
 

 

Ελληνική Δημοκπαηία                                            

Νομόρ Λακυνίαρ 

ΝΠΔΔ Σσολική Επιηποπή  

Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ 

Δήμος Αναηολικήρ Μάνηρ 
 

ςνεδπίαζη ζηιρ 7/7/2020  ημέπα  Τπίηη   και  από ώπα 11:00 έυρ και 14:00 

Ππόζκληζη 79/2-7-2020 

Παπόνηερ Δ..: δώδεκα (12)  

Απόνηερ Δ.. : ηπείρ  (3) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Θεμάηυν ημεπηζίαρ διάηαξηρ ηηρ 2
ηρ

 ςνεδπίαζηρ  δια πεπιθοπάρ ηος Δ.. ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ 

Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ   Δήμος Αναηολικήρ Μάνηρ 

 

α/α 

Θέμα Πεπίλητη αποθάζευν πος λήθθηκαν 

1 Σσεηικά με ηην έγκπιζη ηηρ 

ππομήθειαρ πςποζβεζηικών ειδών 

για ηην πςποπποζηαζία ηος 2
ος

 

Δημοηικού Σσολείος Γςθείος. 
 

 

Απ. απόθ.  9/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  καηά πλειοτηθία  

1.Εγκπίνει  να  γίνει η ππομήθεια ηυν παπακάηυ 

πςποζβεζηικών ειδών για ηο 2
ο
 Δημοηικό σολείο 

Γςθείος με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ  

2.Η δαπάνη ηηρ ανυηέπυ ππομήθειαρ να  καλςθθεί  

από  πόποςρ ηηρ Α/θμιαρ σολικήρ Επιηποπήρ 

3.Εξοςζιοδοηεί ηον Ππόεδπο ηηρ σολικήρ 

Επιηποπήρ Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ  ηος 

Δήμος Αναηολικήρ Μάνηρ  για ηιρ πεπαιηέπυ 

νόμιμερ ενέπγειερ. 
 

2 Αποδοσή και καηανομή ποζού 

19.560,00 (β΄δόζη ΚΑΠ) για κάλςτη 

λειηοςπγικών δαπανών ζσολείυν 

έηοςρ 2020. 

 

 

Απ. απόθ.  10/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόθυνα 

 

1.Αποδέσεηαι ηο ποζό ηυν  19.560,00  € πος αθοπά 

ηην κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών ζσολείυν  ηηρ 

σολικήρ Επιηποπήρ Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ 

Δήμος Αναηολικήρ Μάνηρ. 

2.Καηανέμει  ηο ποζό  ηυν 17.900,00 € καηά 

ζσολική μονάδα για ηην κάλςτη λειηοςπγικών 

δαπανών ζσολείυν   

3. Σο ποζό ηυν 1.660,00 € θα παπαμείνει Σαμείο 

ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ για ηην ανηιμεηώπιζη 

εκηάκηυν αναγκών  

` 

3 Σσεηικά με ηην ανάθεζη ηηρ 

οικονομικήρ διασείπιζηρ ηηρ 

Σσολικήρ Επιηποπήρ ζε εξυηεπικό 

ζςνεπγάηη λογιζηή 

 

 

Απ. απόθ.  11/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ καηά πλειοτηθία  

1.Εγκπίνει  ηην ανάθεζη ηυν επγαζιών παποσήρ 

λογιζηικήρ ςποζηήπιξηρ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ 

Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ ζε εξυηεπικό 

ζςνεπγάηη λογιζηή  με ηην διαδικαζία ηηρ 

απεςθείαρ ανάθεζηρ. 

2.Η δαπάνη ηυν ανυηέπυ επγαζιών για ηην πεπίοδο 

από 1/1/2020 έυρ και 31/12/2020  θα καλςθθεί  από  

πόποςρ ηηρ Α/θμιαρ σολικήρ Επιηποπήρ έηοςρ 



2020. 

3.Εξοςζιοδοηεί ηoν Ππόεδπο ηηρ σολικήρ 

Επιηποπήρ Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ  ηος 

Δήμος Αναηολικήρ Μάνηρ  για ηιρ πεπαιηέπυ 

νόμιμερ ενέπγειερ. 

 
 

Γύθειο 8/7/2020 

Ο Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ  

 

Δημήηπιορ Ριθοςνάρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


