ΥΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΗΜΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Αριθ. Αποθ. 10/29-03-2012

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πρακηικό 2/2012 ηης ζσνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ ηοσ
Ν.Π.Δ.Δ. με ηην επωνσμία ΥΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ Η ΔΗΜΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΑ
ΘΕΜΑ 9ο: Απόθαζε

γηα παξαρώξεζε αηζνπζώλ ηωλ δεκνηηθώλ ζρνιείωλ ηεο

Γ.Δ.Λεπθάδαο:
α)ζην Ν.Π.Γ.Γ Γήκνπ Λεπθάδαο <<ΠΑΙΓΙΚΟΙ-ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ>> γηα ην
πξόγξακκα ζεξηλήο απαζρόιεζεο
β)ζην Πλεπκαηηθό θέληξν Γήκνπ Λεπθάδαο γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ <<δηεζλνύο
θεζηηβάι θνιθιόξ Λεπθάδαο 2012>> ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2012
γ)ζηελ ππεύζπλε ρνιώλ Γνλέωλ θα Καηωπόδε Βαζηιηθή γηα ζεκηλάξηα
γνλέωλ από ην ΙΓΔΚΔ.
ήκεξα, ζηε Λεπθάδα ζηηο 26/03/2012 θαη ώξα 12:00 ζην Γεκνηηθό
Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Λεπθάδαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα

ζπλεδξίαζε ην

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. A/ΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ
ΛΔΤΚΑΓΑ, ύζηεξα από ηελ 2ε /26-03-2012 πξόζθιεζε ηεο πξνέδξνπ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ.., ζύκθωλα
κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν.3852/2010.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά (9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάηω έμη (6) κέιε:
Παρόνηες
1. άληα Αηθαηεξίλε

Απόνηες
Ρεθαηζίλαο ππξίδωλ

2.Κνληδάξεο Κπξηάθνο

Γήκαο Γεκήηξηνο

3.Λάδαξεο Κωλ/λνο

Λάδαξε Πελειόπε

4.Μεζζήλεο Ιωάλλεο
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5.Υόξηε Δύα
6.Κόγθα-ηαύξαθα Θενδώξα

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ ππάιιειν θα Κνληδάξε Νηθνιέηηα.
Η Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην 9ν Θέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη είπε ηα εμήο:
Πξνηείλω λα παξαρωξήζνπκε, ζηνπο παξαθάηω θνξείο ηα Γεκνηηθά ρνιεία
ηεο Γ.Δ.Λεπθάδαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα παξαδνζνύλ ρωξίο δεκηέο όπωο
αθξηβώο αλαθέξεηαη θαη ζηελ αίηεζή ηνπο:
α) Σν Ν.Π.Γ.Γ Γήκνπ Λεπθάδαο δεηά ηξεηο (3) αίζνπζεο ηνπ 3νπ Γεκνηηθνύ
ζρνιείνπ γηα ην πξόγξακκα ζεξηλήο απαζρόιεζεο από 20 Ινπλίνπ έωο ηέινο
Απγνύζηνπ
ηε ζπλέρεηα θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ.
Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζπκθώλεζε θαη αποφάσισε ομόφωνα:
α)Να δνζνύλ ζην Ν.Π.Γ.Γ Γήκνπ Λεπθάδαο ηξεηο (3) αίζνπζεο ηνπ 3νπ
Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ γηα ην πξόγξακκα ζεξηλήο απαζρόιεζεο από 20 Ινπλίνπ
έωο ηέινο Απγνύζηνπ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα παξαδνζνύλ ρωξίο δεκηέο
όπωο αθξηβώο αλαθέξεηαη θαη ζηελ αίηεζή ηνπο
β)Σν Πλεπκαηηθό θέληξν Γήκνπ Λεπθάδαο δεηά ηελ παξαρώξεζε αηζνπζώλ
ηωλ ζρνιείωλ ηεο Γ.Δ.Λεπθάδαο

γηα ηελ θηινμελία ηωλ κειώλ ηωλ

θνιθινξηθώλ ζπγθξνηεκάηωλ γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ <<δηεζλνύο θεζηηβάι
θνιθιόξ Λεπθάδαο 2012>> ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2012
ηε ζπλέρεηα θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ.
Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζπκθώλεζε θαη αποφάσισε ομόφωνα:
Σελ παξαρώξεζε αηζνπζώλ ηωλ ζρνιείωλ ηεο Γ.Δ.Λεπθάδαο γηα ηελ
θηινμελία ηωλ κειώλ ηωλ θνιθινξηθώλ ζπγθξνηεκάηωλ γηα ηηο εθδειώζεηο
ηνπ <<δηεζλνύο θεζηηβάι θνιθιόξ Λεπθάδαο 2012>> ηνλ Αύγνπζην ηνπ
2012 κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα παξαδνζνύλ ρωξίο δεκηέο όπωο αθξηβώο
αλαθέξεηαη θαη ζηελ αίηεζή ηνπο.
Γηα ηα επόκελα ρξόληα ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ωο αλαθνξά ηε θηινμελία
ηωλ θνιθιόξ, όρη ζηα ζρνιεία καο αιιά ζε ρώξνπο πην αμηνπξεπείο.
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γ) ε ππεύζπλε ρνιώλ Γνλέωλ θα Καηωπόδε Βαζηιηθή δεηά κηα (1) αίζνπζα
ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ γηα ζεκηλάξηα γνλέωλ από ην ΙΓΔΚΔ 2 θνξέο ηε
εβδνκάδα από 5-9, θάζε Γεπηέξα θαη Σεηάξηε κέρξη ηέινο Ινπλίνπ ηνπ 2012
κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα παξαδνζνύλ ρωξίο

δεκηέο

όπωο

αθξηβώο

αλαθέξεηαη θαη ζηελ αίηεζή ηνπο
ηε ζπλέρεηα θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ.
Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζπκθώλεζε θαη αποφάσισε ομόφωνα
ΝΑ δνζεί κηα (1) αίζνπζα ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ γηα ζεκηλάξηα γνλέωλ
από ην ΙΓΔΚΔ 2 θνξέο ηε εβδνκάδα από 5-9, θάζε Γεπηέξα θαη Σεηάξηε κέρξη
ηέινο Ινπλίνπ ηνπ 2012
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 10/2012
Αθνύ αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο.

Η

Πρόεδρος

Σα μέλη

Αικαηερίνη άνηα
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