
 

 

Ελληνική Δημοκραηία                                            

Νομός Λακφνίας 

ΝΠΔΔ Στολική Επιηροπή  

Πρφηοβάθμιας Εκπαίδεσζης 

Δήμοσ Αναηολικής Μάνης 
 

ςνεδπίαζη ζηιρ 4/12/2020  ημέπα  Παραζκεσή   και από  ώπα 10:00 έωρ και 14:00  

Ππόζκληζη 171/30-11-2020 

Παπόνηερ Δ..: δέκα  (10)  

Απόνηερ Δ.. : πένηε (5) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Θεμάηων ημεπηζίαρ διάηαξηρ ηηρ 9
ηρ

 ςνεδπίαζηρ  δια περιθοράς   ηος Δ.. ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ 

Ππωηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ   Δήμος Αναηολικήρ Μάνηρ 

α/α Θέμα Περίληυη αποθάζεφν ποσ λήθθηκαν 

1  

Στεηικά με ηην προμήθεια λοιπών 

αναλφζίμφν ειδών πανηοπφλείοσ-

ειδών καθαριόηηηας και 

εσπρεπιζμού για ηο έηος 2021 

 

Αρ. απόθ.  32/2020 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόθφνα 
Εγκπίνει να πποβλεθθεί πίζηωζη για ηην ππομήθεια λοιπών 

αναλωζίμων ειδών πανηοπωλείος –ειδών καθαπιόηηηαρ και 

εςππεπιζμού ζηον ςπό καηάπηιζη πποϋπολογιζμό έηοςρ 2021  ηος 

Δήμος Αναηολικήρ Μάνηρ πποκειμένος να καλςθθούν 

οι ανάγκερ  ηηρ ππομήθειαρ . 
 

2 Στεηικά με ηην ανανέφζη εηήζιας  

ζσνδρομής ηοσ κενηρικού  

ηλεκηρονικού προγράμμαηος  

διατείριζης ηης Στολικής Επιηροπής 

και ηφν κφδικών ηφν ζτολικών μας 

μονάδφν. (ΕΠΑΦΟΣ) 

Αρ. απόθ.  33/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόθφνα 

Αποδέσεηαι ηην  πποζθοπά από ηην εηαιπεία ΕΠΑΦΟ 

ςζηήμαηα Πληποθοπικήρ  όπωρ αςηή αναλύεηαι 

παπακάηω: 

α. Ανανέωζη ηηρ εηήζιαρ ζςνδπομήρ ηος ππογπάμμαηορ 

“SManagement Plus”  μέσπι και ηην 14/11/2021.  

 β. Σο κόζηορ θα πληπωθεί από πόποςρ ηηρ Α/θμιαρ 

σολικήρ επιηποπήρ.  

 

 

3 Αποδοτή  η μη δφρεάς αθληηικού 

σλικού από ηον Σύλλογο Γονέφν και 

Κηδεμόνφν ηοσ 2
οσ

 Δημοηικού 

Στολείοσ Γσθείοσ. 

Αρ. απόθ.  34/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόθφνα 

1Αποδέσεηαι ηην  ανωηέπω δωπεά ηος ςλλόγος Γονέων 

και Κηδεμόνων ηος 2
ος

 Δημοηικού σολείος Γςθείος  

2. Να αποζηαλεί εςσαπιζηήπια επιζηολή ζηο ύλλογο για ηη 

δωπεά ηος επιζημαίνονηαρ πωρ η σολική Επιηποπή έσει ηη 

δςναηόηηηα και ηη θέληζη να ικανοποιεί παπόμοια 

αιηήμαηα πος θα ζςμβάλοςν ζηην ομαλή λειηοςπγία ηηρ 

ζσολικήρ μονάδαρ. 

 

4 Στεηικά με προμήθεια γραθικής 

ύλης για ηις ανάγκες  ηφν ζτολικών 

μας μονάδφν.  

Αρ. απόθ.  35/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόθφνα 

1.Εγκπίνει  ηην ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ για ηιρ ανάγκερ 

ηων ζσολικών μαρ μονάδων  

2. Η ππομήθεια θα διενεπγηθεί με ηην διαδικαζία ηηρ 

απεςθείαρ ανάθεζηρ  

3.Η δαπάνη ηηρ  ανωηέπω ππομήθειαρ θα καλςθθεί από 

πόποςρ ηηρ Α/θμιαρ σολικήρ Επιηποπήρ. 

4.Εξοςζιοδοηεί  ηον ππόεδπο  ηηρ ζσολικήρ επιηποπήρ  



Δημήηπιο Ριθοςνά  για ηην εκηέλεζη ηων παπαπάνω 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.  

