
 

 

Ειιεληθή Δεκνθξαηία                                            

Ννκόο Λαθσλίαο 

ΝΠΔΔ Σρνιηθή Επηηξνπή  

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 

Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 

 

πλεδξίαζε ζηηο 23/11/2020  εκέξα  Δεπηέξα   θαη  απφ ψξα 11:00 έσο θαη  14:00  

Πξφζθιεζε 118/19-11-2020 

Παξφληεο Γ..: δώδεθα   (12)  

Απφληεο Γ.. : ηξείο (3) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Θεκάησλ εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο 9
εο

 πλεδξίαζεο  δηα  πεξηθνξάο ηνπ Γ.. ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 

 

α/α 

Θέκα Πεξίιεςε απνθάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ 

1  Σρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έηνπο 

2019 ηεο Σρνιηθήο Επηηξνπήο ζε 

εμσηεξηθό ζπλεξγάηε-Λνγηζηή. 

 

Αξ. απόθ. 29 /2020 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

1.Σελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε 

ινγηζηή  κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

2.Η δαπάλε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζα θαιπθζεί  απφ  

πφξνπο ηεο Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο  

3. Oη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα πινπνηεζνχλ εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο ηνπ έξγνπ
 

4.Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξφεδξν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο 

Μάλεο  γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 

 

2 Εξγαζίεο Επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο πδξαπιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζην ζρνιηθό 

ζπγθξόηεκα Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ 

Αξεόπνιεο 

 

Αξ. απόθ. 30/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  νκόθσλα 

1.Δγθξίλεη λα γίλνπλ νη εξγαζίεο  επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ζρνιηθφ 

ζπγθξφηεκα Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Αξεφπνιεο  

2.Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ  εξγαζηψλ  ζηνλ εξγνιάβν : 

Κσλζηαληίλν η. Κσλζηαληηλίδε   Τδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο Δπηζθεπέο Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ κε 

έδξα ην  Υσζηάξην Γπζείνπ  Λαθσλίαο, ΑΦΜ: 043491158 

ΓΟΤ: πάξηεο Σειέθσλν: 6945959637 

3.Η δαπάλε ησλ εξγαζηψλ ζα θαιπθζεί  απφ  πφξνπο ηεο 

Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο έηνπο 2020. 

4.Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν  ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο  

Δπγελία Ρνπκπάθνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

3 Εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 

ζρνιηθή κνλάδα ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ 

Γπζείνπ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  νκόθσλα 

1.Δγθξίλεη λα γίλνπλ νη εξγαζίεο  επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ ζρνιηθή 

κνλάδα ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Γπζείνπ  

2.Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ  εξγαζηψλ  ζηνλ εξγνιάβν : 



Αξ. απόθ. 31 /2020 

 

Κσλζηαληίλν η. Κσλζηαληηλίδε   Τδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο Δπηζθεπέο Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ κε 

έδξα ην  Υσζηάξην Γπζείνπ  Λαθσλίαο, ΑΦΜ: 043491158 

ΓΟΤ: πάξηεο Σειέθσλν: 6945959637 

3.Η δαπάλε ησλ εξγαζηψλ ζα θαιπθζεί  απφ  πφξνπο ηεο 

Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο έηνπο 2020. 

4.Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν  ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο  

Δπγελία Ρνπκπάθνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

4 Σρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα ινηπώλ 

αλαισζίκσλ εηδώλ παληνπσιείνπ-

εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ  γηα ην έηνο 2021 

 

Αξ. απόθ. 32 /2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   νκόθσλα 
Δγθξίλεη λα πξνβιεθζεί πίζησζε   γηα ηελ πξνκήζεηα 

ινηπψλ αλαισζίκσλ εηδψλ παληνπσιείνπ –εηδψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ ζηνλ ππφ θαηάξηηζε 

πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2021  ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο 

Μάλεο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο  ηεο 

πξνκήζεηαο  

 

5 Σρεηηθά κε ηελ αλαλέσζε εηήζηαο  

ζπλδξνκήο ηνπ θεληξηθνύ  

ειεθηξνληθνύ πξνγξάκκαηνο  

δηαρείξηζεο ηεο Σρνιηθήο 

Επηηξνπήο. 

