
 

 

Ελληνική Δημοκραηία                                            

Νομός Λακφνίας 

ΝΠΔΔ τολική Επιηροπή  

Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης 

Δήμοσ Αναηολικής Μάνης 
 

πλεδξίαζε ζηηο 14/10/2020  εκέξα  Σεηάρηη  θαη  ώξα 14:30  

Πξόζθιεζε 107/9-10-2020 

Παξόληεο Γ..: ένηεκα  (11)  

Απόληεο Γ.. : ηέζζερις (4) 

 

ΠΘΝΑΚΑ 

Θεκάησλ εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο 6
εο

 πλεδξίαζεο  δηα δώζεο  ηνπ Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 

 

α/α 

Θέμα Περίληυη αποθάζεφν ποσ λήθθηκαν 

1  Αποδοτή και καηανομή ποζού (γ΄ 

δόζη ) για κάλσυη λειηοσργικών 

δαπανών ζτολείφν  έηοσς 2020 

 
 

Αρ. απόθ.  18/2020 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ομόθφνα 

 

1. Απνδέρεηαη ην πνζό ησλ  11.483,36€ πνπ 

αθνξά ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 

ζρνιείσλ  ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Αλαηνιηθήο Μάλεο. 

2. Καηαλέκνπκε ην πνζό  ησλ 11.000,00 € 

θαηά ζρνιηθή κνλάδα γηα ηελ θάιπςε 

ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζρνιείσλ   

3.  Σν πνζό ησλ 483,36 € ζα παξακείλεη ζην 

Σακείν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

2 Αποδοτή ποζού για ζσνηήρηζη και 

επιζκεσή ζτολικών κηιρίφν  

 

Αρ. απόθ.  19/2020 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ομόθφνα 

Απνδέρεηαη ην πνζό ησλ  15.952,00 € πνπ 

αθνξά ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή  

ζρνιείσλ  ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Αλαηνιηθήο Μάλεο. 

 

3 Εργαζίες επιζκεσής και ζσνηήρηζης 

ηφν μαθηηικών ηοσαλεηών ηης 

ζτολικής μονάδας Γσμναζίοσ 

Γσθείοσ. 

Αρ. απόθ.  20/2020 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ομόθφνα 

Α. Δγθξίλεη λα γίλνπλ νη πξνκήζεηεο πνπ 

απαηηνύληαη θαζώο  νη εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή 

θαη ζπληήξεζε ησλ καζεηηθώλ ηνπαιεηώλ  ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ηνπ Γπκλαζίνπ Γπζείνπ όπσο 

πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: 

Β.Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ    

ζα θαιπθζεί  από  πόξνπο ηεο Β/ζκηαο ρνιηθήο 



Δπηηξνπήο έηνπο 2020. 

 

4 Σοποθέηηζη καηάλληλης οδικής 

ζήμανζης ζηην ζτολική 

Αρ. απόθ.  21/2020 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ομόθφνα 

 

Α. Δγθξίλεη λα γίλνπλ νη πξνκήζεηεο πνπ 

απαηηνύληαη θαζώο  νη εξγαζίεο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο νδηθήο ζήκαλζεο  ζηελ 

ζρνιηθή κνλάδα ηνπ Γπκλαζίνπ Γπζείνπ γηα ηελ 

αζθαιέζηεξε κεηάβαζε ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν  

 

Β.Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ    

ζα θαιπθζεί  από  πόξνπο ηεο Β/ζκηαο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο έηνπο 2020. 

 

5 Εργαζίες ζηον προαύλιο τώρο ηφν 

ζτολικών μονάδφν Γσμναζίοσ και 

Λσκείοσ Αρεόπολης. 

 

Αρ. απόθ.  22/2020 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ομόθφνα   

Α. Δγθξίλεη λα γίλεη ε πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθώλ  γηα ηελ βαθή ζηα ππάξρνληα θάγθεια ηνπ 

πξναπιίνπ ρώξνπ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 

Αξεόπνιεο   

Β. Δγθξίλεη λα γίλεη ε πξνκήζεηα κεηαιιηθνύ  

πιέγκαηνο 2 κέηξσλ  γηα ηελ θξαγή ζην αξηζηεξό 

κέξνο ηνπ Ρεκπό  θαζώο θαη νη εξγαζίεο πνπ 

απαηηνύληαη ζηνλ πξναύιην ρώξν  ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Αξεόπνιεο   

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ καηά πλειουηθία 

Οη εξγαζίεο  γηα ηελ βαθή ζηα ππάξρνληα θάγθεια 

ζα εθηειεζηνύλ από ην πξνζσπηθό ηνπ ηκήκαηνο 

θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο. 