 

5 Στεηικά με καηαζκεσή και 

ηοποθέηηζη ζιηών ζηο 3
ο
 

Νηπιαγφγείο Γσθείοσ.  

Αρ. απόθ.  36/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόθφνα 

1.Εγκπίνει να γίνοςν οι επγαζίερ καηαζκεςήρ και 

ηοποθέηηζηρ  ζιηών  ζηην σολική Μονάδα  3
ο
 

Νηπιαγωγείο Γςθείος   

2.Σο έπγο θα εκηελεζηεί με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ 

ανάθεζη. 

3.Η δαπάνη ηων ανωηέπω  ππομηθειών και επγαζιών θα 

καλςθθεί  από  πόποςρ ηηρ Α/θμιαρ σολικήρ Επιηποπήρ. 

4.Εξοςζιοδοηεί  ηον ππόεδπο  ηηρ ζσολικήρ επιηποπήρ  

Δημήηπιο Ριθοςνά  για ηην εκηέλεζη ηων παπαπάνω 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.  

 

6 Στεηικά με καηαζκεσή και 

ηοποθέηηζη κοσπαζηής ζηο  1
ο
 

Δημοηικό Στολείο Γσθείοσ 

Αρ. απόθ.  37/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόθφνα 

1.Εγκπίνει να γίνοςν οι επγαζίερ καηαζκεςήρ και 

ηοποθέηηζηρ  κοςπαζηών  ζηην σολική Μονάδα  1
ο
 

Δημοηικό σολείο Γςθείος . 

2. Σο έπγο θα εκηελεζηεί με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ 

ανάθεζη. 

3.Η δαπάνη ηων ανωηέπω  ππομηθειών και επγαζιών θα 

καλςθθεί  από  πόποςρ ηηρ Α/θμιαρ σολικήρ Επιηποπήρ. 

4.Εξοςζιοδοηεί  ηον ππόεδπο  ηηρ ζσολικήρ επιηποπήρ  

Δημήηπιο Ριθοςνά  για ηην εκηέλεζη ηων παπαπάνω 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.  

 

7 Στεηικά με εργαζίες επιζκεσής και 

ζσνηήρηζης  για επαναλειηοσργία 

αίθοσζας ζηο   3
ο
 Νηπιαγφγείο  

Γσθείοσ. 

Αρ. απόθ.  38/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόθφνα 

1.Εγκπίνει να γίνοςν οι επγαζίερ επιζκεςήρ και ζςνηήπηζηρ  

για επαναλειηοςπγία αίθοςζαρ ζηην σολική Μονάδα  3
ο
 

Νηπιαγωγείο Γςθείος   

2. Σο έπγο θα εκηελεζηεί με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ 

ανάθεζη 

3.Η δαπάνη ηων ανωηέπω  επγαζιών θα καλςθθεί  από  

πόποςρ ηηρ Α/θμιαρ σολικήρ Επιηποπήρ. 

4.Εξοςζιοδοηεί  ηον ππόεδπο  ηηρ ζσολικήρ επιηποπήρ  

Δημήηπιο Ριθοςνά  για ηην εκηέλεζη ηων παπαπάνω 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.  

 

8 Στεηικά με εργαζίες επιζκεσής και 

ζσνηήρηζης ηοσαλεηών ζηο 3
ο
 

Νηπιαγφγείο Γσθείοσ. 

Αρ. απόθ.  39/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόθφνα 

1.Εγκπίνει να γίνοςν οι επγαζίερ επιζκεςήρ και ζςνηήπηζηρ  

ηοςαλεηών   ζηην σολική Μονάδα  3
ο
 Νηπιαγωγείο 

Γςθείος   

2. Σο έπγο θα εκηελεζηεί με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ 

ανάθεζη    

3.Η δαπάνη ηων ανωηέπω  επγαζιών θα καλςθθεί  από  

πόποςρ ηηρ Α/θμιαρ σολικήρ Επιηποπήρ. 

4.Εξοςζιοδοηεί  ηον ππόεδπο  ηηρ ζσολικήρ επιηποπήρ  

Δημήηπιο Ριθοςνά  για ηην εκηέλεζη ηων παπαπάνω 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.  

9 Στεηικά με καηαζκεσή και 

ηοποθέηηζη ηένηας ζηο 3
ο
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόθφνα 

1.Εγκπίνει να γίνοςν οι επγαζίερ καηαζκεςήρ και 



Νηπιαγφγείο Γσθείοσ  

Αρ. απόθ.  40/2020 

ηοποθέηηζηρ ηενηών    ζηην σολική Μονάδα  3
ο
 

Νηπιαγωγείο Γςθείος . 

2. Σο έπγο θα εκηελεζηεί με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ 

ανάθεζη  . 

