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

Αριθ. Αποφ.13/12-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/2013 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

παραχώρηση χρήσης αίθουσας του 3 ου

Δημοτικού

Σχολείου σε αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Σήμερα, στη Λευκάδα στις 12/03/ 2013 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου

Λευκάδας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το

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

ύστερα από την 3η /05-03-2013 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 οχτώ (8) μέλη:
Παρόντες
1. Σάντα Αικατερίνη

Απόντες

2.Αραβανής Σπύρος
3.Μεσσήνη Κερασούλα
4.Μαργέλης Γεώργιος
5.Φίλιππας Γεώργιος
6.Λάζαρη Κων/νος
7.Μαρούσης Παναγιώτης
8.Χόρτη Εύα
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κονιδάρη
Νικολέττα.
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Η

πρόεδρος εισηγήθηκε το

6ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε

τα εξής:
Προτείνω να παραχωρηθεί μια αίθουσα του 3 ου Δημοτικού Σχολείου στο
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

για να πραγματοποιήσει δραστηριότητες

χειροτεχνίας και κηπουρικής ,οι οποίες θα γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο κατά
τις πρωινές ώρες 11:00π.μ μέχρι 13:00π.μ, με την προϋπόθεση ότι θα είναι
υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου και την ασφάλεια των μαθητών.
Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δ/ντής του σχολείου σε περίπτωση ατυχήματος
Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε και
αποφάσισε ομόφωνα:
Να παραχωρηθεί μια αίθουσα του 3ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων για να πραγματοποιήσει δραστηριότητες χειροτεχνίας
και κηπουρικής ,οι οποίες θα γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο κατά τις πρωινές
ώρες 11:00π.μ μέχρι 13:00π.μ, με την προϋπόθεση ότι θα είναι υπεύθυνοι για
την καθαριότητα του χώρου και την ασφάλεια των μαθητών . Ουδεμία ευθύνη
φέρει ο Δ/ντής του σχολείου σε περίπτωση ατυχήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2013
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Η

Πρόεδρος

Τα μέλη

Αικατερίνη Σάντα
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