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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ “Διαβά...ΖΩ”

Στο Σχηματάρι σήμερα 29/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

συνήλθε  η  τριμελής  επιτροπή  που  ορίστηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  22/2021

Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ) και αποτελείται από τους:

1. Δριχούτη Διομήδη – Πρόεδρο Δ.Σ

2. Καψάλη Απόστολο – Μέλος του Δ.Σ.

3. Λυμπέρη Κωνσταντίνο – Διευθυντή της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.

για την κατάταξη των αιτήσεων,  σε συνέχεια της  «Πρόσκλησης εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «διαβά...ΖΩ!», που αφορά την

παροχή σχολικών ειδών στους μαθητές - μέλη οικογενειών με οικογενειακό

εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, που έχουν εγγραφεί στις τάξεις των

Δημοτικών Σχολείων του Δημου Ταναγρας κατά το σχολικό έτος 2021-2022».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. την  υπ’  αριθμ. 22/2021 απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου  “Περί

λήψης  απόφασης  για  την  έγκριση  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος που αφορά την παροχή σχολικών ειδών σε μαθητές -

μέλη  οικογενειών  με  οικογενειακό  εισόδημα  κάτω  από  το  όριο

φτώχειας, που έχουν εγγραφεί στις τάξεις των Δημοτικών Σχολείων του

Δήμου Τανάγρας για το σχολικό έτος 2021-2022”

Εξέτασε τις αιτήσεις που υποβλήθησαν εντός της ταχθείσας από την

ανακοίνωση  προθεσμίας,  αξιολόγησε  τα  συνημμένα  των  αιτήσεων

δικαιολογητικά και προχώρησε στην κατάρτιση των αποτελεσμάτων ως εξής:





Έπειτα από τα παραπάνω η τριμελής Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την  αποδοχή  των  αποτελεσμάτων  κατάταξης  των  αιτήσεων,  όπως  αυτά

παρουσιάστηκαν.

Ο  παραπάνω  πίνακας  αποτελεί  τα  οριστικά  αποτελέσματα  κατάταξης  των

αιτήσεων. 

Οι  ωφελούμενοι  υποχρεούνται  να  παραλάβουν  από  τα  γραφεία  της

ΔΗ.Κ.Ε.Τ., βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους και

την  οποία  θα  παραδώσουν  στο  βιβλιοπωλείο  ΤΑΛΩΣ  (Σαϋγένους  11,

Σχηματάρι) και με την ανάδειξη της ταυτότητάς τους ή του διαβατηρίου τους,

θα  παραλάβουν  γραφική  ύλη  συνολικού  κόστους  100,00  €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για κάθε αίτησή τους,  όπως αυτή αναφέρεται

στον ανωτέρω πίνακα.

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΡΙΧΟΥΤΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