3.Η δαπάνη ηων ανωηέπω  επγαζιών θα θα καλςθθεί  από  

πόποςρ ηηρ Α/θμιαρ σολικήρ Επιηποπήρ. 

4.Εξοςζιοδοηεί  ηον ππόεδπο  ηηρ ζσολικήρ επιηποπήρ  

Δημήηπιο Ριθοςνά  για ηην εκηέλεζη ηων παπαπάνω 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.  

 

 

10 Στεηικά με καηαζκεσή και 

ηοποθέηηζη ηένηας ζηο 1
ο
 Δημοηικό 

Στολείο Γσθείοσ  

Αρ. απόθ.  41/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόθφνα 

1.Εγκπίνει να γίνοςν οι επγαζίερ καηαζκεςήρ και 

ηοποθέηηζηρ ηένηαρ    ζηην σολική Μονάδα  ηος  1
ος

  

Δημοηικού  σολείος  Γςθείος   

2. Σο έπγο θα εκηελεζηεί με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ 

ανάθεζη   

 3.Η δαπάνη ηων ανωηέπω  επγαζιών θα καλςθθεί  από  

πόποςρ ηηρ Α/θμιαρ σολικήρ Επιηποπήρ. 

4.Εξοςζιοδοηεί  ηον ππόεδπο  ηηρ ζσολικήρ επιηποπήρ  

Δημήηπιο Ριθοςνά  για ηην εκηέλεζη ηων παπαπάνω 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.  

 

11 Στεηικά με καηαζκεσή και 

ηοποθέηηζη ζηεγάζηροσ ζηο 3
ο
 

Δημοηικό Στολείο  Γσθείοσ. 

Αρ. απόθ.  42/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόθφνα 

1.Εγκπίνει να γίνοςν οι επγαζίερ καηαζκεςήρ και 

ηοποθέηηζηρ  ζηεγάζηπος  διαζηάζεων 930σ205   ζηην 

σολική Μονάδα   ηος 3ος Δημοηικού  σολείος  Γςθείος   

2. Σο έπγο θα εκηελεζηεί με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ 

ανάθεζη   

 3.Η δαπάνη ηων ανωηέπω   επγαζιών θα καλςθθεί  από  

πόποςρ ηηρ Α/θμιαρ σολικήρ Επιηποπήρ. 

4.Εξοςζιοδοηεί  ηον ππόεδπο  ηηρ ζσολικήρ επιηποπήρ  

Δημήηπιο Ριθοςνά  για ηην εκηέλεζη ηων παπαπάνω 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.  

 

12 Στεηικά με προμήθεια ειδών 

σγιεινής και ειδών 

ελαιοτρφμαηιζμού για ηο 3
ο
 

Νηπιαγφγείο Γσθείοσ  

Αρ. απόθ.  43/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόθφνα 

1.Εγκπίνει να γίνει η ππομήθεια ειδών ςγιεινήρ και ειδών 

ελαιοσπωμαηιζμού  

2.Η ππομήθεια θα διενεπγηθεί με ηην διαδικαζία ηηρ 

απεςθείαρ ανάθεζηρ. 

 3.Η δαπάνη ηηρ ππομήθειαρ   θα καλςθθεί  από  πόποςρ ηηρ 

Α/θμιαρ σολικήρ Επιηποπήρ. 

4.Εξοςζιοδοηεί  ηον ππόεδπο  ηηρ ζσολικήρ επιηποπήρ  

Δημήηπιο Ριθοςνά  για ηην εκηέλεζη ηων παπαπάνω 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.  

 

13 Λήυη απόθαζης ζτεηικά με οθειλή 

προηγοσμένφν εηών  ηης 

Πρφηοβάθμιας εκπαίδεσζης  ζε 

ζτολικές καθαρίζηριες. 

Αρ. απόθ.  44/2020 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόθφνα 
1. Να πποζκομιζηούν αναλςηικέρ καηαζηάζειρ 

λογαπιαζμών  από ηιρ ανωηέπω καθαπίζηπιερ πος έσοςν 

δηλωθεί ωρ λογαπιαζμοί για  ηην καηαβολή ηων αποδοσών  

ηοςρ. 



2. Να διεξασθεί έλεγσορ  και αθού διαπιζηωθεί όηι δεν έσοςν 

καηαβληθεί οι αποδοσέρ ηοςρ για ηα διαζηήμαηα πος 

αναθέποςν ζηα αιηήμαηά –καηαγγελίερ ηοςρ , να ηοςρ 

καηαβληθούν άμεζα από πόποςρ ηηρ Ππωηοβάθμιαρ 

σολικήρ Επιηποπήρ.  

 
Γύθειο 7/12/2020 

Ο Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ  

 

Δημήηπιορ Ριθοςνάρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