 

Αξ. απόθ. 33/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

α. Απνδέρεηαη ηελ  πξνζθνξά απφ ηελ εηαηξεία ΔΠΑΦΟ 

πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο   

β. Σν θφζηνο ζα πιεξσζεί απφ πφξνπο ηεο Β/ζκηαο 

ρνιηθήο επηηξνπήο.  

γ. Με ηελ αλαλέσζε ηεο Δηήζηαο πλδξνκήο  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα έρνπκε: 

*Γσξεάλ φιεο ηηο αιιαγέο , ηηο βειηηψζεηο θαη ηηο λέεο 

εθδφζεηο 

*Σερληθή Τπνζηήξημε ζε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 

παξνπζηαζηεί 

*Απεξηφξηζηε ηειεθσληθή ππνζηήξημε ζε νπνηαδήπνηε 

απνξία έρνπκε ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο . 

*Γηθαίσκα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο 

 

6 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ αλάζεζε 

ιεηηνπξγίαο –εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

ζρνιηθνύ  θπιηθείνπ  ηνπ ζρνιηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο  Γπκλαζίνπ θαη 

Λπθείνπ Αξεόπνιεο 

 

Αξ. απόθ. 34 /2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ νκόθσλα 

Πξνθεξχζζεη δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε πιεηνδφηε 

κίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ. 

 

7 Αλάζεζε ζε δηθεγόξν  ζρεηηθά κε 

ηελ  γλσκνδόηεζε ελεξγεηώλ ηεο 

ζρνιηθήο επηηξνπήο γηα ηελ 

είζπξαμε νθεηινκέλσλ κηζζσκάησλ 

από ην Κπιηθείν Γπκλαζίνπ –

Λπθείνπ Αξεόπνιεο    

 

Αξ. απόθ. 35 /2020 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα 

1.Οξίδεη θαη εμνπζηνδνηεί ηελ Γηθεγφξν θ. Καιιηφπε 

Βεξλάδνπ  πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη γηα ηηο 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο ζρεηηθά κε 

ηελ είζπξαμε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 

2.Η ακνηβή ηεο  παξαπάλσ Γηθεγφξνπ ζα γίλεη ζχκθσλα 

κε ηηο θαηψηαηεο ακνηβέο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ 



ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν. 

 

8 Σπγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο 

εξγαζηώλ  

 

Αξ. απόθ. 36 /2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  νκόθσλα 

πγθξνηεί επηηξνπή παξαιαβήο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

κεηά ηελ απνπεξάησζή ηνπο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο σο 

θάησζη: 

1.Σνλ  Γηεπζπληή/ληξηα ή Πξντζηάκελν/λε ηεο εθάζηνηε 

ζρνιηθήο κνλάδαο  

2. Σνλ θν Γεκήηξην Ρηθνπλά  κέινο ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο κε αλαπιεξσηή απηνχ ηνλ  Γεψξγην 

Καπαζνχξε-εςάθν. 

 

9 Εξγαζίεο επηζθεπώλ 

απνρσξεηεξίσλ Λπθείνπ Γπζείνπ 

 

Αξ. απόθ. 37 /2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  νκόθσλα 

1.Δγθξίλεη λα γίλνπλ νη εξγαζίεο επηζθεπψλ 

απνρσξεηεξίσλ Λπθείνπ Γπζείνπ  

2.Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ  εξγαζηψλ  ζηνλ εξγνιάβν : 

Γεκήηξε  Παξαζθεπφπνπιν   Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο  κε 

έδξα Μειηηίλε   Λαθσλίαο, ΑΦΜ: 6976688618 ΓΟΤ: 

πάξηεο Σειέθσλν: 6976688618 

3.Η δαπάλε ησλ εξγαζηψλ ζα θαιπθζεί  απφ  πφξνπο ηεο 

Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο έηνπο 2020. 

4.Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν  ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο  

Δπγελία Ρνπκπάθνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

 

Γχζεην 25/11/2020 

Η Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο  

 

Δπγελία Ρνπκπάθνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


