
 

 

Ειιεληθή Δεκνθξαηία                                            

Ννκόο Λαθσλίαο 

ΝΠΔΔ Σρνιηθή Επηηξνπή  

Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 

Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 
 

πλεδξίαζε ζηηο 21/9/2020  εκέξα  Δεπηέξα  θαη  ώξα 13:00  

Πξόζθιεζε 129/17-9-2020 

Παξόληεο Δ..: δεθα (10)  

Απόληεο Δ.. : πέληε (5) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Θεκάησλ εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο 4
εο

 πλεδξίαζεο  δηα δώζεο  ηνπ Δ.. ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο 

Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο   Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 

 

α/α 

Θέκα Πεξίιεςε απνθάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ 

1 Πξνκήζεηα έμη (6) παγθαθίσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ 1
νπ

 Δεκνηηθνύ  

Σρνιείνπ Γπζείνπ 

 

Αξ. απόθ.  14/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

1.Εγθξίλεη  λα  γίλεη ε πξνκήζεηα  έμη παγθαθίσλ 

γηα ηνπο πξναύιηνπο ρώξνπο  ηνπ 1
νπ

 Δεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Γπζείνπ. 

2.Η δαπάλε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο λα  θαιπθζεί  

από  πόξνπο ηεο Α/ζκηαο ρνιηθήο Επηηξνπήο 

έηνπο 2020.  
 

2 Σρεηηθά κε θαηαζθεπή θνππαζηώλ 

ζε θιίκαθα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 1
νπ

 

Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Γπζείνπ 

 

 

Αξ. απόθ. 15 /2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

1.Εγθξίλεη  λα  γίλεη ε  θαηαζθεπή κεηαιιηθήο 

θνππαζηήο δύν ηεκαρίσλ ησλ  δώδεθα (12 ) κέηξσλ 

ε θάζε κία πεξίπνπ γηα ηελ επθνιόηεξε κεηαθίλεζε 

ησλ καζεηώλ θαη απνθπγή ζπλσζηηζκνύ ζηα 

πιαίζηα κε εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνύ covid-19. 

2.Η δαπάλε ηεο αλσηέξσ θαηαζθεπήο  λα  

θαιπθζεί  από  πόξνπο ηεο Α/ζκηαο ρνιηθήο 

Επηηξνπήο έηνπο 2020 

 

 

3 Σρεηηθά κε πξνκήζεηα παληνύ ηέληαο 

γηα ηε ζθίαζε πξναπιίνπ ρώξνπ ηνπ 

1
νπ 

 Δεκνηηθνύ  Σρνιείνπ Γπζείνπ. 

Αξ. απόθ. 16 /2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

 

1.Εγθξίλεη  λα  γίλεη ε  πξνκήζεηα παληνύ ηέληαο 95  

ηεηξ. κέηξσλ πεξίπνπ γηα ηελ ζθίαζε ηνπ 

πξναπιίνπ ρώξνπ ηνπ 1
νπ

  Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

Γπζείνπ. 

2.Η δαπάλε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο λα  θαιπθζεί  

από  πόξνπο ηεο Α/ζκηαο ρνιηθήο Επηηξνπήο 

έηνπο 2020 

 

 

4 Πξνκήζεηα αληηζεπηηθώλ γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

 



Αξ. απόθ.  17/2020 

 
1.Εγθξίλεη  λα  γίλεη ε πξνκήζεηα  αληηζεπηηθώλ γηα 

όιεο ηηο ζρνιηθέο καο κνλάδεο όπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ: 

50 θηβώηηα αληηζεπηηθώλ ησλ 9 ηεκαρίσλ αλά 

θηβώηην ησλ 1000 ml αλά ηεκάρην κε 80% 

πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζπιηθή αιθνόιε 

 

2.Η δαπάλε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο λα  θαιπθζεί  

από  πόξνπο ηεο Α/ζκηαο ρνιηθήο Επηηξνπήο 

έηνπο 2020  

 

