
 

 

 

                                                                                                 Κρανίδι ,  07 / 02 / 2022 

                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.:  02 

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 : Τα Mέλη  ∆.Σ. 

Σχολικής Επιτροπής 

                                                                                                                                          A/θµιας  Εκπ/σης 

                                                                                                                                           ∆ήµου Ερµιονίδας 

 

 

Πρόσκληση   2
ης 

 Τακτικής   Συνεδρίασης 

του ∆.Σ.  της  A/θµιας Σχολικής Επιτροπής 

 

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

2022 , ηµέρα Πέµπτη   και ώρες 11:00 - 13:00 µµ  . 

  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   .                                                                                  

 

 

Θέµα 1
ο
 : « Σχετικά µε συγκρότηση σε σώµα της A΄/βάθµιας Σχολικής Επιτροπής. »  

 

  Ο Πρόεδρος  εισηγείται  το 1
ο
 θέµα σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 31/2022 µε Α∆Α 6ΖΩΛΩΡΡ-609  Απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ερµιονίδας ,  µε την οποία  ορίστηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Σχολικής 

Επιτροπής Α΄/βάθµιας Εκπαίδευσης  και στην πρώτη συνεδρίασή του , το ∆.Σ. θα πρέπει να συγκροτηθεί σε 

σώµα ως εξής:  

1. Αντουλινάκης Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος (αιρετός σύμβουλος προταθείς εκ της 

πλειοψηφίας) ως Πρόεδρος με αναπληρωματικό μέλος τον Μαχαίρα Εμμανουήλ, δημοτικό σύμβουλο (αιρετός 

σύμβουλος προταθείς εκ της πλειοψηφίας) 

2. Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη, Πρόεδρος Δ.Σ. και δημοτική σύμβουλος (αιρετή σύμβουλος προταθείσα εκ της 

πλειοψηφίας) ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την  Αντωνοπούλου Αντωνία, Αντιδήμαρχο και 

δημοτική σύμβουλο (αιρετή σύμβουλος προταθείσα εκ της πλειοψηφίας) 

3. Κουτούβαλης Δαμιανός,  Αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος (αιρετός σύμβουλος προταθείς εκ της 

πλειοψηφίας) ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Τσεγκή Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο (αιρετός 

σύμβουλος προταθείς εκ της πλειοψηφίας) 

4. Σερέτη – Βαρσοπούλου Ελένη, δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας (αιρετή σύμβουλος της μειοψηφίας  

προταθείσα εκ της πλειοψηφίας) ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τη Λούμη – Γιαννικοπούλου 



 

 

 

Αγγελική, Αντιδήμαρχος και δημοτική σύμβουλος (αιρετή ανεξάρτητη σύμβουλος προταθείσα εκ της 

πλειοψηφίας) 

5. Καλαμαράς Κωνσταντίνος, δημότης (προταθείς εκ της πλειοψηφίας)  ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό 

μέλος τον Γαλανόπουλο Ελισσαίο, δημότη (προταθείς εκ της πλειοψηφίας)   

6. Σοφικίτης Δημήτριος, δημότης (προταθείς εκ της πλειοψηφίας) ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος 

τον Σωτηρόπουλο Ιωάννη, δημότη (προταθείς εκ της πλειοψηφίας)   

7. Φασιλής Αθανάσιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό 

μέλος τον Οικονομόπουλο Μιχαήλ, εκπρόσωπο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

8. Ρόζου Βενετία, διευθύντρια 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Κρανιδίου ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τη 

Μπουγιούρα Σοφία, διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Κοιλάδας 

9. Ντάκου Ελένη, διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον 

Μποζιονέλο Σπυρίδωνα, διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Πορτοχελίου 

10. Μαϊμάνη Παρασκευή διευθύντρια 1
ου

 Νηπιαγωγείου Κρανιδίου ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος 

τη Βλάσση Ελένη, διευθύντρια 2
ου

 Νηπιαγωγείου Ερμιόνης 

11. Στρίγκου – Φωστίνη Άννα, δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας (αιρετή σύμβουλος της μειοψηφίας  

προταθείσα εκ της πλειοψηφίας)ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Μαυραγάνη Γεώργιο, 

δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας (αιρετός σύμβουλος της μειοψηφίας  προταθείς εκ της μειοψηφίας) (δεν 

υπάρχει άλλη γυναίκα αιρετή σύμβουλος εκ της μειοψηφίας, άρθρο 6 παρ. 1β του Ν. 2839/2000). 

