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

Αριθ. Αποφ.13/06-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/2012 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/Σ ΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΘΕΜΑ :Απόφαση για τον απολογισμό-εκκρεμότητες του συμβουλίου σχολικής
κοινότητας Δ.Ε.Ελλομένου
Σήμερα, στη Λευκάδα στις 06/04/ 2012 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου

Λευκάδας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το

Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ,

ύστερα από την 3η /27-03-2012 πρόσκληση της αντιπροέδρου

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 εφτά (7) μέλη:
Παρόντες
1. Σάντα Αικατερίνη

Απόντες
Ρεκατσίνας Σπυρίδων

2. Βλάχος Άγγελος

Δρακόπουλος Αναστάσιος

3. Φέτσης Γεώργιος
4.Μαργέλης Γεώργιος
5.Αραβανής Βασίλειος
6.Κονιδάρης Κυριάκος
7.Γαζής Αναστάσιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κονιδάρη Νικολέττα.
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αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα

εξής:
Εισηγούμαι

όταν

θα

γίνεται

καταμερισμός

των

επιχορηγήσεων

για

λειτουργικές δαπάνες στα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων, η σχολική
επιτροπή να παρακρατά ένα ποσό από το συμβούλιο σχολικής κοινότητας
Γυμνασίου-

Λυκείου

Νυδριού

ανάλογα

με

τη

επιχορήγηση

-χωρίς

να

παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου λόγω έλλειψης χρημάτων
- με σκοπό την αποπληρωμή του χρέους του συμβουλίου σχολικής κοινότητας
Γυμνασίου-Λυκείου Νυδριού. Επίσης το 10% των εσόδων των κυλικείων των
συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων της Β/θμιας Εκπ/σης θα διατίθεται για την
αποπληρωμή του ίδιου σκοπού
Το χρέος αυτό όπως ομόφωνα διαπιστώθηκε από τα μέλη της σχολικής
επιτροπής με βάση τα απολογιστικά στοιχεία που επανυποβλήθηκαν από τον
Δ/ντή του Γυμνασίου Νυδριού κ.Φίλιππα Γεώργιο ανέρχεται στο ποσό των
9.050,00€.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν.
Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε και
αποφάσισε ομόφωνα
Όταν γίνεται καταμερισμός των επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες στα
συμβούλια σχολικών κοινοτήτων, η σχολική επιτροπή να παρακρατά ένα ποσό
από το συμβούλιο σχολικής κοινότητας Γυμνασίου- Λυκείου Νυδριού ανάλογα
με τη επιχορήγηση - χωρίς να παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου λόγω έλλειψης χρημάτων - με σκοπό την αποπληρωμή του χρέους
του συμβουλίου σχολικής κοινότητας Γυμνασίου-Λυκείου Νυδριού. Επίσης το
10% των εσόδων των κυλικείων των συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων της
Β/θμιας Εκπ/σης θα διατίθεται για την αποπληρωμή του ίδιου σκοπού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/011
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.
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Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

Αικατερίνη Σάντα
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