
 

 

 

                                                                                                 Κρανίδι ,  04 / 04 / 2022 

                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.:  11 

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                                                                  ορθή επανάληψη                              

 
                                                                                                                  Προς : Τα Mέλη  ∆.Σ. 

Σχολικής Επιτροπής 

                                                                                                                                          A/θµιας  Εκπ/σης 

                                                                                                                                           ∆ήµου Ερµιονίδας 

 

 

Πρόσκληση   4
ης 

 Τακτικής   Συνεδρίασης 

του ∆.Σ.  της  A/θµιας Σχολικής Επιτροπής 

 

   Παρακαλούµε να συµµετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 07 Απριλίου   

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
 : «Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολειών της 

Α/θµιας εκπαίδευσης  . »  

 

Ο Πρόεδρος εισηγείται την αποδοχή του ποσού των 10.000,00 ευρώ  της   έκτακτης  χρηµατοδότησης του 2022  

για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Μονάδων  της Α/θµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ . 52/2022 

Απόφαση του ∆.Σ.  µε Α∆Α: 9310ΩΡΡ-Σ∆2  .   

 

 

Θέµα 2
ο
 : « Παραχώρηση αίθουσας ∆ηµοτικού Σχολείου Κοιλάδας  . » 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγείται  το 2
ο
 θέµα  ,  προτείνει την παραχώρηση της αίθουσας του   ∆ηµοτικού Σχολείου 

Κοιλάδας  στον Σύλλογο Γονέων & κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κοιλάδας για τις 

ανάγκες δηµιουργικής δράσης µε τους µαθητές του ∆ηµοτικού και Νηπιαγωγείου Κοιλάδας στις 18/04 –  

19/04/2022 κατά τις πρωινές ώρες 10:00π.µ. – 13:00µ.µ. και στις 05/05/2022 από 1:15µ.µ. – 2:30µ.µ. για τις 

ανάγκες αναµνηστικής  φωτογράφισης των µαθητών/τριών του ∆ηµοτικού και Νηπιαγωγείου. 



 

 

 

 Σύµφωνα µε τα υπ΄αριθµ. 34 , 35/31-03-2022 αιτήµατα του Συλλόγου  θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες στο 

πλαίσιο λήψης µέτρων  προστασίας διασποράς του κορωνοιού καθώς και οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και 

χωρίς υλικές ζηµίες . Η εισήγηση αυτή µετά την έγκρισή της από την επιτροπή θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή 

Παιδείας του ∆ήµου για έκδοση της σχετικής απόφασης παραχώρησης  .  

 

 

Θέµα 3
ο
 : « Έγκριση δαπάνης για  εργασίες καθαρισµού υπαίθριου χώρου  . » 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγείται  το 3
ο
 θέµα  , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για  εργασίες καθαρισµού υπαιθρίου 

χώρου το 2ο Νηπιαγωγείο Κρανιδίου  στον  Μιχαήλ Σιδέρη αξίας 86,80 ευρώ µε το φπα σύµφωνα µε την 

προσφορά του . 

 

 

Θέµα 4
ο
 : « Έγκριση δαπάνης για ηλεκτρολογικές εργασίες  . » 

  

Ο Πρόεδρος  εισηγείται  το 4
ο
 θέµα  , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για ηλεκτρολογικές  εργασίες µε τα 

υλικά για το 2
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Κρανιδίου αλλαγή λαµπτήρων, στατερ και φωτιστικών  ,   στον  Αντριανό 

Νταουλιάρη  αξίας 558,00 ευρώ µε το φπα σύµφωνα µε την προσφορά του . 

 

 

Θέµα 5
ο 

: « Έγκριση δαπάνης για υδραυλικές εργασίες  . » 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούµενος το 5o θέµα , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για υδραυλικές  
εργασίες µε τα υλικά  για τα εξής :  

-  επισκευή  δυο  σωµάτων καλοριφέρ και καζανάκια τουαλέτας  στο ∆ηµοτικό Σχολείο Θερµησίας , αξίας  

223,20 ευρώ µε φπα 

-  αλλαγή αυτόµατος πλήρωσης νερού καλοριφέρ  και διακόπτες του  ∆ηµοτικού Σχολείου Κοιλάδας  , αξίας 

148,80 ευρώ µε φπα 

-   κατασκευή αυτόµατισµού ποτίσµατος κήπου µε  τοποθέτηση µηχανισµού  στο 1
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο 

Κρανιδίου αξίας 186,00  ευρώ µε φπα  

και την ανάθεση αυτών στον υδραυλικό  Αλέξανδρο Μαναριώτη σύµφωνα µε την προσφορά του συνολικής  

αξίας 558,00 ευρώ µε φπα . 

 

Θέµα 6
ο
 : « Παραχώρηση αίθουσας ∆ηµοτικού Σχολείου Κοιλάδας  . » 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγείται  το 6
ο
 θέµα  ,  προτείνει την παραχώρηση της αίθουσας του 1

ο
   ∆ηµοτικού Σχολείου 

Κρανιδίου  στο γαλλικό ινσιντούτο για τις εξετάσεις DELF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας  για την 

εξεταστική περίοδο 13-14 /05 / 2022 και ώρες 16:00 - 21:00 και 08: 00 – 21: 00 αντίστοιχα σύµφωνα µε τα 

υπ΄αριθµ. 59/04-04-2022 αιτήµατα του θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες στο πλαίσιο λήψης µέτρων  

προστασίας διασποράς του κορωνοιού καθώς και οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και χωρίς υλικές ζηµίες . Η 

εισήγηση αυτή µετά την έγκρισή της από την επιτροπή θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Παιδείας του ∆ήµου για 

έκδοση της σχετικής απόφασης παραχώρησης  .  

 

 

 



 

 

 

 

Θέµα 7
ο
 : « Έγκριση δαπάνης για επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος  . » 

  

Ο Πρόεδρος  εισηγείται  το 7
ο
 θέµα  , προτείνει την έγκριση της πίστωσης  για εργασίες επισκευής φωτοτυπικού 

µηχανήµατος  µε τα υλικά για το 2
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Κρανιδίου  ,   στην ΤΥΠΟΦΩΤ   αξίας 1060,20 ευρώ µε 

το φπα σύµφωνα µε την προσφορά του . 

 

 

    
Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 ∆ΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

 

 

 

ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 


