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Δπηηροπής Α/ζκηας Δθπ/ζες
Γήκοσ Ιεσθάδας
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.

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ 2ε
ύμθυνα με ηιρ δ/ξειρ ηος άπθπος 103 ηος Ν.3852/2010, καη’
εξοςζιοδόηηζη ηηρ οποίαρ εκδόθηκε η Απόθαζη ΤΠ.Δ.Α &Η.Γ.
8440/24.02.2011 για ηον καθοπιζμό λειηοςπγίαρ ηυν σολικών Δπιηποπών
και πύθμιζη Οικονομικών θεμάηυν αςηών, ζαρ πποζκαλούμε ζε
ζςνεδπίαζη πος θα γίνει ηην Πέμπηη
στις 29-03-2012 και ώρα
12:00μ.μ, ζηο Γημοηικό καηάζηημα ηος Γήμος, ζηο σώπο ηυν
ςνεδπιάζευν ηυν Δπιηποπών.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.Απόθαζη για αγοπά και εγκαηάζηαζη καλοπιθέπ ποζού 359,16€
για ηο 6ο Νηπιαγυγείο Λεςκάδαρ.
Διζηγήηπια: Αικαηεπίνη άνηα
2.Απόθαζη ζσολικήρ επιηποπήρ για μειώζειρ μιζθυμάηυν ζε κςλικεία
ηυν ζσολείυν μαρ όπος απαιηείηαι.
σεηικό ηο ςπαπ.2535/28-02-2012 έγγπαθο ηος ΤΠΔ
Διζηγήηπια: Αικαηεπίνη άνηα
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3.Κςλικεία Γημοηικών ζσολείυν Α/θμιαρ Δκπ/ζηρ:
Α)Απόθαζη για ςγκπόηηζη επιηποπήρ διενέπγειαρ πλειοδοηικού
διαγυνιζμού –έγκπιζη όπυν ηος διαγυνιζμού.
Β)Παπάηαζη μιζθυμάηυν κςλικείυν όπος απαιηείηαι
Διζηγήηπια: Αικαηεπίνη άνηα
4.Απόθαζη για πύθμιζη οικονομικών εκκπεμοηήηυν παλαιών
ζσολικών επιηποπών ππορ ηο ΙΚΑ Λεςκάδαρ έυρ 31/08/2011 με βάζη
ηο Ν.4038/2012 Άπθπο 21 παπ.1.
Διζηγηηήρ: πύπορ άνηα
5.Απόθαζη για κλείζιμο απολογιζμού ηυν ζσολικών επιηποπών
Αγίος Πέηπος και Καπςάρ έυρ 31/08/2011.
Διζηγηηήρ: πύπορ άνηα
6.Απόθαζη για ηην καηανομή σπημαηικού ποζού ύτοςρ 2.473,9€ για
θυηοηςπίερ ζσολικών βιβλίυν με βάζη ηα πποζκομιζθένηα
ηιμολόγια ηυν ζςμβοςλίυν ζσολικών κοινοηήηυν.
Διζηγήηπια: Αικαηεπίνη άνηα
7.Απόθαζη για ηην καηανομή σπημαηικού ποζού ύτοςρ 27.593,41€
για ηιρ λειηοςπγικέρ ανάγκερ ηυν ζςμβοςλίυν ζσολικών κοινοηήηυν
όπος απαιηείηαι.
Διζηγήηπια: Αικαηεπίνη άνηα
8.Απόθαζη για αγοπά ςπολογιζηή, εκηςπυηή και θυηοηςπικού
μησανήμαηορ 2ος Νηπ/γείος Γ.Δ.Δλλομένος.
Διζηγήηπια: Αικαηεπίνη άνηα
9.Απόθαζη για παπασώπηζη αιθοςζών ηυν ζσολικών κηιπίυν ηηρ
Πόληρ :
α) ζηο Ν.Π.Γ.Γ Γήμος Λεςκάδαρ για ηο ππόγπαμμα θεπινήρ
απαζσόληζηρ
β)ζηο Πνεςμαηικό Κένηπο Γήμος Λεςκάδαρ για ηιρ εκδηλώζειρ ηος
<<διεθνούρ θεζηιβάλ θολκλόπ Λεςκάδαρ 2012>>ηον Αύγοςζηο
2012
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γ) ζηην ςπεύθςνη σολών Γονέυν κα Καηυπόδη Βαζιλική για
ζεμινάπια γονέυν από ηο ΙΓΔΚ
Διζηγήηπια: Αικαηεπίνη άνηα

Ξαραθαιούληαη ηα ηαθηηθά κέιε ηες Πτοιηθής Δπηηροπής ζε περίπηωζε ποσ
αδσλαηούλ λα προζέιζοσλ, λα ελεκερώζοσλ έγθαηρα, γηα λα εηδοποηεζούλ ηα
αλαπιερωκαηηθά ηοσς κέιε
Ραθηηθά θαη αλαπιερωκαηηθά κέιε ηηρ σολικήρ Δπιηποπήρ ηηρ Α/θμιαρ
Δκπ/ζηρ Γήμος Λεςκάδαρ:

θ.Ππσρίδωλ Οεθαηζίλας, ανηιππόεδπορ,
με αναπληπώηπια ηην κ. Θεραζούια Κεζζήλε
θ.Ηωάλλες Κεζζήλες, μέλορ
με αναπληπυηή ηον κ.Αλαζηάζηο Γαδή
θα Ιάδαρε Ξελειόπε, μέλορ
με αναπληπυηή ηον θ.Γαβρίιε Γεκήηρηο
θ.Θοληδάρε Θσρηάθο, μέλορ
με αναπληπυηή ηον θ.Κηθρώλε Εώε
θ.Ιάδαρε Θωλ/λο, μέλορ, Γ/νηήρ ηος Γημοηικού σολείος θακιυηών,
με αναπληπώηπια ηος ηην κα ηαμούλη Βαζιλική.
θ.Γεκήηρηο Γήκα , μέλορ, Γ/νηήρ ηος Γημ.σ.Νςδπιού
με αναπληπυηή ηος ηον θ.Απόζηοιο Βεργίλε, Γ/νηή ηος 4ος
Γημ.σ.Λεςκάδαρ.
θ.Πκπούθε Καρία,μέλορ,Ππόεδπορ ηος ςλλόγος και Κηδεμόνυν ηος 2ος
Γημ.σ.Λεςκάδαρ, με αναπληπώηπια ηην κα.Σόρηε Δύα.
θ. Θεοδώρα Θόγθα-ηαύπακα, μέλορ. ππόεδπορ ηος ςλλόγος γονέυν
και κηδεμόνυν ηος 4ος Γημ.σ.Λεςκάδαρ, με αναπληπώηπια ηελ
θα.Ξελειόπε Ποιδάηοσ.
Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΗΜΟΤ ΛΔΤΚΑΓΑ

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΝΣΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
- Γπαθείο Γημάπσος
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