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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 αρ πποζκαλούμε  να ζςμμεηέσεηε ζε δια περιθοράς ςνεδπίαζη ηος Διοικηηικού 

ςμβοςλίος πος θα γίνει ηην 4
η
 Γεκεμβρίοσ έηοςρ 2020, ημέπα Παραζκεσή ,με ώπα έναπξηρ 

10:00 και ώπα λήξηρ 14:00  

Η ζςνεδπίαζη θα ππαγμαηοποιηθεί δια πεπιθοπάρ για λόγοςρ διαζθάλιζηρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ και 

ζύμθυνα με ηιρ ζσεηικέρ διαηάξειρ ηος άπθπος 67 ηος Ν. 3852/2010 ηυν ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-

2020 & 75/Α/30-3-2020 ) ηος  ςπ΄απιθμ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ)  εγγπάθος 

,ηηρ ςπ΄ απιθμ 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-ΣΟΦ) και ηηρ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 

6ΧΚΛ46ΜΣΛ6-ΤΔ4) εγκςκλίος ηος  ΤΠ. Ε. για λήτη απόθαζηρ ζηα παπακάηυ θέμαηα: 

 

Θέμα 1
ο
 : σεηικά με ηην ππομήθεια λοιπών αναλυζίμυν ειδών πανηοπυλείος-ειδών 

καθαπιόηηηαρ και εςππεπιζμού για ηο έηορ 2021. 

Θέμα 2
ο
: σεηικά με ηην ανανέυζη εηήζιαρ  ζςνδπομήρ ηος κενηπικού  ηλεκηπονικού 

ππογπάμμαηορ  διασείπιζηρ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ και ηυν κυδικών ηυν ζσολικών μαρ μονάδυν. 

(ΕΠΑΦΟ) 

Θέμα 3
ο
: Αποδοσή  η μη δυπεάρ αθληηικού ςλικού από ηον ύλλογο Γονέυν και 

Κηδεμόνυν ηος 2
ος

 Δημοηικού σολείος Γςθείος. 

Θέμα 4
ο
 :Λήτη απόθαζηρ ζσεηικά με οθειλή πποηγοςμένυν εηών  ηηρ Ππυηοβάθμιαρ 

Εκπαίδεςζηρ .  

Θέμα 5
ο
: σεηικά με ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ για ηιρ ανάγκερ  ηυν ζσολικών μαρ μονάδυν.  

Θέμα 6
ο
: σεηικά με καηαζκεςή και ηοποθέηηζη ζιηών ζηο 3

ο
 Νηπιαγυγείο Γςθείος.  

Θέμα 7
ο
:  σεηικά με καηαζκεςή και ηοποθέηηζη κοςπαζηήρ ζηο  1

ο
 Δημοηικό σολείο 

Γςθείος. 

Θέμα 8
ο
: σεηικά με επγαζίερ επιζκεςήρ και ζςνηήπηζηρ  για επαναλειηοςπγία αίθοςζαρ 

ζηο   3
ο
 Νηπιαγυγείο  Γςθείος. 

Θέμα 9
ο
: σεηικά με επγαζίερ επιζκεςήρ και ζςνηήπηζηρ ηοςαλεηών ζηο 3

ο
 Νηπιαγυγείο 

Γςθείος. 

Θέμα 10
ο
: σεηικά με καηαζκεςή και ηοποθέηηζη ηένηαρ ζηο 3

ο
 Νηπιαγυγείο Γςθείος. 

Θέμα 11
ο 
:σεηικά με καηαζκεςή και ηοποθέηηζη ηένηαρ ζηο 1

ο
 Δημοηικό σολείο Γςθείος. 

Θέμα 12
ο
:σεηικά με καηαζκεςή και ηοποθέηηζη ζηεγάζηπος ζηο 3

ο
 Δημοηικό σολείο  

Γςθείος. 

Θέμα 13
ο
: σεηικά με ππομήθεια ειδών ςγιεινήρ και ειδών ελαιοσπυμαηιζμού για ηο 3

ο
 

Νηπιαγυγείο Γςθείος. 

Θέμα 14ο: Λήτη απόθαζηρ ζσεηικά με οθειλή πποηγοςμένυν εηών  ηηρ Ππυηοβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ  ζε ζσολικέρ καθαπίζηπιερ. 

 



Για ηη ζσμμεηοτή ζαρ ζηη δια πεπιθοπάρ ζςνεδπίαζη , θα ππέπει να μαρ ενημεπώζεηε 

μέσπι ηην ώπα έναπξηρ αςηήρ έυρ ηιρ 10:00 δηλαδή, επιλέγονηαρ έναν από ηοςρ κάηυθι ηπόποςρ 

α) ηλεκηπονικό μήνςμα (e-mail) από ηον πποζυπικό ζαρ λογαπιαζμόρ ππορ ηο email ηηρ 

Γπαμμαηείαρ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ (vasbaki@1315.syzefxis.gov.gr) ή με σπήζη μηνύμαηορ sms 

ππορ ηον Ππόεδπο ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος (6970311442) 

Για να υηθίζεηε ζηα παπαπάνυ θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, θα ππέπει καηά ηην ώπα 

ηηρ ζςνεδπίαζηρ , δηλαδή από ηιρ  10:00 μέσπι ηιρ 14:00 να αποζηείλεηε είηε: α) ηλεκηπονικό 

μήνςμα (e-mail)  από ηον πποζυπικό ζαρ λογαπιαζμό ππορ ηο e-mail  ηηρ Γπαμμαηείαρ ηηρ 

σολικήρ Επιηποπήρ ή β) όζοι δεν διαθέηεηε πποζυπικό λογαπιαζμό θα μποπείηε να τηθίζεηε  ηα 

ανυηέπυ θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ με ηη σπήζη μηνύμαηορ sms  ππορ ηον Ππόεδπο ηος 

Διοικηηικού ςμβοςλίος (6970311442) γπάθονηαρ ζηην απσή ηο όνομά ζαρ και ζηην ζςνέσεια ηον 

απιθμό  ηος θέμαηορ και ηην τήθο ζαρ (π.σ. Δημήηπιορ Ριθοςνάρ 1 ΤΠΕΡ, 2 ΛΕΤΚΟ.3 ΤΠΕΡ,4 

ΚΑΣΑ….. κ.ο.κ.)  

Σα ανυηέπυ επιλέσθηκαν πποκειμένος να επιηεςσθεί η μεγαλύηεπη δςναηή ζςμμεηοσή και 

να ολοκληπυθεί η διαδικαζία συπίρ κανένα κίνδςνο για ηην ςγεία. 

Για οποιαδήποηε επώηηζη- αποπία ζε ζσέζη με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ , 

μποπείηε να καλείηε ηον Ππόεδπο ζηο ηηλέθυνο (6972306237)  

Μεηά ηο πέπαρ ηηρ ώπαρ λήξηρ ηηρ ζςνεδπίαζηρ ήηοι: 14:00, καμία τήθορ δε θα ληθθεί 

ςπότη. 

Οι αποθάζειρ πος θα ληθθούν θα ανακοινυθούν ζηο ώμα ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος  

ζηην ππώηη ηακηική ζςνεδπίαζη μεηά ηην λήξη ηυν μέηπυν αποθςγήρ ηηρ διάδοζηρ ηος 

κοπυνοφού. 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος ηοσ Γ. 

 

 

                                                                    Γημήηριος Ριθοσνάς 
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