
 

 

 

                                                                                                 Κρανίδι ,  19/11/2021 

                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 64 

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    16
ης 

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

 

  Παρακαλούµε να συµµετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 24 Νοεµβρίου   

2021 , ηµέρα Τετάρτη  και ώρες  08:00 – 11:00 . 

  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
 : « Ορισµός δικηγόρου για την σχετικά µε το θέµα οφειλών δόσεων του κυλικείου του 1

ο
 

∆ηµοτικού Σχολείου Κρανιδίου . » 
 

 

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

Σοφία Ι. Γρυπιώτου ∆ικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγο & ΣτΕ µε έδρα Κρανίδι Αργολίδος για την σύνταξη εξώδικης 

ειδοποίησης- γνωστοποίησης- καταγγελίας- διαµαρτυρίας- πρόσκλησης - δήλωσης µε την επιφύλαξη παντός 

νοµίµου δικαιώµατός του σχετικά µε το θέµα της οφειλής δόσεων µισθωµάτων του κυλικείου 1ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου Κρανιδίου από την κα Παντελίνα ∆ηµ. Κουµαρά.   , σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά της αξίας 

450,00 ευρώ µε φπα . 
    

 

Θέµα 2
ο
 : «Ορισμός Δ/ντών & Υπ/ντών για τη διαχείριση χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας 

Εκπ/σης Δήμου Ερμιονίδας από την Τράπεζα Πειραιώς . » 

 

     Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 2o 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 Εξουσιοδοτηθούν  οι εξής  ∆/ντριες όπως κάνουν, αναλήψεις - καταθέσεις και γενικότερα κάθε 

πράξη διαχείρισης µε την Τράπεζα Πειραιώς του λογαριασµού  που τηρείτε   στο όνοµα της Σχολικής Κοινότητας 

που εκπροσωπεί ως Ταµίας : 
  

 

Α/Α 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

 

1. 1
ο
 - 2

ο
 Νηπιαγωγείο Πορτοχελίου  Καρανικόλα  

Παρασκευή  

 

 

6309-030020-599 

 

 

 

Θέµα 3
ο
 : «  Γνωµοδότηση σχετικά µε την παραχώρηση του  ανοιχτού γηπέδου µπάσκετ του ∆ηµοτικού 

Σχολείου Κοιλάδας στον Αθλητικό Όµιλο Κρανιδίου . » 

 

     Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 3o θέµα , προτείνει να γνωµοδοτήσουµε υπέρ της  

παραχώρησης του ανοιχτού γηπέδου µπάσκετ στον Α.Ο. Κρανιδίου  για να πραγµατοποιούνται σε αυτό 

προπονήσεις  καλαθοσφαίρισης από 01-11-2021 έως 31-05-2022 , κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή 

ώρες 15:00 έως 17:00 µε την υποχρέωση να διατηρούν το χώρο καθαρό .  

       

 

Θέµα 4
ο 

:«Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση έκτακτων ηλεκτρολογικών  εργασιών για τα:  1
ο
 ∆ηµοτικό 

Σχολείο Κρανιδίου , ∆ηµοτικό Σχολείο Κοιλάδας . » 

  

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

ηλεκτρολογικές εργασίες µε τα υλικά  επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων του 1
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου 

Κρανιδίου αξίας 2.095,60 ευρώ και του ∆ηµοτικού Σχολείου Κοιλάδας αξίας 310,00 ευρώ   στον Ηλεκτρολόγο 

Αντριανό Νταουλιάρη   συνολικής αξίας 2.405,60 ευρώ µε το φπα σύµφωνα µε την προσφορά του . 



 

 

 

 

Θέµα 5
ο 

:« Έγκριση πίστωσης  και  ανάθεση προµήθειας τεχνολογικού εξοπλισµού  για το Νηπιαγωγείο 

∆ιδύµων . » 

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

την προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού  του Νηπιαγωγείου ∆ιδύµων  και συγκεκριµένα έναν Η/Υ ΗΡ 600 G2 

PRODESK REF  µε οθόνη DELL 24” REF , κάµερα  και εργασίες εγκατάστασης σύµφωνα µε την οικονοµική 

προσφορά του Νόνη Παναγιώτη  αξίας 430,00 ευρώ   µε φπα .  

 

Θέµα 6
ο 

:« Γνωµοδότηση σχετικά µε την παραχώρηση του  γυµναστηρίου του ∆ηµοτικού Σχολείου 

Πορτοχελίου στον Καλλιτεχνικό Σύλλογο  ‘Ο Φάρος’    . » 

  

     Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 6o θέµα , προτείνει να γνωµοδοτήσουµε υπέρ της  

παραχώρησης του γυµναστηρίου του ∆ηµοτικού Σχολείου Πορτοχελίου  για να πραγµατοποιούνται σε αυτό 

µαθήµατα παραδοσιακών χορών  , κάθε Τετάρτη  από τις 20:00 – 21:00 µε την υποχρέωση να διατηρούν το 

χώρο καθαρό .  

 

 

 

 
Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 ∆ΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

 

 

 

 

ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 


