
 

 

Ελληνική Δημοκραηία                                            

Νομός Λακφνίας 

ΝΠΔΔ Στολική Επιηροπή  

Πρφηοβάθμιας Εκπαίδεσζης 

Δήμοσ Αναηολικής Μάνης 
 

ςνεδπίαζη ζηιρ 19/1/2021  ημέπα Τρίηη και από  ώπα 11:00 έυρ και 14:00  

Ππόζκληζη 8/14-1-2021 

ςμμεηέσονηερ  Δ..: δώδεκα (12)  

Απόνηερ Δ.. : ηρείς (3) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Θεμάηυν ημεπηζίαρ διάηαξηρ ηηρ 1
ηρ

 ςνεδπίαζηρ  δια περιθοράς   ηος Δ.. ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ 

Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ   Δήμος Αναηολικήρ Μάνηρ 

α/α Θέμα Περίληυη αποθάζεφν ποσ λήθθηκαν 

1  

Αποδοτή και καηανομή ποζού 

19.560,00 (δ΄ δόζη ΚΑΠ) για 

κάλσυη λειηοσργικών δαπανών 

ζτολείφν έηοσς 2020. 

 

Αρ. απόθ.  1/2021 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόθφνα 

1.Αποδέσεηαι ηο ποζό ηυν  19.560,00  € πος αθοπά ηην 

κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών ζσολείυν  ηηρ σολικήρ 

Επιηποπήρ Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Δήμος Αναηολικήρ 

Μάνηρ. 

2.Καηανέμει  ηο ποζό  ηυν 17.850,00 € ζηιρ ζσολικέρ 

μονάδερ  για ηην κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών ζσολείυν   

3.Σο ποζό ηυν 1.710,00 € θα παπαμείνει Σαμείο ηηρ 

σολικήρ Επιηποπήρ για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηυν 

αναγκών  

 
 

2 Λήυη απόθαζης για ηη μείφζη 

μιζθώμαηος ηοσ ζτολικού κσλικείοσ 

ηοσ 2
οσ

 Δημοηικού Στολείοσ Γσθείοσ  

λόγφ Covid-19 

Αρ. απόθ.  2/2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόθφνα 

Δεν επιηπέπεηαι να πποβούμε ζε μείυζη ηηρ ηιμήρ ηος 

μιζθώμαηορ ανά μαθηηή , πποηείνεηαι δε, ππορ ηο Δημοηικό 

ςμβούλιο ηος Δήμος Αναηολικήρ Μάνηρ να γίνει  μείυζη 

ηυν καηαβληθένηυν μιζθυμάηυν ηος ζσολικού κςλικείος 

ηος 2
ος

 Δημοηικού σολείος Γςθείος για ηο ζσολικό έηορ 

2020-2021 καηά 40 %. λόγυ covid-19. 

 

3 Έγκριζη   ή μη ηοσ αιηήμαηος ηοσ 

3
οσ

 Νηπιαγφγείοσ Γσθείοσ ζτεηικά 

με ηο διάλειμμα ζηον αύλειο τώρο 

ηης  παιδικής ταράς ποσ βρίζκεηαι 

πληζίον ηοσ Νηπιαγφγείοσ 

Αρ. απόθ.  3/2021 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόθφνα 

Εθόζον οι γονείρ ζςμθυνούν με ηην εν λόγυ μεηακίνηζη 

και έσοςν πποζκομίζει Τ/Δ για ηο ζκοπό αςηό, καμία 

ανηίππηζη δεν ςπάπσει από πλεςπάρ μαρ.  

Κλείνονηαρ θα θέλαμε να εςσαπιζηήζοςμε ηιρ 

εκπαιδεςηικούρ αλλά και ηον πποφζηάμενό ηοςρ  για ηην 

ππυηοβοςλία αςηή. 

 

4 Ελαιοτρφμαηιζμός ηφν γραθείφν  

ζηην Στολική Μονάδα ηοσ 

Δημοηικού Στολείοσ Αρεόπολης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόθφνα 

1.Εγκπίνει να γίνει η ππομήθεια σπυμάηυν  και η εκηέλεζη  

επγαζιών   για ηον ελαιοσπυμαηιζμό ηυν γπαθείυν ζηην 

σολική Μονάδα ηος Δημοηικού σολείος Απεόποληρ. 

 2.Αναθέηει ηην ανυηέπυ ππομήθεια και  επγαζίερ   ζηον 



Αρ. απόθ.  4/2021 ππομηθεςηή με ηην επυνςμία ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Θ. 

ΚΟΙΛΑΚΟ ΥΡΩΜΑΣΑ ΙΔΗΡΙΚΑ—ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ 

ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΛΑΚΑΚΙΑ –ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ –

ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗ 

ΥΡΗΕΩ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ   

3.Η δαπάνη ηηρ  ανυηέπυ ππομήθειαρ θα καλςθθεί  από  

πόποςρ ηηρ Α/θμιαρ σολικήρ Επιηποπήρ. 

4.Εξοςζιοδοηεί  ηον ππόεδπο  ηηρ ζσολικήρ επιηποπήρ  

Δημήηπιο Ριθοςνά  για ηην εκηέλεζη ηυν παπαπάνυ 

ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.  

 

 

 
Γύθειο 20/1/2021 

Ο Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ  

 

Δημήηπιορ Ριθοςνάρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


