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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ  
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑ   
            ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
    ΔΗΜΟΤ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Εκ του Πρακτικοφ τθσ υπ’ αρ. 5θσ /15-11-2016 
υνεδρίαςθσ τθσ χολικισ Επιτροπισ 

 
Θζμα    4ο   :  χετικά με δωρεά τθσ Εταιρείασ Μότορ Όιλ (Ελλάσ) για τθν αντικατάςταςθ 

δαπζδου ςτο προαφλιο του 1ου Νθπιαγωγείου Κρανιδίου .   

Αρικμόσ Απόφαςθσ:   24/2016 
 

 

το Κρανίδι ςιμερα τθν  15 θ   Νοεμβρίου       2016,  θμζρα Σρίτθ    και ϊρα 14:15,  θ χολικι 
Επιτροπι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ερμιονίδασ  ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ 
ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα  Κρανιδίου, φςτερα από τθν αρικμ. 190/10.11.2016 πρόςκλθςθ τθσ 
Προζδρου κασ  Άννασ Φωςτίνθ – τρίγκου  , που επιδόκθκε ςε όλα τα μζλθ του υμβουλίου, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων του Ν.3852/2010 για τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων 
ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ θ Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι υπάρχει απαρτία 

εφόςον ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) μελϊν ιταν παρόντεσ  οι οκτϊ (8) : 
 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ : ΑΠΟΝΣΕ: 

1. Πρόεδροσ: τρίγκου – Φωςτίνθ Άννα 

2. Μζλοσ: Οικονομόπουλοσ Ανάργυροσ  

3. Μζλοσ : Μιτςασ Ιωάννθσ 

4. Μζλοσ: Ντάκου Ελζνθ 

5. Μζλοσ : Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ   

6. Μζλοσ: Ρόηου  Βενετία 

7. Μζλοσ :  Βουρλι Αναςταςία  

8. Μζλοσ : Ζζρβα πυριδοφλα 

 

 

1. Αντιπρόεδροσ: Κρουμποφηοσ 

Γεϊργιοσ  

2. Μζλοσ: κλαβοφνου Θεοδϊρα  

3. Μζλοσ: Μαϊμάνθ Παραςκευι 

4. Μζλοσ : Γαλιάτςου Αποςτολία 

5. Μζλοσ : Ελευκζριοσ Χάνοσ  

6. Μζλοσ : ιμοποφλου Ιωάννα  

7. Μζλοσ : Χιϊτου – ουρτοκαλι 

Βαςιλικι  

 

Παροφςα ιταν θ δθμοτικι υπάλλθλοσ Γκοφμα Πολυξζνθ,  ωσ γραμματζασ για τθ τιρθςθ των 
πρακτικϊν.  

