
 

 

 

                                                                                                 Κρανίδι ,  30/08/2021 

                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 49 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ                                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                                              

∆ΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

Ταχ.∆/νση       :21 300 Κρανίδι 

Τηλέφωνο       :27540 360019 

Ηλεκτ.∆/νση   :sepe_ermionidas@yahoo.gr                                                                                                  

 

                                                                                                           Προς : 

Mέλη  ∆.Σ 

Σχολικής Επιτροπής 

A/θµιας  Εκπ/σης 

∆ήµου Ερµιονίδας 

 

               Πρόσκληση    11
ης 

 Τακτική  Συνεδρίασης  του ∆.Σ. της  A/θµιας Σχολικής Επιτροπής. 

 

  Παρακαλούµε να συµµετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 02 Σεπτεµβρίου   

2021, ηµέρα Πέµπτη  και ώρες  09:00 – 12:00 . 

  Η λήψη των αποφάσεων στο παρακάτω θέµα της συνεδρίασης , θα γίνει δια περιφοράς , στο πλαίσιο λήψης 

µέτρων αποφυγής της διάδοσης του COVID-19, σύµφωνα µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 11-3-

2020 ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)  

  Το έντυπο ψηφοφορίας αφού συµπληρωθεί, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σχολικής 

επιτροπής: sepe_ermionidas@yahoo.gr  ή  τηλεφωνικά στο 2754360019   .                                                                                  

 

Εισηγήσεις  θεµάτων :  

 

Θέµα 1
ο
 : «Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση ηλεκτρολογικών εργασιών για το Νηπιαγωγείο Κοιλάδας . » 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 1o θέµα , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για τις   

ηλεκτρολογικές εργασίες µε τα υλικά που αφορούν το Νηπιαγωγείο Κοιλάδας  και την ανάθεση τους στον 

ηλεκτρολόγο Σιώρα Ν. Θεόδωρο αξίας 175,70 ευρώ µε φπα σύµφωνα µε την προσφορά του .   

 

 Θέµα 2
ο 

: «Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση εργασιών χρωµατισµού  ∆ηµ. Σχολείου  Κοιλάδας . »  

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 2o θέµα , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για τις   εργασίες 

χρωµατισµού σε  πέντε αίθουσες  του ∆ηµοτικού Σχολείου Κοιλάδας και την ανάθεση στον  Οικονοµόπουλο 

Χρήστο αξίας 1.488,00 ευρώ µε φπα σύµφωνα µε την και την σχετική προσφορά του .   

 

Θέµα 3
ο 

: «Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση εργασιών για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για 

το 3ο Νηπιαγωγείο Κρανιδίου  .  »  

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 3o θέµα , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για τις   εργασίες 

µε τα υλικά  που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το 3ο Νηπιαγωγείο Κρανιδίου 

σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση 92/30-08-2021 της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ερµιονίδας    και την 

ανάθεση στον  Παναγιώτη Χουρσαλά Μηχανολόγο Μηχανικό  αξίας 2.900,00 ευρώ µε φπα όπως αναφέρει 

στην προσφορά του .   



 

 

 

Θέµα 4
ο 

:«Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση  εργασιών καθαρισµού των εξωτερικών  χώρων όλων των 

σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ερµιονίδας  . » 

  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 4o θέµα , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για τις εργασίες 

καθαρισµού των εξωτερικών  χώρων όλων των σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου 

Ερµιονίδας  και την ανάθεση τους στην Ιωάννα Μακαρούνη υπηρεσίες καθαρισµού αξίας 1.798,00 ευρώ µε 

φπα σύµφωνα µε την προσφορά της η οποία ήταν πιο συµφέρουσα  από την  προσφορά του Βασίλειου Ι. 

Τσιλού αξίας 1.860,00 ευρώ µε φπα . 

Αναθέτουµε τις εργασίες καθαριότητας των εξωτερικών χώρων σε ιδιώτη αφού η αρµόδια υπηρεσία 

καθαριότητας µε  το υπ΄αριθµ. 6209/19-08-2021    έγγραφο του αρµόδιου Αντιδήµαρχου Ι. Τσαµαδού αδυνατεί  

να διεκπεραιώσει τις εν λόγο εργασίες λόγο ελλείψεως  προσωπικού .  
 

Θέµα 5
ο 

: «Παραχώρηση χρήσης γυµναστηρίου ∆ηµ. Σχολείου  Πορτοχελίου στον Αθλητικό Όµιλο 

Κρανιδίου . »  

 
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 5o θέµα , προτείνει να γνωµοδοτήσουν υπέρ  της παραχώρησης 

χρήσης  του γυµναστηρίου ∆ηµ. Σχολείου  Πορτοχελίου στον Αθλητικό Όµιλο Κρανιδίου σύµφωνα µε την υπ΄ 

αριθµ. 6169/17-08-2021 αίτηση του για το χρονικό διάστηµα 01/09/2021 έως 31/05/2021 για της ηµέρες Τρίτη 

έως Παρασκευή από 15:30 – 17: 30 προκειµένου να πραγµατοποιούνται σε αυτό προπονήσεις 

καλαθοσφαίρισης (µπάσκετ) και   µε την υποχρέωση να διατηρούν το χώρο καθαρό .  Η  παρούσα απόφαση να 

διαβιβαστεί  στην Επιτροπή Παιδείας του ∆ήµου Ερµιονίδας για την έκδοση σχετικής απόφασης 

παραχώρησης.   
 

 

   

 

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 ∆ΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

 

 

 

 

ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 


