ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Αποφ. 6/14-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/Σ ΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο :Απόφαση παραχώρησης του χρηματικού ποσού ύψους
12526,18 € στο Δήμο Λευκάδας για άμεσες επισκευές-συντηρήσεις
στο 1ο Λύκειο Λευκάδας.
Σήμερα, στη Λευκάδα στις 14/02/2012 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 2 η /10-02-2012 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

Μικρώνης Ζώης

3. Μαργέλης Γεώργιος
4.Γαζής Αναστάσιος
5. Φέτσης Γεώργιος
6. Αραβανής Βασίλειος
7.Δρακόπουλος Αναστάσιος
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Στη συνεδρίαση παρευρέθει με δικαίωμα ψήφου και ο Δ/ντής του 1 ου Λυκείου
Λευκάδας

κ.Καρβελάς

Αθανάσιος

σύμφωνα

με

το

άρθρο

1

της

υπ΄αριθ.8440/24-02-2011 απόφαση του Υπ.Εσωτερικών περί καθορισμού
λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κα Κονιδάρη Νικολέττα.
Η

Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα

της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη :
Α) Το υπ΄αριθ.24/13-01-2012 έγγραφο του Δ/ντή του 1 ου Λυκείου Λευκάδας κ.Καρβελά
Αθανάσιου και θεωρώντας άμεσες και αναγκαίες τις επισκευές που αναφέρονται στο εν
λόγω έγγραφο
Β)Τον προϋπολογισμό μελέτης για επισκευή και αποκατάσταση του 1 ου Λυκείου των
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Γ) Την υπ΄αριθμ.13172/17-03-95 κοινή απόφαση του Υπ.Εσωτ. και Παιδείας που αφορά
την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων
Δ) Την αρ.3/19-01-2012 απόφαση της σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου
Λευκάδας
Προτείνω
Nα παραχωρήσουμε στο Δήμο Λευκάδας το ποσό των 12526,18 € που αντιστοιχεί στην
σχολική επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας για επισκευές-συντηρήσεις με
σκοπό την επισκευή-αποκατάσταση του 1 ου Λυκείου Λευκάδας με την προϋπόθεση ότι για
την επόμενη διετία 2012-2014 δε θα δοθούν από τη σχολική επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης
άλλα χρήματα στην κατανομή χρημάτων για επισκευές-συντηρήσεις του 1 ου Λυκείου.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν.
Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε και αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Να παραχωρηθεί

στο Δήμο Λευκάδας το ποσό των 12526,18 € που αντιστοιχεί στην

σχολική επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας για επισκευές-συντηρήσεις με
σκοπό την επισκευή-αποκατάσταση του 1 ου Λυκείου Λευκάδας με την προϋπόθεση ότι για
την επόμενη διετία 2012-2014 δε θα δοθούν από τη σχολική επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης
άλλα χρήματα στην κατανομή χρημάτων για επισκευές-συντηρήσεις του 1 ου Λυκείου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.
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Η

Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

Αικατερίνη Σάντα
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