Α.  Για το παραπάνω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ το λόγο πιρε θ κα Πρόεδροσ και είπε 
τα εξισ:  
1.  ασ γνωρίηω ότι θ Δ/ντρια του 1ου Νθπιαγωγείου Κρανιδίου φςτερα από δικζσ τθσ ενζργειεσ 
εξαςφάλιςε μια δωρεά 10.000,00 € για τθν αντικατάςταςθ του δαπζδου του προαυλίου χϊρου . 
Σθν εν λόγω δωρεά μασ γνωςτοποίθςε με το  αρικμ. 86/31.10.2016 ζγγραφό τθσ,  με ςυνθμμζνθ 
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τθν επιςτολι τθσ ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑ) τθν οποία και κζτω υπϋ όψιν του Δ.. : «Αξιότιμοι κφριοι 
/εσ, ςε ςυνζχεια αιτιματοσ , για τθν αντικατάςταςθ δαπζδου προαυλίου χϊρου 1ου 
Νθπιαγωγείου Κρανιδίου , ςασ ενθμερϊνουμε ότι ο κ. Βαρδισ Βαρδινογιάννθσ αποφάςιςε θ 
Μότορ Όιλ να προςφζρει ωσ δωρεά το ποςό των 10.000 μζςω τθσ ςυνθμμζνθσ προςφοράσ τθσ 
εταιρείασ ALLOFFICE. Παρακαλοφμε για τθν αποδοχι τθσ εν λόγω δωρεάσ που κατατζκθκε ςτθν 
Σράπεηα Πειραιϊσ ςτον λογαριαςμό ςασ GR2401713090006309030020734 και τθν διάκεςθ του 
ποςοφ των 10.000 € για τθν υλοποίθςθ του εν λόγω ζργου , ςε ςυνεργαςία με το 1ο Νθπιαγωγείο 
Κρανιδίου . Με τιμι Κων/νοσ αφλιάνθσ /Δντισ Διοικθτικοφ & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 
υνθμμζνθ,  ςτθν εν λόγω επιςτολι βρίςκεται και θ προςφορά τθσ εταιρείασ ALLOFFICE για τθν 
προμικεια και τοποκζτθςθ δαπζδων αςφαλείασ ςτο 1ο Νθπιαγωγείο Κρανιδίου .  
2. Η Δ/ντρια του Νθπιαγωγείου μασ απζςτειλε τθν κάτωκι επιςτολι : « Καλθμζρα , ςασ 
ενθμερϊνω ότι αφριο Σρίτθ 15/11/2016 κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Α/κμιασ χολικισ Επιτροπισ 
Διμου Ερμιονίδασ , αδυνατϊ να παρευρεκϊ λόγω ςυμμετοχισ μου ωσ μάρτυρασ ςε δίκθ . 
Δθλϊνω ωσ προϊςταμζνθ του 1ου Νθπιαγωγείου Κρανιδίου και μζλοσ τθσ χολικισ Επιτροπισ ότι 
εγκρίνω τθν αποδοχι δωρεάσ του ποςοφ 10.000 € από τον κο Βαρδι Βαρδινογιάννθ προσ το 
Νθπιαγωγείο μασ , για τθν αντικατάςταςθ του δαπζδου τθσ αυλισ , μζςω τθσ εταιρείασ 
ALLOFFICE . Παρακαλϊ να γίνουν άμεςα οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ από τθν ςχολικι Επιτροπι για 
τθν μεταφορά μζρουσ του ποςοφ ςτθν εταιρεία ALLOFFICE, για τθν παραγγελία των υλικϊν (όπωσ 
αυτό αναφζρεται ςτθ ςχετικι επιςτολι τθσ εταιρείασ προσ τθ χολικι Επιτροπι ) , προκειμζνου 
να ξεκινιςει άμεςα θ καταςκευι του ζργου . Ευχαριςτϊ Θερμά , Μαϊμάνθ Παραςκευι».  
3. τθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ πρότεινε τθν μεταφορά μζρουσ τθσ δωρεάσ  ποςοφ φψουσ 5.000,00 € 
ςτθν εταιρεία ALLOFFICE,  αφοφ αυτι κατακζςει  τα νόμιμα παραςτατικά για τθν παραγγελία των 
υλικϊν .  

Η χολικι Επιτροπι, αφοφ ζλαβε υπ’ όψιν ,  
1. Σθν επιςτολι τθσ εταιρείασ Μότορ Όιλ (ΕΛΛΑ) περί δωρεάσ του ποςοφ των 10.000 € 

μζςω τθσ ςυνθμμζνθσ προςφοράσ  τθσ εταιρείασ ALLOFFICE ( υςτιματα ςκίαςθσ – 
εξειδικευμζνα δάπεδα).  

2. Σθν επιςτολι τθσ Δ/ντριασ του 1ου Νθπιαγωγείου  Κρανιδίου  
Αποφαςίηει ομόφωνα 

 
1. Αποδζχεται τθ δωρεά 10.000 € από τθν εταιρεία ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑ) θ οποία κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν αντικατάςταςθ του δαπζδου του προαυλίου χϊρου του 1ου 

Νθπιαγωγείου Κρανιδίου .  

2. Αποδζχεται τθν προςφορά τθσ εταιρείασ ALLOFFICE για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ 

δαπζδων αςφαλείασ ςτο 1ο Νθπιαγωγείο Κρανιδίου,  ςφμφωνα με τθν από 25/10/2016  

επιςτολι του δωρθτι . 

3. Εγκρίνει τθν μεταφορά ποςοφ 5.000 € ςτθν εταιρεία ALLOFFICE , για τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν τοποκζτθςθσ  του δαπζδου από τθν εταιρεία (παραγγελία υλικϊν κλπ) αφοφ 

κατακζςει τα νόμιμα παραςτατικά. Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν κα γίνει και θ 

αποπλθρωμι τθσ εταιρείασ . 

 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξοντα αρικμό 24/2016 
 

Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπωσ παρακάτω: 
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Πρόεδροσ: τρίγκου – Φωςτίνθ Άννα 

Σα μζλθ: Οικονομόπουλοσ Ανάργυροσ , Μιτςασ Ιωάννθσ, Ντάκου Ελζνθ, , 

Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ  , Ρόηου  Βενετία, Βουρλι Αναςταςία . 

 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Η Πρόεδροσ του υμβουλίου τθσ 

τθσ Α/κμιασ χολικισ Επιτροπισ 
 
 
 

ΣΡΙΓΚΟΤ – ΦΩΣΙΝΗ ΑΝΝΑ  
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