
 

 

Διιεληθή Γεκοθραηία                                            

Νοκός Λαθφλίας 

ΝΠΓΓ Στοιηθή Δπηηροπή  

Γεσηεροβάζκηας Δθπαίδεσζες 

Γήκοσ Αλαηοιηθής Μάλες 
 

πλεδξίαζε ζηηο 6/10/2020  εκέξα  Τρίηε    θαη  ώξα 14:00  

Πξόζθιεζε 96/2-10-2020 

Παξόληεο Γ..: δέθα  (10)  

Απόληεο Γ.. : πέληε (5) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Θεκάησλ εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο 5
εο

 πλεδξίαζεο  δηα δώζεο  ηνπ Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 

 

α/α 

Θέκα Περίιευε αποθάζεφλ ποσ ιήθζεθαλ 

1  Λήυε απόθαζες γηα ηελ αλάζεζε 

ιεηηοσργίας –εθκεηάιιεσζες ηοσ 

ζτοιηθού θσιηθείοσ ηοσ Γεληθού 

Λσθείοσ Γσζείοσ 

 
 

Αρ. απόθ.  14/2020 

 

Αποθαζίδεη οκόθφλα 

 Πξνθεξύζζεη δεκόζην πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε 

πιεηνδόηε κίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ, ηνλ νπνίν ζα 

δηελεξγήζεη ηξηκειήο επηηξνπή. 
 

2 Λήυε απόθαζες γηα ηελ αλάζεζε 

ιεηηοσργίας –εθκεηάιιεσζες ηοσ 

ζτοιηθού  θσιηθείοσ  ηοσ ζτοιηθού 

ζσγθροηήκαηος  Γσκλαζίοσ θαη 

Λσθείοσ Αρεόποιες 

 

Αρ. απόθ.  15/2020 

 

Αποθαζίδεη οκόθφλα 

 Πξνθεξύζζεη δεκόζην πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε 

πιεηνδόηε κίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ, ηνλ νπνίν ζα 

δηελεξγήζεη ηξηκειήο επηηξνπή. 

 

3 Στεηηθά κε παράηαζε ζύκβαζες ηοσ 

ζτοιηθού θσιηθείοσ ηοσ 1
οσ

 

Γσκλαζίοσ Γσζείοσ 

 

Αρ. απόθ.  16/2020 

Αποθαζίδεη  οκόθφλα 

Α. Να παξαηαζεί ε ζύκβαζε κίζζσζεο ηνπ 

θπιηθείνπ ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Γπζείνπ έσο ηελ 

30/6/2021.  

Β. Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξόεδξν ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε 

παξάηαζεο κίζζσζεο ηνπ αλσηέξσ 

αλαθεξόκελνπ ζρνιηθνύ θπιηθείνπ. 

Γ. ηελ αλάθιεζε ησλ πξνεγνύκελσλ 

απνθάζεσλ ηνπ Γ.. κε αξηζκό 7/2020 θαη 

13/2020 πεξί παξάηαζεο ζύκβαζεο ηνπ 

αλσηέξσ αλαθεξόκελνπ ζρνιηθνύ θπιηθείνπ 

 

4 Σσγθρόηεζε επηηροπής γηα 

θαηαζηροθή σιηθού ζηελ ζτοιηθή 

κολάδα Γσκλαζίοσ Αρεόποιες 

Αποθαζίδεη  οκόθφλα 

1. Οξίδεη κέιε ηεο επηηξνπήο παξνρήο γλώκεο πξνο 

ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηελ θαηαζηξνθή 



 

Αρ. απόθ.  17/2020 

αληηθεηκέλσλ πνπ δελ έρνπλ θακία αμία ηνπο 

θάησζη:  

Α. Δπγελία Ρνπκπάθνπ  ύκβνπινο  ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

σο Πξόεδξν  ηεο επηηξνπήο 

Β.  Γεώξγηνο Μαζηνξάθνο  Γηεπζπληήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο Γπκλαζίνπ Αξεόπνιεο θαη    

ύκβνπινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  ηεο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο . 

Γ. Πέηξνο Λανπιάθνο  Γηεπζπληήο  ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο  Λπθείνπ Αξεόπνιεο  

2. Η δηάξθεηα ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο είλαη από ηε 

ιήςε ηεο παξνύζαο απόθαζεο  έσο ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 
 

Γύζεην 8/10/2020 

Ο Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο  

 

Δπγελία Ρνπκπάθνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