 

 

Θέµα 2
ο
 : « Ορισµός διαχειριστή  και αναπληρωτή διαχειριστή σχολικής Επιτροπής   Α/θµιας εκπαίδευσης . » 

 

  Ο Πρόεδρος  εισηγείται  το 2
ο
 θέµα και προτείνει  ως Οικονοµική  ∆ιαχειρίστρια  (Ταµία) του Ν.Π. Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ερµιονίδας το τακτικό µέλος  του την Γκαµίλη – Σιάνα Ελένη    

η οποία είχε οριστεί  µε την αριθµ. 31/2022 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Ερµιονίδας  ως τακτικό µέλος του 

Ν.Π.  και ορίζει αναπληρωτή διαχειριστή  τον Πρόεδρο Αντουλινάκη Σπυρίδων της Σχολικής Επιτροπής 

σύµφωνα µε την 31/2022 απόφαση ∆.Σ. που τον ορίζει Πρόεδρο του Ν.Π. καθώς και τις  ανωτέρω διατάξεις.   

 Να προβαίνουν  σε αναλήψεις – καταθέσεις και γενικότερα σε κάθε πράξη διαχείρισης,  στους παρακάτω 

λογαριασµούς που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς στο όνοµα της Σχ. Επιτρ. Α’/θµιας Εκπαίδευσης  ήτοι 

τους λογαριασµούς µε αριθµ:  

α. 6309-030020-556,  

β. 6309-030020-734 και  

γ. 6309-030020-726 . 

2. Να εισπράττουν  από τη ∆.Ο.Υ. , το ∆ήµο και άλλους φορείς ή υπηρεσίες και να πληρώνουν  τις δαπάνες και 

τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και οτιδήποτε άλλο απαιτείται υπέρ της Σχολικής  Επιτροπής .  

3. Τους  εκχωρείται το  δικαίωµα υπογραφής – έκδοσης επιταγών και εξόφλησης αυτών .  

 Ο διαχειριστής και ο αναπληρωτής διαχειριστής κατά το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης είναι υπεύθυνοι 

για την κατάθεση των χρηµατικών ποσών που εισπράττονται από την σχολική επιτροπή εντός πέντε (5) ηµερών 

από την είσπραξή τους και για τις αναλήψεις από τις καταθέσεις της σχολικής επιτροπής. 

 Οι καταθέσεις θα γίνονται στο όνοµα της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ερµιονίδας .   

 

 Για την παρακολούθηση των καταθέσεων και αναλήψεων θα τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων. 

 

 Στο διαχειριστή των  τραπεζικών  λογαριασµών  µπορεί να χορηγείται βιβλιάριο (Μπλοκ) επιταγών, καθώς και 

κωδικοί χρήσης του συστήµατος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής από την Τράπεζα Πειραιώς  στην οποία τηρούνται 

οι σχετικοί  τραπεζικοί  λογαριασµοί. Η δυνατότητα αυτή ισχύει και για τον αναπληρωτή διαχειριστή κατά το 

χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Θέµα 3
ο
 : « Αποδοχή αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας καύσιµων ∆ήµου Ερµιονίδας . » 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγείται  το 3
ο
 θέµα και προτείνει την αποδοχή του 3

ου 
Πρακτικού Κατακύρωσης του 

διαγωνισµού « Προµήθειας υγρών καυσίµων και λιπαντικών  για το ∆ήµο Ερµιονίδας και των Νοµικών του 

Προσώπων » µε Α∆Α ΩΣΙΙΩΡΡ-ΞΝΧ  το οποίο κατακυρώνει ως ανάδοχο την εταιρεία ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  µε ΑΦΜ 801041*** και έδρα Κρανίδι ώστε να υπογραφεί σύµβαση για την Σχολική Επιτροπή 

Α/θµιας Εκπαίδευσης  και την ανάδοχο εταιρεία για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης των σχολείων της . 

