ΥΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΗΜΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΑ

Αριθ. Αποθ. 29/20-09-2012
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πρακηικό 9/2012 ηης ζσνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ ηοσ
Ν.Π.Δ.Δ. με ηην επωνσμία ΥΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ Η ΔΗΜΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΑ
ΘΕΜΑ 5ο: Απόθαζε γηα δηαγωληζκό πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηα ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο
Εθπ/ζεο ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο
ήκεξα, ζηε Λεπθάδα ζηηο 20 /09/ 2012 θαη ώξα 12:30 ζην Δεκνηηθό
Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο ζπλήιζε ζε έθηαθηε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην
Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. Α/ΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΑ,

ύζηεξα από ηελ 9ε/18-09-2012

πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Δ.., ζύκθωλα κε
ην άξζξν 67 ηνπ Ν.3852/2010.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά (9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάηω εθηά (7) κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΕ

ΑΠΟΝΣΕ

1.άληα Αηθαηεξίλε

Λάδαξε Πελειόπε

2.Αξαβαλήο ππξίδωλ

Δήκαο Δεκήηξηνο

3.Λάδαξεο Κωλ/λνο
4.Υόξηε Εύα
5.Κόγθα-ηαύξαθα Θενδώξα
6.Κνληδάξεο Κπξηάθνο
7.Μεζζήλεο Ιωάλλεο
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ ππάιιειν θα Κνληδάξε Νηθνιέηηα.
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Η Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην 4 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη είπε ηα εμήο:
Προηείλω λα γίλεη δηαγωληζκός πεηρειαίοσ ζέρκαλζες γηα ηο ζτοιηθό έηος 2012-2013
θαη λα εγθρηζεί

κόλο εάλ

δοζεί ζσκθέροσζα ηηκή ζε ζτέζε κε ηε κέζε ηηκή ηοσ

πεηρειαίοσ. ’Ως ηρηκειής επηηροπή ηοσ δηαγωληζκού πεηρειαίοσ ζέρκαλζες ορίδεηαη:


Αραβαλής Σπσρίδωλ κε αλαπιερώηρηα ηελ Χόρηε Εύα



Κοληδάρες Κσρηάθος κε αλαπιερώηρηα ηελ Κόγθα-Σηαύραθα Θεοδώρα



Λάδαρες Κώζηας κε αλαπιερώηρηα ηελ Σάληα Αηθαηερίλε

ηε ζπλέρεηα θάιεζε ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ.
Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζπκθώλεζε θαη
αποθάζιζε ομόθωνα:
Να γίλεη

δηαγωληζκός πεηρειαίοσ ζέρκαλζες γηα ηο ζτοιηθό έηος 2012-2013 θαη λα

εγθρηζεί κόλο εάλ δοζεί ζσκθέροσζα ηηκή ζε ζτέζε κε ηε κέζε ηηκή ηοσ πεηρειαίοσ.
’Ως ηρηκειής επηηροπή ηοσ δηαγωληζκού πεηρειαίοσ ζέρκαλζες ορίδεηαη:


Αραβαλής Σπσρίδωλ κε αλαπιερώηρηα ηελ Χόρηε Εύα



Κοληδάρες Κσρηάθος κε αλαπιερώηρηα ηελ Κόγθα-Σηαύραθα Θεοδώρα



Λάδαρες Κώζηας κε αλαπιερώηρηα ηελ Σάληα Αηθαηερίλε

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 29 /2012
Αθνύ αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο.
Η Πρόεδρος
ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΝΣΑ

Σα μέλη
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