ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθ. Αποφ. 28/20-09-2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/Σ ΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση για διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης σχολικών επιτροπών
Σήμερα, στη Λευκάδα στις 20 /09/ 2012 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ,

ύστερα από την 9 η/18-09-2012

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 εφτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Σάντα Αικατερίνη
2.Αραβανής Σπυρίδων
3.Λάζαρης Κων/νος
4.Χόρτη Εύα
5.Κόγκα-Σταύρακα Θεοδώρα
6.Κονιδάρης Κυριάκος
7.Μεσσήνης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Λάζαρη Πηνελόπη
Δήμας Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κα Κονιδάρη Νικολέττα.
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
Για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής και την όσο το δυνατόν καλύτερη
και αποδοτικότερη οικονομική διαχείριση της προτείνω να αποδεχθούμε το πρόγραμμα
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Μηχανογραφική ΟΤΑ. Διότι θα βοηθήσει όχι μόνο την Σχολική Επιτροπή αλλά και τα
στοιχεία του Δήμου για την τακτοποίηση των οικονομικών της ηλεκτρονικά και εύκολα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνει ενημέρωση από την κ. Μαργαριτίδη Γεώργιο τόσο
στην Σχολική Επιτροπή όσο και στους διευθυντές των σχολείων .Το πρόγραμμα θα
ξεκινήσει και θα εφαρμοστεί με το οικονομικό έτος 2013.

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν.
Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε και
αποφάσισε ομόφωνα:
Nα αποδεχθούν το πρόγραμμα Μηχανογραφική ΟΤΑ, διότι θα βοηθήσει όχι μόνο την
Σχολική Επιτροπή αλλά και τα στοιχεία του Δήμου για την τακτοποίηση των οικονομικών
της ηλεκτρονικά και εύκολα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει και θα εφαρμοστεί με το
οικονομικό έτος 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28 /2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΝΤΑ

Τα μέλη
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