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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Εκ του πρακτικοφ τθσ υπϋαρικμ. 6θσ/2016 
Κατεπείγουςασ υνεδρίαςθσ του υμβουλίου τθσ υνεδρίαςθσ τθσ 
χολικισ Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ερμιονίδασ 

 
Μόνο Θζμα Ημεριςιασ Διάταξθσ: «Αντικατάςταςθ υπογείου αγωγοφ 
ρεφματοσ, παροχισ Γενικοφ Λυκείου Κρανιδίου».  
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 11/2016 

το Κρανίδι ςιμερα τθν  30θ Δεκεμβρίου 2016, θμζρα Παραςκευι και 

ϊρα 14.00,  θ χολικι Επιτροπι Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου 

Ερμιονίδασ ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Δθμοτικό Γραφείο 

Κρανιδίου , φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. 63/29-12-2016 πρόςκλθςθ του 

Προζδρου τθσ Β/κμιασ χολικισ Επιτροπισ κ.  Δθμαράκθ Ιωάννθ , που 

επιδόκθκε ςε όλα τα μζλθ του υμβουλίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

των άρκρων του Ν.3852/2010 για τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεωσ 

ςτο παρόν κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ο Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόςον ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) μελϊν ιταν 
παρόντεσ  οι εννζα (9): 

ΠΑΡΟΝΣΕ : ΑΠΟΝΣΕ : 

1. Πρόεδροσ: Δθμαράκθσ Ιωάννθσ 
2. Σαμίασ:Πολυχρονιάδθσ Πολυχρόνθσ 
3. Μζλοσ: Ορφανόσ Γεϊργιοσ 
4. Μζλοσ: Βάκθ Χαραλαμπία 
5. Μζλοσ: Σςεγκισ Γεϊργιοσ 
6. Μζλοσ: τογιάννου Ελζνθ 
7. Μζλοσ: Μπουγιοφρα οφία 
8. Αν. Μζλοσ: Μιτςου Κυριακι, 

αναπλθρϊνει τθν Κοτςοβοφ Μαρία 
9. Αν. Μζλοσ: αράντοσ Χριςτοσ, 

αναπλθρϊνει τον  Ροφςςθ Ιωάννθ 
 

 

1. Μζλοσ:ΛουκάΠαναγιοφλα 
2. Μζλοσ:Επανωμίτου Πουλχερία 
3. Μζλοσ: Μποβόλου τυλιανι 
4. Μζλοσ: Κορδϊνθ Διμθτρα 
5. Μζλοσ:Μαλτηαροφςθσ Ιωάννθσ 
6. Μζλοσ:Κοτςοβοφ Μαρία 
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τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και θ δθμοτικι υπάλλθλοσ Καςνζςτθ 
Διαμαντοφλα ωσ γραμματζασ για τθ τιρθςθ των πρακτικϊν .  
 
Σο «κατεπείγον» τθσ ςυνεδρίαςθσ τζκθκε και εγκρίκθκε ομόφωνα προσ 

ςυηιτθςθ ςτθν παροφςα ςυνεδρίαςθ. 

Ο Πρόεδροσ αφοφ διαπίςτωςε απαρτία, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ και για το παραπάνω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ είπε 

τα εξισ: 

«Τθν Τρίτθ 27-12-2016 θ κακαρίςτρια του Γενικοφ Λυκείου Κρανιδίου 

διαπίςτωςε ότι το ςχολείο δεν είχε θλεκτρικό ρεφμα. Τθν ίδια θμζρα 

κλικθκε θ ΔΕΗ και διαπίςτωςε ότι το ρεφμα παρζχεται μζχρι τον 

μετρθτι του Γενικοφ Λυκείου Κρανιδίου, ο οποίοσ βρίςκεται ςε ξζνθ 

ιδιοκτθςία και ςε απόςταςθ 35 μζτρων από το Σχολείο.  Ακολοφκωσ 

ειδοποίθςα τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου για να γίνει αυτοψία ςτο 

Σχολείο ϊςτε να διαπιςτωκεί το είδοσ τθσ βλάβθσ και να προτείνει 

μζτρα αποκατάςταςθσ αυτισ.  