 

    

Θέµα 4
ο
 : « Έγκριση δαπάνης για τις λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες ετών 2021-2022  . » 

 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγείται  το 3
ο
 θέµα και προτείνει την έγκριση της δαπάνης των 6.538,52 ευρώ µε φπα για τις 

λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες ετών 2021-2022  από τον Λογιστή Φοροτεχνικό Γεώργιο Η. Φλωράκη 

µε έδρα Κρανίδι  και ΑΦΜ 043880*** όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του . 

 

Θέµα 5
ο
 : « Έγκριση δαπάνης για ηλεκτρολογικές εργασίες  . » 

  

Ο Πρόεδρος  εισηγείται  το 5
ο
 θέµα  , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για ηλεκτρολογικές  εργασίες µε τα 

υλικά για τα: 

- ∆ηµοτικό Σχολείο Κοιλάδας και Νηπιαγωγείο Ερµιόνης επισκευή καυστήρων . 

- 2
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Κρανιδίου τοποθέτηση γραµµών για  πρίζες ,   στον  Αντριανό Νταουλιάρη  αξίας 

1.153,20 ευρώ µε το φπα σύµφωνα µε την προσφορά του . 

 

Θέµα 6
ο
 : « Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδροµή του προγράµµατος SManagement Plus της 

εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ.» 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγείται  το 6
ο
 θέµα  , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  των 979,60 ευρώ µε φπα για το 

πρόγραµµα SManagement Plus της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ που αφορά το λογιστικό πρόγραµµα για την  

ηλεκτρονική καταχώριση των εσόδων εξόδων όλων των σχολικών µονάδων . 

 

 Θέµα 7
ο
 : « Αποδοχή δωρεάς από τον κ. Ιωάννη Καραγιάννη  προς το Ειδικό Σχολείο Ερµιονίδας . » 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγείται  το 7
ο
 θέµα ,   προτείνει την αποδοχή της δωρεάς του κύριου Ιωάννη Καραγιάννη , ενός 

ειδικά κατασκευασµένου κρεβατιού - αλλαξίερα  για τις ανάγκες των παιδιών του   Ειδικό Σχολείο Ερµιονίδας 

και τον ευχαριστεί θερµά . 

 

 

Θέµα 8
ο
 : « Ρύθµιση της 1ης δόσης 2021-2022  µίσθωσης κυλικείου του 1

ου
 ∆ηµοτικού Σχολείου 

Κρανιδίου .» 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγείται  το 8
ο
 θέµα , µετά  από  αίτηµα  της κας Κουµαρά Παντελήνας  µε το οποίο ζητά την 

ρύθµιση της  1ης δόσης 2021-2022  µίσθωσης κυλικείου του 1
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Κρανιδίου η οποία 

σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 186/20-12-2021 έγγραφο της διευθύντριας του σχολείου ανέρχεται στο ποσό των 

1.045,00 ευρώ . Αν και δεν υπάρχει σχετική νοµοθεσία για την  ρύθµιση  οφειλών κυλικείων 1
ης

  δόσης 2021-



 

 

 

2022 , προτείνω την οικονοµική διευκόλυνση της σε δυο ισόποσες δόσεις µε καταλυτική  ηµεροµηνία 

πληρωµής της πρώτης δόσης   ∆ευτέρα 28 Φεβρουαρίου  και  της δεύτερης Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022  . 

 

 

 

 
Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 ∆ΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 