5 Σρεηηθά κε πιεξσκή νθεηιώλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ  ζε ΔΕΥΑΑΜ 

 

Αξ. απόθ. 18 /2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

Εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ηεο ρνιηθήο 

Επηηξνπήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  λα πξνβεί 

ζηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο  όισλ ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζρεηηθά κε νθεηιέο πνπ έρνπλ 

απηέο ζηελ επηρείξεζε θαη ελεκέξσζε ζηελ 

ζπλέρεηα ηνπ ζώκαηνο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε 

ζε δηαθαλνληζκό απηώλ είηε από ηα ηαθηηθά έζνδα 

ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο είηε κε επηρνξήγεζε από 

ηνλ Δήκν. 

 

6 Πξνκήζεηα πθαζκάηηλσλ καζθώλ 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ 

 

Αξ. απόθ. 19 /2020  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

1.Εγθξίλεη λα γίλεη πξνκήζεηα πθαζκάηηλσλ 

καζθώλ γηα   νθηαθόζηνπο (800) καζεηέο,   δύν αλά 

καζεηή ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΕΟΔΥ 

όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Γηα ηα  παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ  θαη,  πξώηεο, 

δεπηέξαο θαη ηξίηεο Δεκνηηθνύ ρξώκαηνο ζηέι 

ζαιαζζί , κεγέζνπο 15ρ10 cm. 

Γηα ηα παηδηά ηεηάξηεο , πέκπηεο θαη έθηεο 

Δεκνηηθνύ ρξώκαηνο ξνπά  κπιέ κεγέζνπο 18ρ12 

cm  

2. Εγθξίλεη λα γίλεη πξνκήζεηα πθαζκάηηλσλ 

καζθώλ γηα 300 εθπαηδεπηηθνύο  ρξώκαηνο ξνπά 

κπιέ κεγέζνπο 18ρ12 cm 

3.Η δαπάλε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο λα  θαιπθζεί  

από  πόξνπο ηεο Α/ζκηαο ρνιηθήο Επηηξνπήο 

έηνπο 2020 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ θαηά πιεηνςεθία  

Εγθξίλεη νη πθαζκάηηλεο κάζθεο λα θέξνπλ ηνπ 

ζήκα ηνπ Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο  

 

 

7 Σρεηηθά κε πιεξσκή ηξηθαζηθήο 

παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ 3
νπ

 Δεκνηηθνύ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

1.Εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ηεο ρνιηθήο 

Επηηξνπήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  λα πξνβεί 



Σρνιείνπ Γπζείνπ 

Αξ. απόθ. 20 /2020 

ζηελ δηαδηθαζία γηα ζύλαςε ζπκβνιαίνπ θαη 

πιεξσκή ηξηθαζηθήο παξνρήο γηα ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ηνπ 3
νπ

 

Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Γπζείνπ θαη Νεπηαγσγείνπ 

Μαπξνβνπλίνπ. 

2.Η  αλσηέξσ δαπάλε λα  θαιπθζεί  από  πόξνπο 

ηεο Α/ζκηαο ρνιηθήο Επηηξνπήο έηνπο 2020 

8 Καηαζθεπή ζηεγάζηξνπ ζην 

πξναύιην ρώξν ηνπ 3
νπ

 Δεκνηηθνύ 

Σρνιείνπ Γπζείνπ 

Αξ. απόθ. 21 /2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

1.Εγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ζηεγάζηξνπ ζην 3
ν
 

Δεκνηηθό ρνιείν Γπζείνπ όπσο πεξηγξάθεηαη 

θαησηέξσ: 

Εξγαζία θαηαζθεπήο γηα ζθέπαζηξν 9,30 ρ 205 

4 θξνπζηα ζηδήξνπ θαηαζθεπή κε θνηινδνθό  θαη 

γηα νξνθή ζηεγάζηξνπ βακκέλν καύξν  ηδάκη πιεμη 

γθιάο ζηελ νξνθή   

2.Η δαπάλε ηεο αλσηέξσ   θαηαζθεπήο λα  

θαιπθζεί  από  πόξνπο ηεο Α/ζκηαο ρνιηθήο 

Επηηξνπήο έηνπο 2020  

 

