
 

 

 

                                                                                                 Κρανίδι ,  09/12/2021 

                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 65 

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    17
ης 

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

 

  Παρακαλούµε να συµµετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 13 ∆εκεµβρίου   

2021 , ηµέρα ∆ευτέρα   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
 : « Αποδοχή Κατανοµής 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολειών της Α/θµιας 

εκπαίδευσης . » 
 

 Ο Πρόεδρος εισηγείται την αποδοχή του ποσού των 21.000,00 ευρώ  της ∆΄  τακτικής χρηµατοδότησης του 

2021  για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Μονάδων  της Α/θµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ . 

187/2021 Απόφαση του ∆.Σ. µε Α∆Α ΨΜΒ9ΩΡΡ-ΛΣ6  .   
    

 

Θέµα 2
ο
 : «Αποδοχή Συµπληρωµατικής πίστωσης  2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολειών της Α/θµιας εκπαίδευσης  και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρµανσης   . » 

 

    Ο Πρόεδρος εισηγείται την αποδοχή του ποσού των 5.500,00 ευρώ  της Συµπληρωµατικής πίστωσης   2021  

για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Μονάδων  της Α/θµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ . 188/2021 

Απόφαση του ∆.Σ. µε Α∆Α 6Χ4ΦΩΡΡ-ΦΣΖ . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Θέµα 3
ο
 : «Κατανοµή τακτικής χρηµατοδότησης για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Μονάδων (∆΄ 

Κατανοµή 2021)   . » 

Ο Πρόεδρος εισηγείται την  κατανοµή  της ∆΄   τακτικής χρηµατοδότησης του 2021  για λειτουργικές δαπάνες 

Σχολικών Μονάδων  της Α/θµιας εκπαίδευσης ως εξής :  

 

α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ  2021 

1 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ  1.000,00€ απόδοση στην σχολική κοινότητα  

2 2
ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ  800,00€ απόδοση στην σχολική του 2

ο
Δημ. 

Σχολείου Κρανιδίου 

3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ 1000,00€ απόδοση στην σχολική κοινότητα 

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ  1000,00€ απόδοση στην σχολική κοινότητα 

5 ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 600,00€ + 400,00€ = 1000,00€ απόδοση στην 

σχολική κοινότητα 

6 ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΩΝ  400,00€ + 200,00€ = 600,00€ απόδοση στην 

σχολική κοινότητα 

7 ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.&ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 200,00€+200,00€=400,00€  απόδοση στην 

σχολική κοινότητα 

8 ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ  150,00€+150,00€= 300,00€ απόδοση στην 

σχολική κοινότητα 

9 1
ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 500,00€ απόδοση στην σχολική κοινότητα 

10 2
ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 400,00€ απόδοση στην σχολική κοινότητα 

11 3
ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ  300,00€ απόδοση στην σχολική κοινότητα 

12 1
ο
& 2

ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ 250,00€ + 250,00€ = 500,00€ απόδοση στην 

σχολική κοινότητα 

13 1
ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ  500,00€ απόδοση στην σχολική κοινότητα 

14 2
ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ  350,00€  απόδοση στην σχολική κοινότητα 

15 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 350,00€ απόδοση στην σχολική κοινότητα 

 ΣΥΝΟΛΟ 

(ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ) 

 

9.200,00€ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Θέµα 4
ο 

:« Έγκριση πίστωσης  και ανάθεση για την επισκευή καυστήρων καλοριφέρ για τα ∆ηµοτικά 

Σχολεία Θερµησίας και Πορτοχελίου . » 

 

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

τα υλικά  επισκευής και συντήρησης των καυστήρων καλοριφέρ  του  ∆ηµοτικού Σχολείου Θερµησίας και 

Πορτοχελίου αξίας 372,00 ευρώ  µε φπα και την ανάθεση αυτών στον Αντριανό Νταουλίαρη σύµφωνα µε την 

προσφορά του . 

