
 

 

Ελληνική Δημοκπαηία                                            

Νομόρ Λακυνίαρ 

ΝΠΔΔ Σσολική Επιηποπή  

Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ 

Δήμος Αναηολικήρ Μάνηρ 
 

ςνεδπίαζη ζηιρ 20/5/2020  ημέπα  Τεηάπηη   και  από ώπα 11:00 έυρ και 14:00 

Ππόζκληζη 27/15-5-2020 

Παπόνηερ Γ..: δέκα ηπείρ  (13)  

Απόνηερ Γ.. : δύο  (2) 

 

ΠΘΝΑΚΑΣ 

Θεμάηυν ημεπηζίαρ διάηαξηρ ηηρ 1
ηρ

 ςνεδπίαζηρ  δια πεπιθοπάρ ηος Γ.. ηηρ σολικήρ Δπιηποπήρ 

Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ   Γήμος Αναηολικήρ Μάνηρ 

 

α/α 

Θέμα Πεπίλητη αποθάζευν πος λήθθηκαν 

1  Αποδοσή και καηανομή  ποζού 

6.021,68 € (ε΄ δόζη) για κάλςτη 

λειηοςπγικών δαπανών ζσολείυν 

έηοςρ 2019 

 

Απ. απόθ.  1/2020 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Αποδέσεηαι ηο ποζό ηυν  6.021,68 για ηην κάλςτη 

λειηοςπγικών δαπανών ζσολείυν ηηρ σολικήρ 

Δπιηποπήρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γήμος 

Αναηολικήρ Μάνηρ. 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 

1.Καηανέμοςμε  ηο ποζό  ηυν 3.200,00 €  για ηην 

κάλςτη ηυν λειηοςπγικών ηοςρ δαπανών  ηυν 

ζσολικών μονάδυν  

2.Σο ποζό ηυν 2.821,68  € θα παπαμείνει Σαμείο 

ηηρ σολικήρ Δπιηποπήρ για ηην ανηιμεηώπιζη 

εκηάκηυν αναγκών  
 

2 Αποδοσή και καηανομή  ποζού 

11.483,36 € (α΄ δόζη) για κάλςτη 

λειηοςπγικών δαπανών ζσολείυν 

έηοςρ 2020 

 

Απ. απόθ.  2/2020 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέσεηαι ηο ποζό ηυν  11.483,36 € για ηην 

κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών ζσολείυν ηηρ 

σολικήρ Δπιηποπήρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ 

Γήμος Αναηολικήρ Μάνηρ. 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 

 1.Καηανέμοςμε  ηο ποζό 5.000,00  ηυν €    για ηην 

κάλςτη ηυν λειηοςπγικών ηοςρ δαπανών ηυν 

ζσολικών μονάδυν 

2.Σο ποζό ηυν 6.483,36 € θα παπαμείνει  ζηο 

Σαμείο ηηρ σολικήρ Δπιηποπήρ για ηην 

ανηιμεηώπιζη εκηάκηυν αναγκών  

` 

3 Σσεηικά με ηην καηαζκεςή WC 

ΑΜΕΑ ζηο Γςμνάζιο-Λύκειο 

Απεόποληρ 

Απ. απόθ.  3/2020 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Δγκπίνει να γίνοςν οι επγαζίερ για ηην 

καηαζκεςή WC ΑΜΔΑ ζηο Γςμνάζιο-Λύκειο 

Απεόποληρ όπυρ αςηέρ αναθέπονηαι ζηην 78/2018 

μελέηη ηηρ ηεσνικήρ ςπηπεζίαρ ηος Γήμος μαρ . 

2.Η δαπάνη ηυν ανυηέπυ επγαζιών θα ανέλθει ζηο 

ποζό ηυν 2.500,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος και 



ηος ΦΠΑ (24%) και  θα καλςθθεί  από  πόποςρ ηηρ 

Β/θμιαρ σολικήρ Δπιηποπήρ έηοςρ 2020. 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 

Οι επγαζίερ για ηην καηαζκεςή να διενεπγηθούν   

με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ. 

 

 

4 Σσεηικά με επιζκεςή και ζςνηήπηζη 

ζηο Γςμνάζιο –Λύκειο Απεόποληρ 

Απ. απόθ.  4/2020 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Δγκπίνει ηην ππομήθεια ηυν παπαπάνυ ςλικών 

καθώρ και ηυν επγαζιών όπυρ αςηά αναθέπονηαι 

ζηο ειζηγηηικό μέπορ ηηρ παπούζαρ απόθαζηρ  . 

2.Η δαπάνη  ηηρ ανυηέπυ ππομήθειαρ θα ανέλθει 

ζηο ποζό ηυν 734,40 € και ηυν  επγαζιών ζηο 

ποζό ηυν 2.500,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος και 

ηος ΦΠΑ (24%) και  θα καλςθθούν   από  πόποςρ 

ηηρ Β/θμιαρ σολικήρ Δπιηποπήρ έηοςρ 2020. 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 

Οι επγαζίερ για ηην καηαζκεςή να διενεπγηθούν  

με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ. 

 

5 Σσεηικά με ηην ανάθεζη ηηρ οικονομικήρ 

διασείπιζηρ ηηρ Σσολικήρ Επιηποπήρ ζε 

εξυηεπικό ζςνεπγάηη λογιζηή 

 

Απ. απόθ.  5/2020 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Δγκπίνει  ηην ανάθεζη ηυν επγαζιών παποσήρ 

λογιζηικήρ ςποζηήπιξηρ ηηρ σολικήρ Δπιηποπήρ 

Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ζε εξυηεπικό 

ζςνεπγάηη λογιζηή  με ηην διαδικαζία ηηρ 

απεςθείαρ ανάθεζηρ. 

2.Η δαπάνη ηυν ανυηέπυ επγαζιών θα ανέλθει ζηο 

ποζό ηυν 950,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος 

ΦΠΑ (24%) και  θα καλςθθεί  από  πόποςρ ηηρ 

Β/θμιαρ σολικήρ Δπιηποπήρ έηοςρ 2020. 

3.Δξοςζιοδοηεί ηην Ππόεδπο ηηρ σολικήρ Δπιηποπήρ 

Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ  ηος Γήμος Αναηολικήρ 

Μάνηρ  για ηιρ πεπαιηέπυ νόμιμερ ενέπγειερ. 

 ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 

Οι επγαζίερ για ηην  οικονομική διασείπιζη ηηρ 

σολικήρ Δπιηποπήρ να διενεπγηθούν με ηην 

διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ. 

 

 

Γύθειο 22/5/2020 

Ο Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Δπιηποπήρ  

 

Δςγενία Ροςμπάκος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


