ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθ. Αποφ.42 /12-10-2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10/2012 της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/Σ ΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΘΕΜΑ: Απόφαση παραχώρησης του κλειστού γυµναστηρίου του 1ου ΓυµνασίουΛυκείου Λευκάδας στο σωµατείο Α.Σ «ΕΛΠΙ∆ΕΣ»Τµήµα πετοσφαίρισης
Σήµερα, στη Λευκάδα στις 12 /10/ 2012 και ώρα 13:30 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου

Λευκάδας συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ύστερα από την 10η /10-10-2012 πρόσκληση της Προέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα
µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Σάντα Αικατερίνη

Γαζής Αναστάσιος

2. Βλάχος άγγελος

Μαργέλης Γεώργιος

3.Κονιδάρης Κυριάκος

∆ρακόπουλος Αναστάσιος

4.Φέτσης Γεώργιος
5. .Αραβανής Βασίλειος
6.Αραβανής Σπυρίδων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κα Κονιδάρη Νικολέττα.
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Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
To σωµατείο Α.Σ. « ΕΛΠΙ∆ΕΣ» Τµήµα Πετοσφαίρισης ζητά την παραχώρηση του
κλειστού γυµναστηρίου του 1ου Γυµνασίου-Λυκείου Λευκάδας κάθε ∆ευτέρα 21:0022:30, Τρίτη 16:30-22:00, Τετάρτη 18:30-20:00 και Πέµπτη 16:30-22:00 για την
προπόνηση των τµηµάτων του. Εισηγούµαι να παραχωρηθεί µε την προϋπόθεση ότι θα
είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου, για

κάθε φθορά στη διάρκεια της

χρήσης του γυµναστηρίου και για την ασφάλεια των αθλητών
Στη συνέχεια κάλεσε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να αποφασίσουν.
Το διοικητικό συµβούλιο συµφώνησε και αποφάσισε

Να παραχωρηθεί το

Οµόφωνα
κλειστό γυµναστήριο του 1ου Γυµνασίου-Λυκείου Λευκάδος στo

σωµατείο Α.Σ. « ΕΛΠΙ∆ΕΣ» Τµήµα Πετοσφαίρισης κάθε ∆ευτέρα 21:00-22:30, Τρίτη
16:30-22:00, Τετάρτη 18:30-20:00 και Πέµπτη 16:30-22:00 για την προπόνηση των
τµηµάτων του µε την προϋπόθεση ότι θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του
χώρου, για

κάθε φθορά στη διάρκεια της χρήσης του γυµναστηρίου

και για την

ασφάλεια των αθλητών
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό

42/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Η

Πρόεδρος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΝΤΑ

Τα µέλη
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