 

       

Θέµα 5
ο 

:«Έγκριση πίστωσης και ανάθεση για την αλλαγή µπαταρίας για τον ανελκυστήρα ΑΜΕΑ του 

Ειδικού Σχολείου  καθώς και αλλαγή  φωτιστικών λαµπτήρων στο 2
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Κρανιδίου  . » 

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

εργασίες µε τα υλικά  για την αλλαγή µπαταρίας για τον ανελκυστήρα ΑΜΕΑ του Ειδικού Σχολείου  καθώς και 

αλλαγή  φωτιστικών λαµπτήρων στο 2
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Κρανιδίου  συνολικής αξίας 1.016,80 ευρώ µε φπα και 

την ανάθεση αυτών στον Αντριανό Νταουλίαρη σύµφωνα µε την προσφορά του . 

 

Θέµα 6
ο 

:« Έγκριση πίστωσης  και ανάθεση για την επισκευή καυστήρων καλοριφέρ και αλλαγή  

φωτιστικών λαµπτήρων  στο  ∆ηµοτικό Σχολείο Κοιλάδας . » 

      

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 6o θέµα , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για τις  εργασίες µε 

τα υλικά  για την  επισκευή  του καυστήρα καλοριφέρ και αλλαγή  φωτιστικών λαµπτήρων  στο  ∆ηµοτικό 

Σχολείο Κοιλάδας συνολικής αξίας 1.066,40 ευρώ µε φπα και την ανάθεση αυτών στον Αντριανό Νταουλίαρη 

σύµφωνα µε την προσφορά του . 

 

Θέµα 7
ο 

:« Έγκριση πίστωσης  και ανάθεση για την επισκευή  και αντικατάσταση  φωτιστικών και 

λαµπτήρων  στο 1
ο
  ∆ηµοτικό Σχολείο Κρανιδίου . » 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 7o θέµα , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για τις  εργασίες µε 

τα υλικά  για την  επισκευή  και αντικατάσταση   φωτιστικών  και λαµπτήρων  στο 1
ο
  ∆ηµοτικό Σχολείο 

Κρανιδίου συνολικής αξίας 2.095,60 ευρώ µε φπα και την ανάθεση αυτών στον Αντριανό Νταουλίαρη σύµφωνα 

µε την προσφορά του . 

 

 

 

Θέµα 8
ο 

:« Έγκριση πίστωσης  και ανάθεση για την έκτακτες απολυµάνσεις λόγω επιβεβαιωµένων  

κρουσµάτων covid -19  . » 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 8o θέµα , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για τις  εργασίες 

απολυµάνσεων σε Σχολικά κτίρια της Α/θµιας εκπαίδευσης  συνολικής αξίας 496,00 ευρώ µε φπα και την ανάθεση 

αυτών στην ECO PROJECT σύµφωνα µε την προσφορά της  . 

 

 

Θέµα 9
ο 

:« Συντήρηση και Επισκευή στα ∆ηµοτικά Σχολεία Θερµησίας Ερµιόνης και 3
ο
 Νηπιαγωγείο 

Κρανιδίου   . » 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 9o θέµα , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για τις  εργασίες µε 

τα υλικά  για την  επισκευή  του καυστήρα καλοριφέρ και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων ( αλλαγή 

καζανάκια κλπ)  στο ∆ηµ. Σχολ. Θερµησίας , αντικατάσταση σώµατος καλοριφέρ , καθαρισµός υδρορροών 

όλου του κτιρίου στο ∆ηµ. Σχολ. Ερµιόνης , τοποθέτηση χλοοτάπητα στο 3
ο
 Νηπ. Κρανιδίου  συνολικής  αξίας 



 

 

 

1.463,20 ευρώ µε φπα και την ανάθεση αυτών στον Αλέξανδρο Μαναριώτη σύµφωνα µε την προσφορά του . 

 

Θέµα 10
ο 

:« Προµήθεια µοκέτας εσωτερικού χώρου για το 3
ο
 Νηπιαγωγείο Κρανιδίου  . » 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 10o θέµα , προτείνει την έγκριση της πίστωσης για  την  προµήθεια 

22τµ µοκέτας για τις ανάγκες του εσωτερικού χώρου του 3
ου

  Νηπιαγωγείο Κρανιδίου     συνολικής αξίας 290,00 ευρώ 

µε φπα και την ανάθεση αυτής στην  Ζ & Η ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΕ σύµφωνα µε την προσφορά της  . 

 

 

 

 
Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 ∆ΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

 

 

 

 

ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 


