
 

 

Διιεληθή Γεκνθξαηία                                            

Ννκόο Λαθσλίαο 

ΝΠΓΓ Σρνιηθή Δπηηξνπή  

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 
 

πλεδξίαζε ζηηο 1/9/2020  εκέξα  Τξίηε   θαη  από ώξα 11:00 έσο θαη 14:00 

Πξόζθιεζε 61/28-8-2020 

Παξόληεο Γ..: έληεθα  (11)  

Απόληεο Γ.. : ηέζζεξηο (4) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Θεκάησλ εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο 2
εο

 πλεδξίαζεο  δηα πεξηθνξάο ηνπ Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 

 

α/α 

Θέκα Πεξίιεςε απνθάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ 

1   

Απνδνρή πνζνύ 11.483,36 € (β΄ δόζε 

ΚΑΠ) γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ 

δαπαλώλ ζρνιείσλ έηνπο 2020 

Αξ. απόθ.  6/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΕΔΙ νκόθσλα 

Απνδέρεηαη ην πνζό ησλ  11.483,36 € γηα ηελ 

θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζρνιείσλ ηεο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο. 
 

2 Παξάηαζε ζύκβαζεο κίζζσζεο γηα 

ην ζρνιηθό θπιηθείν ηνπ 1
νπ

 

Γπκλαζίνπ Γπζείνπ 

Αξ. απόθ.  7/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΕΔΙ νκόθσλα 

Α. Να παξαηαζεί ε αλσηέξσ ζύκβαζε 

κίζζσζεο θπιηθείνπ γηα έλα (1) έηνο ήηνη από 

1
ε
 Απγνύζηνπ  2020 έσο 30

ε
  Ινπιίνπ 2021 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

πνπ είραλ ηεζεί ζηελ αξρηθή ζύκβαζε θαη ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο όπσο απηέο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.   

Β. Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξόεδξν ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε 

παξάηαζεο κίζζσζεο ηνπ αλσηέξσ 

αλαθεξόκελνπ ζρνιηθνύ θπιηθείνπ.  

 

3 Δμνπζηνδόηεζε  ηεο Πξνέδξνπ  ηεο 

Σρνιηθήο επηηξνπήο σο πξνο ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο 

ζρνιηθήο επηηξνπήο  πνπ ηεξείηαη  

ζηελ Δζληθή Τξάπεδα Διιάδνο θαη 

ηελ ελεκέξσζε ηεο ζηελ ίδηα 

ηξάπεδα  γηα ηελ  θίλεζε ησλ 

ινγαξηαζκώλ  όισλ ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ.  

 

Αξ. απόθ.  8/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΕΔΙ  θαηά πιεηνςεθία  

Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξόεδξν ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  Δπγελία 

Ρνπκπάθνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ ινγαξηαζκό 

33254062269  πνπ ηεξείηαη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα 

Διιάδαο θαζώο θαη ηελ  ελεκέξσζε ηεο γηα ηελ 

θίλεζε ησλ ινγαξηαζκώλ ζηελ ίδηα ηξάπεδα όισλ 

ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο 

ή θσιύκαηνο ηελ Αληηπξόεδξν ηνπ Ν.Π. Διέλε 

Γξαθνπιάθνπ. 

 

4 Δμνπζηνδόηεζε  



Γηεπζπληώλ/ππνδηεπζπληώλ 

ζρνιείσλ  σο πξνο ηελ δηαρείξηζε 

ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

κνλάδαο ιόγσ παξάηαζεο ηεο 

ζεηείαο ηνπο 

Αξ. απόθ.  9/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΕΔΙ  νκόθσλα 

Δμνπζηνδνηεί    ηνπο Γ/ληέο / ππνδηεπζπληέο ησλ 

παξαθάησ ρνιηθώλ Μνλάδσλ λα δηαρεηξίδνληαη 

ηνπο ηξαπεδηθνύο  ινγαξηαζκνύο ησλ ζρνιείσλ 

ηνπο κέρξη ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο  λέσλ 

ζηειερώλ. 

 

5 Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο  

ζηoλ πξναύιην ρώξν ησλ Σρνιηθώλ 

Μνλάδσλ  Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ  

Αξεόπνιεο 

 

Αξ. απόθ.  10/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΕΔΙ  νκόθσλα 

1.Δγθξίλεη λα γίλνπλ νη εξγαζίεο επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο ζηνλ πξναύιην  ρώξν   ησλ ρνιηθώλ 

Μνλάδσλ  Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Αξεόπνιεο  

2.Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ  παξαπάλσ εξγαζηώλ  

ζηνλ εξγνιάβν :Γεκήηξην Σδαλεηάθν Οηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο Γύζεην- Λαθσλίαο  

3.Η δαπάλε ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ ζα αλέιζεη ζην 

πνζό ησλ 3.348,00  € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ ΦΠΑ (24%) θαη  ζα θαιπθζεί  από  πόξνπο ηεο 

Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο έηνπο 2020. 

4.Δμνπζηνδνηεί ηελ πξόεδξν  ηεο ζρνιηθήο 

επηηξνπήο  Δπγελία Ρνπκπάθνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

 

6 Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο   

ζηελ Σρνιηθή Μνλάδα   Λύθεην 

Γπζείνπ 

Αξ. απόθ.  11/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΕΔΙ  νκόθσλα 

1.Δγθξίλεη λα γίλνπλ νη εξγαζίεο επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο ζηελ ρνιηθή Μνλάδα  Λύθεην 

Γπζείνπ 
 

2.Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ  παξαπάλσ εξγαζηώλ  

ζηνλ εξγνιάβν : Γεκήηξε  Παξαζθεπόπνπιν 

Οηθνδνκηθέο Δξγαζίεο   πνπ εδξεύεη ζηελ Μειηηίλε 

Αλαηνιηθήο Μάλεο,  

3.Η δαπάλε ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ ζα αλέιζεη ζην 

πνζό ησλ 7.277,56  € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ ΦΠΑ (24%) θαη  ζα θαιπθζεί  από  πόξνπο ηεο 

Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο έηνπο 2020. 

4.Δμνπζηνδνηεί ηελ πξόεδξν  ηεο ζρνιηθήο 

επηηξνπήο  Δπγελία Ρνπκπάθνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4412/2016.  

 
 

Γύζεην 3/9/2020 

Ο Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο  

 

Δπγελία Ρνπκπάθνπ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


