
 

 

 

                                                                                                 Κρανίδι ,  07/09/2021 

                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 50 

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    12
ης 

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

 

  Παρακαλούµε να συµµετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 10 Σεπτεµβρίου   

2021, ηµέρα Παρασκευή  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 προµήθειας χρωµάτων  για το ∆ηµ. Σχολείο Ερµιόνης . » 

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

χρωµάτων για το ∆ηµ. Σχολείο Ερµιόνης  και την ανάθεση τους στην Χρωµοδοµή Ερµιονίδας Ο.Ε. αξίας 100,00 

ευρώ µε φπα σύµφωνα µε την προσφορά του .   

 

 Θέµα 2
ο 

: «Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση εργασιών χρωµατισµού  2
ο
 Νηπιαγωγείο  Κρανιδίου . »  

 

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

χρωµατισµού σε  δυο  αίθουσες και δυο εξωτερικές  του 2
ο
 Νηπιαγωγείο  Κρανιδίου και την ανάθεση στον  

Οικονοµόπουλο Χρήστο αξίας 496,00 ευρώ µε φπα σύµφωνα µε την και την σχετική προσφορά του .   

 

Θέµα 3
ο 

: «Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση προµήθειας χρωµάτων  για το ∆ηµ. Σχολείο Κοιλάδας .  »  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 3o θέµα , προτείνει την έγκριση της πίστωσης προµήθειας 

χρωµάτων για το ∆ηµ. Σχολείο Κοιλάδας  και την ανάθεση τους στην Υιοι Ιωάννου Μαχαίρα Ο.Ε. αξίας 320,76 

ευρώ µε φπα σύµφωνα µε την προσφορά του .   

 

 

 



 

 

 

Θέµα 4
ο 

:«Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση υδραυλικών εργασιών για το Νηπιαγωγείο Κοιλάδας και 

∆ιδύµων . » 

  

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

εργασίες µε τα υλικά  επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων του  Νηπιαγωγείου Κοιλάδας και ∆ιδύµων στην 

Φραιδάκη Σταµάτιο κ ΣΙΑ Ο.Ε. αξίας 1192,88 ευρώ µε το φπα σύµφωνα µε την προσφορά του . 
 

Θέµα 5
ο 

:«Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση εργασιών µηχανοργάνωσης  του ∆ηµ. Σχολείου Ερµιονίδας.» 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 5o θέµα , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για τις εργασίες 

µηχανοργάνωσης  του ∆ηµ. Σχολείου ∆ιδύµων   στον Ανδριανό Ν. Παπαδηµητρίου  αξίας 620,00 ευρώ µε το φπα 

σύµφωνα µε την προσφορά του . 
 

Θέµα 6
ο 

:« Ορισμός  της Δ/ντριας   του 2
ο
 Δημοτικού Σχολείου για τη διαχείριση χρημάτων της Σχολικής 

Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ερμιονίδας από την Τράπεζα Πειραιώς.» 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 6o θέµα  ,  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 3 της Υ.Α 1940/18 (ΦΕΚ 310/18 τ.Β’) : «8. α) Με απόφαση της 

σχολικής επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την 

αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών µονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό 

λογαριασµό ο οποίος ανοίγεται στο όνοµα της σχολικής επιτροπής µε προσθήκη του ονόµατος της αντίστοιχης 

σχολικής µονάδας. Ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής εξουσιοδοτεί τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή της 

σχολικής µονάδας οι οποίοι µπορούν να αναλαµβάνουν χρήµατα από τον τραπεζικό λογαριασµό. 

β) Στον διευθυντή και τον υποδιευθυντή, µπορεί να χορηγούνται κωδικοί χρήσης του συστήµατος Ηλεκτρονικής 

Τραπεζικής από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στο οποίο τηρείται ο σχετικός τραπεζικός λογαριασµός. 

γ) Για την αντιµετώπιση άµεσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου µετρητών 

µέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότηµα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού 

µέχρι 1.000 ευρώ.». 

  και αφού έλαβε υπ’ όψιν , 
  

1. τις διατάξεις του άρθ. 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κ.∆&Κ» (Α’ 114) 

2. την παρ. 8 του άρθ. 3 της Υ.Α 1940/18 (ΦΕΚ 310/18 τ.Β’) 

προτείνει να Εξουσιοδοτηθεί  η ∆/ντρια της Σχολικής Κοινότητας του 2ο ∆ηµοτικού Σχολείου κα  Μαρία 
Σουλίωτη η οποία ∆ιορίστηκε ∆/ντρια µε την υπ΄αριθµ. 3668/2021 Απόφαση του αρµόδιου Υπουργείου  , όπως 
κάνει , αναλήψεις - καταθέσεις και γενικότερα κάθε πράξη διαχείρισης µε την Τράπεζα Πειραιώς στο 
λογαριασµό6309-030020-581  που τηρείται στο όνοµα της Σχολικής Κοινότητας που εκπροσωπεί ως Ταµίας . 
 

 

  Θέµα 7
ο 

:«Έγκριση  εισήγησης  της αρµόδιας επιτροπής για την υλοποίηση του θεσµού και ανάθεση 

καθηκόντων δυο Εθελοντών Σχολικών Τροχονόµων για το  1
ο
 ∆ηµ. Σχολείο Κρανιδίου για την Σχολική 

χρονιά 2021-2022 .» 

 



 

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 7o θέµα , πρότεινε την  έγκριση της από 06-09-2021 εισήγησης 

της αρµόδιας επιτροπής του 1
ο
 ∆ηµ. Σχολείο Κρανιδίου όπως αυτή µας κοινοποιήθηκε µε το υπ΄αριθµ. 117/07-

09-2021, των προσώπων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των καθηκόντων του εθελοντή τροχονόµου ως εξής : 

1. Μπακαλέξη Ιωάννα  του Ιωάννη κάτοικος Κρανιδίου με ΑΦΜ 126598103   , 

2. Χριστοδούλου Ευγενία του Ξενοφώντα κάτοικος Κρανιδίου µε ΑΦΜ 061448686.  

 

 

Θέµα 8
ο 

:«Έγκριση εισήγησης  της αρµόδιας επιτροπής για την υλοποίηση του θεσµού και ανάθεσης 

καθηκόντων Εθελοντή Σχολικού Τροχονόµου στο 2
ο
 ∆ηµ. Σχολείο Κρανιδίου για την Σχολική χρονιά 

2021-2022 .» 

 

 
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 8o θέµα , πρότεινε την  έγκριση της από 06-09-2021 εισήγησης 

της αρµόδιας επιτροπής του 2
ο
 ∆ηµ. Σχολείο Κρανιδίου όπως αυτή µας κοινοποιήθηκε µε το υπ΄αριθµ. 175/07-

09-2021, του προσώπου που θα αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων του εθελοντή τροχονόµου ως εξής : 

1. Κωστελένου Αδαμαντία του Ιωάννη  . 

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 ∆ΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

 

 

 

 

ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 


