ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Αποφ. 26/06-12-2011
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 7/2011 της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΘΕΜΑ :Έγκριση απολογισμών Σχολικών επιτροπών των Δημοτικών
σχολείων και Νηπ/γείων: Μαραντοχωρίου, Καλάμου και Σφακιωτών
Σήμερα, στη Λευκάδα στις 06/12/ 2011 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου

Λευκάδας συνήλθε σε

δημόσια συνεδρίαση το

Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ύστερα από την 7η /02-12-2011 πρόσκληση της Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με
το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δήμας Δημήτριος

Κονιδάρης Κυριάκος

2. .Λάζαρης Κων/νος

Ρεκατσίνας Σπυρίδων

3.Μεσσήνης Ιωάννης

Λάζαρη Πηνελόπη

4.Κόγκα-Σταύρακα Θεοδώρα
5.Σμπούκη Μαρία

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας κα Κονιδάρη
Νικολέττα
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Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
Στον οικονομικό απολογισμό του Καλάμου παρουσιάζεται οικονομική εκκρεμότητα προς
την αναπληρώτρια δασκάλα κα Γκούμα Ελένη ποσό 263,00€ το οποίο οφείλει η Σχολική
Επιτροπή να καλύψει, αφού έχουν ελεγχθεί

τα σχετικά παραστατικά. Επίσης πρέπει να

κλείσει η Α/θμια Σχολική Επιτροπή στο ΙΚΑ την πρώην Σχολική Επιτροπή Δημοτ.Σχολείου
και Νηπ/γείου Καλάμου.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν.
Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε και αποφάσισε ομόφωνα:
Να κλείσει ο απολογισμός του Δ.Σ. και Νηπ/γείου Καλάμου και να γίνουν ενέργειες για
διευθέτηση του θέματος με το ΙΚΑ.
Όσο αναφορά το Δημοτικό Σχολείο Σφακιωτών σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε
στα παραστατικά και σε συνεργασία με το Δ/τη του σχολείου κ.Λάζαρη Κων/νο το σχολείο
έχει εκκρεμότητες προς προμηθευτές:488,73€ στον Βρεττό Παναγιώτη, 792,12€ στον Κτενά
Θεόδωρο, 1740,00€ στην καθαρίστρια Νταλταγιάννη Γεωργία και προς ΙΚΑ για πληρωμή
καθαρίστριας.
Οι πληρωμές αυτές δεν έγιναν γιατί η προηγούμενη Σχολική Επιτροπή ανέμενε
χρηματοδότηση από το ΕΙΝ για το υπόλοιπο 70% της σύμβασης της καθαρίστριας.
Ο εισηγητής ανέφερε ότι η Σχολική Επιτροπή έχει διακόψει στη ΔΟΥ και στο ΙΚΑ αλλά
εκκρεμεί ένα πρόστιμο προς το ΙΚΑ για το οποίο έχει γίνει ένσταση.
Το λόγo πήρε ο Δ/ντής του σχολείου και επιβεβαίωσε τα αναφερόμενα.
Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν.
Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε και αποφάσισε ομόφωνα:
Να εγκριθεί ο απολογισμός του Δ.Σ.Σφακιωτών σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία.
Τέλος για το Δημοτικό Σχολείο Μαραντοχωρίου ο εισηγητής σύμφωνα με τα απολογιστικά
στοιχεία ανέφερε τις εξής εκκρεμότητες:
246,00€ οφειλή προς τον λογιστή κ.Σκλαβενίτη Ευάγγελο για κατάθεση ΑΠΔ
Προς ΔΕΗ ποσό 638,00€, προς ΟΤΕ ποσό 511,50€,προς ΙΚΑ ποσό 788,41€ για
καθυστέρηση υποβολής ΑΠΔ και προς προμηθευτή κ.Σκληρό Θωμά ποσό 800,00€ για
σιδεροκατασκευές σε τέσσερα παράθυρα του σχολείου.
Το λόγo έλαβε ο κ.Μεσσήνης Ιωάννης μέλος της σχολικής επιτροπής και ανέφερε ότι το
ποσό των 800,00€ είναι υπερβολικό και πρότεινε να γίνει διακανονισμός με τον Σκληρό
Θωμά στα 600,00€.
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Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν.
Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε και αποφάσισε ομόφωνα:
Την πληρωμή του λογιστή, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, τον διακανονισμό με τον κ.Σκληρό
Θωμά και την κατάθεση ένστασης για τις οφειλές του ΙΚΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2011
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΝΤΑ

Τα μέλη
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