9 Σρεηηθά κε πξνκήζεηα ζεηώλ γηα ην 

3
ν
 Νεπηαγσγείν Γπζείνπ 

Αξ. απόθ. 22 /2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

1.Εγθξίλεη ηελ ηελ πξνκήζεηα ζεηώλ γηα ην 3
ν
 

Νεπηαγσγείν Γπζείνπ όπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ: 

ήηα αλνηγόκελε αινπκηλίνπ 220ρ96 

2 ζήηεο παξαζύξσλ 140ρ140 

2.Η δαπάλε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο λα  θαιπθζεί  

από  πόξνπο ηεο Α/ζκηαο ρνιηθήο Επηηξνπήο 

έηνπο 2020  

 

10 Σρεηηθά κε εξγαζίεο επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο  ηνπ 3
νπ

 Νεπηαγσγείνπ 

Γπζείνπ 

Αξ. απόθ. 23 /2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

1.Εγθξίλεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο θαη 

επηζθεπέο  ζην 3
ν
 Νεπηαγσγείν Γπζείνπ 

νβαηίζκαηα, ειαηνρξσκαηηζκόο, αιιαγή πόξηαο 

πνπ ζπλδέεη ηηο δύν αίζνπζεο, έιεγρνο ιεηηνπξγία 

κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ πνπ απνηειεί  ηελ πξόζνςε 

ηνπ Νεπηαγσγείνπ, πδξαπιηθέο εξγαζίεο  πνπ 

πεξηιακβάλεη κεηαθνξά ππάξρνπζαο ηνπαιέηαο ζε 

άιιν ζεκείν θαη ηνπνζέηεζε δύν κηθξόηεξσλ κε 

ηνηρίν ελδηάκεζα ύςνπο έσο 80 cm θαη δύν 

ληπηήξσλ  γηα ηηο αλάγθεο ησλ κηθξώλ καζεηώλ θαη 

κηθξόηεξεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη 

κηθξνεπηζθεπέο. 

2.Η δαπάλε ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ , επηζθεπώλ 

θαη ζπληεξήζεσλ   λα  θαιπθζεί  από  πόξνπο ηεο 

Α/ζκηαο ρνιηθήο Επηηξνπήο έηνπο 2020  

 

11 Σρεηηθά κε πξνκήζεηα γξαθηθήο 

ύιεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

1.Εγθξίλεη  ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο  γηα ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ δελ έρνπλ πξόζβαζε νη 



Αξ. απόθ.  24/2020 δηεπζπληέο ηνπο  ζηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο 

ηνπο  επεηδή δελ έρεη γίλεη αθόκε ε λνκηκνπνίεζήο 

ηνπο.  

2.Η δαπάλε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο   λα  

θαιπθζεί  από  πόξνπο ηεο Α/ζκηαο ρνιηθήο 

Επηηξνπήο έηνπο 2020  

 

12 Υπνβνιή αηηήκαηνο ζηνλ Δήκν γηα 

επηρνξήγεζε ηεο ζρνιηθήο 

επηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνύλ απμεκέλεο αλάγθεο ιόγσ 

Covid-19 

Αξ. απόθ.  25/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

Αηηνύκαζηε ηελ επηρνξήγεζε πνζνύ 10.000,00 € 

από ηνλ Δήκν Αλαηνιηθήο Μάλεο γηα ηελ θάιπςε 

απμεκέλσλ αλαγθώλ ησλ ζρνιηθώλ καο κνλάδσλ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκό εμάπισζεο ηνπ covid-19 

 

 

Γύζεην 24/9/2020 

Ο Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο  

 

Δεκήηξηνο Ρηθνπλάο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


