
 

 

 

                                                                                                 Κρανίδι ,  15/09/2021 

                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 51 

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    13
ης 

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

 

  Παρακαλούµε να συµµετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 20 Σεπτεµβρίου   

2021, ηµέρα ∆ευτέρα  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
 : «Αποδοχή ποσού  Γ΄ κατανοµής 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/θµιας 

Εκπαίδευσης  . » 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 1o θέµα προτείνει την αποδοχή της Γ΄ κατανοµής  

2021 , σύµφωνα µε  

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

2. τις παρ. 7 & 8 του άρθ. 3 της Υ.Α 1940/18 (ΦΕΚ 310/18 τ.Β’) 

3. το από υπ΄αριθµ.11122/04.12.2020 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

4. την υπ΄αριθµ. 04/2021 Απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου Ερµιονίδας µε  Α∆Α : 

ΩΘ7ΖΩΡΡ-ΛΓΣ και την  υπ’΄αριθµ 135/13.09.2021 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Ερµιονίδος µε Α∆Α : ΩΓΓΩΩΡΡ-0Η2 , σύµφωνα µε τις οποίες εκ του ποσού των  38.961,47€ µε το οποίο 

επιχορηγήθηκε ο ∆ήµος Ερµιονίδας ως Γ΄ κατανοµή 2021  λειτουργικών εξόδων όλων των σχολείων του, 

κατανέµει στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ερµιονίδας  το ποσό των 

21.480,00 € . 

 



 

 

 

  

  

 

 

 Θέµα 2
ο 

: «Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση εργασιών χρωµατισµού  3
ο
 Νηπιαγωγείο  Κρανιδίου . »  

 

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

χρωµατισµού ράµπας ΑΜΕΑ  του 3
ο
 Νηπιαγωγείου  Κρανιδίου και την ανάθεση στον  Οικονοµόπουλο Χρήστο 

αξίας 248,00 ευρώ µε φπα σύµφωνα µε την και την σχετική προσφορά του .   

 

Θέµα 3
ο 

: «Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση προµήθειας κρεβατάκια ύπνου για το 2
ο
 Νηπιαγωγείο 

Κρανιδίου.  »  

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

δεκαπέντε (15) ειδικά κρεβατάκια ύπνου  για τις ανάγκες του ολοήµερου  2
ο
 Νηπιαγωγείου Κρανιδίου   και την ανάθεση 

τους στην Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης ΑΒΕΕ  αξίας 620,00 ευρώ µε φπα σύµφωνα µε την προσφορά του .   

 

 

Θέµα 4
ο 

:«Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση υδραυλικών εργασιών για το 1
ο 

 και 3
ο
  Νηπιαγωγείο 

Κρανιδίου  καθώς και 1
ο
 και 2

ο
 ∆ηµοτικό Κρανιδίου . » 

  

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 1
ου

 και 3
ου

  Νηπιαγωγείου Κρανιδίου και 1
ου

 

και 2
ου

  ∆ηµοτικού Σχολείου Κρανιδίου στην εταιρεία  Φραιδάκης Σταµάτιος κ ΣΙΑ Ο.Ε. αξίας 1.212,72 ευρώ 

µε το φπα σύµφωνα µε την προσφορά του . 
 

Θέµα 5
ο 

:«Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση εργασιών τοποθέτηση δικτύου ιντερνέτ σε όλες τις αίθουσες  

του ∆ηµ. Σχολείου ∆ιδύµων .» 

 

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

τα υλικά τοποθέτησης δικτύου ιντερνέτ σε όλες τις αίθουσες  του ∆ηµ. Σχολείου ∆ιδύµων   στον Αντριανό Νταουλιάρη  

αξίας 1.401,20 ευρώ µε το φπα σύµφωνα µε την προσφορά του . 

 
 

Θέµα 6
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,  λόγο παραίτησης .» 

 
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 6o θέµα , πρότεινε την  έγκριση του 2

ου
 Πρακτικού συνεδρίασης 

της αρµόδιας επιτροπής του 2
ο
 ∆ηµ. Σχολείο Κρανιδίου που πραγµατοποιήθηκε στις  15-09-2021 και όπως αυτή µας 

κοινοποιήθηκε , µε το οποίο η αρµόδια  επιτροπή  αποδέχεται την παραίτηση Αδαµαντίας Κωστελένου του 

Ιωάννη ,  οπού είχε οριστεί µε την 59/2021 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής στη θέση του σχολικού 

τροχονόµου  και εισήγατε την πλήρωση  της θέσης από την Παπαευσταθίου Αικατερίνη του Λάµπρου .  

 

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 ∆ΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

 

 

 

ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 