Γ.Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ    

ζα θαιπθζεί  από  πόξνπο 

6 Εργαζίες επιζκεσής και ζσνηήρηζης 

ηφν μαθηηικών ηοσαλεηών ηφν 

ζτολικών μονάδφν Γσμναζίοσ και 

Λσκείοσ Αρεόπολης 

Αρ. απόθ.  23/2020 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ομόθφνα 

Α. Δγθξίλεη λα γίλνπλ νη πξνκήζεηεο πνπ 

απαηηνύληαη θαζώο  νη εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή 

θαη ζπληήξεζε ησλ καζεηηθώλ ηνπαιεηώλ ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 

Αξεόπνιεο   

Β.Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ    

ζα θαιπθζεί  από  πόξνπο ηεο Β/ζκηαο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο έηνπο 2020. 

 

7 τεηικά με οθειλή ζηο ζτολικό 

κσλικείο Γσμναζίοσ και Λσκείοσ 

Αρεόπολης 

Αρ. απόθ.  24/2020 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ομόθφνα 

Να έξζεη αλαιπηηθή θαηάζηαζε από ηνλ ινγηζηή 

γηα ην νθεηιόκελν πνζό θαη ηηο θαηαβνιέο πνπ 

έρνπλ γίλεη από ηελ εθκεηαιιεύηξηα έσο ζήκεξα 

θαη ζα επαλέιζνπκε γηα ην αλσηέξσ ζέκα ζε λέα 

ζπλεδξίαζε ηνπ  Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ. 

 

8 Επιζκεσή και ζσνηήρηζη 

σδρασλικών εγκαηαζηάζεφν ζηις 

μαθηηικές ηοσαλέηες ηης ζτολικής 

μονάδας ηοσ ΕΠΑΛ Γσθείοσ 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ομόθφνα 

Α. Δγθξίλεη λα γίλνπλ νη πξνκήζεηεο πνπ 

απαηηνύληαη θαζώο  νη εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή 

θαη ζπληήξεζε πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο 



Αρ. απόθ.  25/2020 καζεηηθέο ηνπαιέηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηνπ 

ΔΠΑΛ Γπζείνπ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 13172/17-

3-1995  Κ.Τ.Α. όπσο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: 

1.Δπηζθεπή ζε έμη (6) θαδαλάθηα 

2.Αιιαγή ζε ηέζζεξηο (4) (κπαηαξίεο –βξύζεο) 

3.Αιιαγή ζε ηέζζεξα (4) ζηθώληα 

4.Καζαξηζκόο απνρέηεπζεο 

 

Β.Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ    

ζα θαιπθζεί  από  πόξνπο ηεο Β/ζκηαο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο έηνπο 2020. 

Γ. Δμνπζηνδνηεί ηελ πξόεδξν  ηεο ζρνιηθήο 

επηηξνπήο  Δπγελία Ρνπκπάθνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ.  

 

 

9 τεηικά με αλλαγή διεύθσνζης 

αποζηολής λογαριαζμών 

ΤΔΡΕΤΗ και ΔΕΗ ηφν ζτολικών 

μας μονάδφν και ηην πληρφμή ηοσς 

από ηην τολική Επιηροπή 

Αρ. απόθ.  26/2020 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ καηά πλειουηθία 

 

Να γίλεηαη ε πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκώλ 

Ύδξεπζεο θαη ΓΔΗ όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

από ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή  γηα λα κελ 

δεκηνπξγνύληαη νθεηιέο  θαη λα γίλεη αιιαγή 

Γ/λζεο δειαδή λα έξρνληαη νη αλσηέξσ  

ινγαξηαζκνί ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηελ Γ/λζε 

ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

 
 

Γύζεην 19/10/2020 

Η Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο  

 

Δπγελία Ρνπκπάθνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


