
 

 

Ελληνική Δημοκπαηία                                            

Νομόρ Λακυνίαρ 

ΝΠΔΔ Σσολική Επιηποπή  

Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ 

Δήμος Αναηολικήρ Μάνηρ 

 

ςνεδπίαζη ζηιρ 5/3/2021  ημέπα   και  από ώπα 11:00 έωρ και  13:00  

Ππόζκληζη 28/1-3-2021 

Παπόνηερ Γ..: ένηεκα  (11)  

Απόνηερ Γ.. : ηέζζεπιρ (4) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Θεμάηων ημεπηζίαρ διάηαξηρ ηηρ 4
ηρ

 ςνεδπίαζηρ  δια  πεπιθοπάρ ηος Γ.. ηηρ σολικήρ 

Δπιηποπήρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ   Γήμος Αναηολικήρ Μάνηρ 

 

α/α 

Θέμα Πεπίλητη αποθάζευν πος λήθθηκαν 

1 Ππομήθεια ζσολικών επεηειακών 

ηεηπαδίυν για ηα 200 σπόνια από ηην 

Ελληνική Επανάζηαζη για ηιρ 

ανάγκερ ηυν ζσολικών μονάδυν 

Απ. απόθ. 5 /2021 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόθυνα 

1.Δγκπίνει να γίνει η ππομήθεια  ζσολικών επεηειακών 

ηεηπαδίων για ηα 200 σπόνια από ηην Δλληνική 

Δπανάζηαζη για ηιρ ανάγκερ ηων ζσολικών μονάδων  

2.Αναθέηει ηην ανωηέπω ππομήθεια   ζηον ππομηθεςηή με 

ηην επωνςμία MILITOS PRODUCTION IKE  με έδπα ηον 

Άγιο Γημήηπιο Αηηικήρ ΑΦΜ 800570176 ,ΓΟΤ 

Ηλιοςπόλεωρ Αηηικήρ ηηλεθωνο:2103211170 

3.Η δαπάνη ηηρ ανωηέπω  ππομήθειαρ  θα καλςθθεί  από  

πόποςρ ηηρ Β/θμιαρ σολικήρ Δπιηποπήρ . 

4.Δξοςζιοδοηεί  ηην ππόεδπο  ηηρ ζσολικήρ επιηποπήρ  

Δςγενία Ροςμπάκος  για ηην εκηέλεζη ηων παπαπάνω 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.  

 
 

2 Σσεηικά με ανάθεζη ζε εξυηεπικό 

ζςνεπγάηη-λογιζηή ηος κλειζίμαηορ 

ηυν πποηγούμενυν σπήζευν 2014-

2015-2016-2017-2018 ηηρ Σσολικήρ 

Επιηποπήρ 

Απ. απόθ. 6 /2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ καηά πλειοτηθία  

1.Σην ανάθεζη ζε εξωηεπικό ζςνεπγάηη- λογιζηή  για ηην 

ζύνηαξη απολογιζμών ηων θοπολογικών εηών 2014-2015-

2016-2017 και 2018 με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ 

ανάθεζηρ. 

2.Η δαπάνη ηων ανωηέπω επγαζιών  θα καλςθθεί  από  

πόποςρ ηηρ Β/θμιαρ σολικήρ Δπιηποπήρ. 

3.Δξοςζιοδοηεί ηην Ππόεδπο ηηρ σολικήρ Δπιηποπήρ 

Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ  ηος Γήμος Αναηολικήρ Μάνηρ  

για ηιρ πεπαιηέπω νόμιμερ ενέπγειερ. 

 

 

3 Επγαζίερ ζςνηήπηζηρ ζηο 1
ο
 

Γςμνάζιο Γςθείος 

Απ. απόθ. 7 /2021 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόθυνα 

1.Δγκπίνει να γίνοςν οι επγαζίερ ζςνηήπηζηρ ηος κηιπίος 

ηος 1
ος

 Γςμναζίος Γςθείος ζύμθωνα με ηην από 1-2-2021 

μελέηη ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηος Γήμος Αναηολικήρ 



Μάνηρ  

2.Αναθέηει ηην εκηέλεζη ηων  παπαπάνω επγαζιών  ζηον 

επγολάβο : Γημήηπη  Παπαζκεςόποςλο   Οικοδομικέρ 

επγαζίερ  με έδπα Μελιηίνη   Λακωνίαρ, ΑΦΜ: 

6976688618 ΓΟΤ: πάπηηρ Σηλέθωνο: 6976688618 

3.Η δαπάνη ηων ανωηέπω επγαζιών  θα καλςθθεί  από  

πόποςρ ηηρ Β/θμιαρ σολικήρ Δπιηποπήρ . 

4.Δξοςζιοδοηεί ηην ππόεδπο  ηηρ ζσολικήρ επιηποπήρ  

Δςγενία Ροςμπάκος για ηην εκηέλεζη 

 

Γύθειο 18/3/2021 

Η Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Δπιηποπήρ  

 

Δςγενία Ροςμπάκος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


