ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθ. Αποφ. 51/12-08-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/2013 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/Σ ΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ:

Απόφαση για αποδοχή και κατανομή χρηματικού
ποσού 27.165,88

για επισκευές και συντηρήσεις σχολείων.

Εισηγήτρια : κα.Σάντα Αικατερίνη

Σήμερα, στη Λευκάδα στις 12/08/ 2013 και ώρα 13:00π.μ στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. A/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,
ύστερα από την 11η /24-07-203 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 οχτώ (8) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
Παρόντες
1. Σάντα Αικατερίνη

Απόντες
Λάζαρης Κων/νος

2.Μαρούσης Παναγιώτης

Μεσσήνη Κερασούλα

3.Χόρτη Εύα
4.Αραβανής Σπύρος
5.Φίλιππας Γεώργιος
6.Μαργέλης Γεώργιος
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κονιδάρη
Νικολέττα.
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10 ο θέμα ημερήσιος διάταξης και είπε τα
εξής:
Το Δ.Σ Λευκάδας με την αρ. 224/2013 απόφασή του διαθέτη το ποσό
27.165,88 ευρώ που του έχει πιστωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για της
ανάγκες επισκευής και συντήρησης των σχολείων της β/θμιας εκπαίδευσης.
Προτείνω να αποδεχθούμε το ποσό αλλά να παραμείνει στον λογαριασμό της
Σχολικής Επιτροπής και να μην διατεθεί ακόμη στα σχολεία αλλά αυτό να γίνει
εν πορεία και σύμφωνα με τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν.
Τον

λόγο

έλαβε

ο

κος

Βλάχος

που

πρότεινε

να

χρήματα

να

κατανεμηθούν στα σχολειά σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής προκειμένου
να καλυφτούν οι ανάγκες επισκευής και συντήρησης.
Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν.
Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε και
αποφάσισε κατά πλειοψηφία :
Την αποδοχή των χρημάτων από το Δήμο Λευκάδας και την παραμονή
τους στο ταμείο της Σ.Ε μέχρι την κατανομή τους σύμφωνα με τις ανάγκες
των σχολείων. Την πρόταση αυτή καταψήφισε ο κος Βλάχος .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 51/2013
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Η

Πρόεδρος

Τα μέλη

Αικατερίνη Σάντα
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