
                                                         

                                                          Προς: 

                               Κ.κ.      1) Αλειφέρη Παναγιώτα 
                                            2) Μαρούση Χαράλαμπο 
                                            3) Μαστορόπουλο Νεκτάριο 
                                            4) Αναγνωστοπούλου Ελένη 
                                            5) Βλάχο Νικόλαο 
                                            6) Κουντούρη Γαρυφαλλιά 
                                            7) Καρακίτσο Χρήστο 
                                            8) Χατζησαμιώτη Άγγελο 
                                            9) Περδικόγιαννη Μαρία 
                                           10) Σταθάκη Νεκτάριο 
                                    Τακτικά Μέλη της Σχολικής Επιτροπής  

(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα  αναπληρωματικά  σας μέλη για τη 
νόμιμη  αναπλήρωσή σας.) 

 

Π ρ ό σ κ λ η σ η  σ ε  τ α κ τ ι κ ή  
σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μ ε  τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η  

 

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης 

Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67του 

ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) 

διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020  εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας ,στ) της υπ’ αριθμ. 426 

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .  

    Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 

6 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 

    Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης WebEx. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Μολάοι   01-09-2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ  Αρ.Πρωτ.    -  51    - 

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    
ΔΗΜΟΥ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
«Γιάννης Ρίτσος» 

    

ΑΦΜ: 996717818   

Ταχ. Διεύθυνση: Μολάοι Λακωνίας   

 27323 60576   

Πληροφορίες : Μαγκανάρης Αλέξανδρος 
E-mail: maganaris@mοnemvasia.gr 

 
 
 

 



  

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας κυλικείου 

                   Γυμνασίου-Λυκείου Μονεμβασίας 

ΘΕΜΑ 2Ο : Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας κυλικείου 

                   Γυμνασίου-Λυκείου Μολάων. 

ΘΕΜΑ 3Ο : Γ’ δόση τακτικής χρηματοδότησης σχολικών μονάδων. 
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