Τθν Τετάρτθ 28-12-2016 μετζβθ ςτο Σχολείο θ κα. Αντωνιάδου 

Δζςποινα, Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Τ.Ε., θ οποία εργάηεται ςτθν 

προαναφερόμενθ Υπθρεςία του Διμου και διαπίςτωςε ότι ο κεντρικόσ 

θλεκτρικόσ πίνακασ του Σχολείου δεν είχε ρεφμα. Ακολοφκωσ θ 

Μθχανικόσ ςυνζταξε Ζκκεςθ Αυτοψίασ, αποτελοφμενθ από τρεισ 

ςελίδεσ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι θ βλάβθ βρίςκεται ςτο υπόγειο 

καλϊδιο που ςυνδζει τον μετρθτι τθσ ΔΕΗ και τον θλεκτρικό πίνακα του 

Σχολείου και πρότεινε μζτρα άμεςθσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ.  

Τθν Πζμπτθ 29-12-2016 ζκεςα τθν Ζκκεςθ Αυτοψίασ υπόψθ των 

θλεκτρολόγων εγκαταςτάςεων κκ. Κλθρονόμου Παναγιϊτθ, Πάλλθ 

Ιωάννθ και Σπυρόπουλου Χαράλαμπου κακϊσ και του Μθχανολόγου 

Μθχανικοφ κ. Σερζτθ Αναςταςίου και ηιτθςα να κατακζςουν 

προςφορζσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ζωσ τθν Παραςκευι, 30-

12-2016, και ϊρα 14:00 (ϊρα τθσ ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ του Δ.Σ. τθσ 

Σχολικισ Επιτροπισ).   

Σιμερα, 30-12-2016, κζτω υπόψθ του Δ.Σ. τθν από 28-12-2016  Ζκκεςθ 

Αυτοψίασ τθσ κασ Αντωνιάδου ςτθν οποία αναφζρεται ότι ο 
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προχπολογιςμόσ τθσ αντικατάςταςθσ του υπογείου καλωδίου μικουσ 

35 μζτρων και των ςυναφϊν εργαςιϊν δεν κα πρζπει να ξεπεράςει το 

ποςό των 4.378,69 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. Επίςθσ κζτω 

υπόψθ ςασ και τουσ τρεισ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ με τισ οικονομικζσ 

προςφορζσ των κκ. Κλθρονόμου, Πάλλθ και Σπυροποφλου. Ο κ. Σερζτθσ 

δεν κατζκεςε προςφορά». 

τθ ςυνζχεια θ κα. Βάκθ Χαραλαμπία, Δ/ντρια του Γεν. Λυκείου 

Κρανιδίου, αποςφράγιςε τισ οικονομικζσ προςφορζσ παρουςία των 

μελϊν του Δ.. τθσ χολικισ Επιτροπισ. 

Οι προςφορζσ για τθν αντικατάςταςθ του καλωδίου και των ςυναφϊν 

εργαςιϊν είναι οι εξισ: 

1. Κλθρονόμοσ Παναγιϊτθσ (Κρανίδι, τθλ. 6972218155) 5.766,00 € 

του ΦΠΑ ςυμπεριλαμβανομζνου. 

2.  πυρόπουλοσ Χαράλαμποσ (Κρανίδι, τθλ.6945995335) 5.524,20 € 

του ΦΠΑ ςυμπεριλαμβανομζνου. 

3. Πάλλθσ Ιωάννθσ (Ερμιόνθ, τθλ. 6946001013) 4.320,16 € του ΦΠΑ 

ςυμπεριλαμβανομζνου. 

Ο Πρόεδροσ ςτθ ςυνζχεια είπε τα εξισ: 

«Προτείνω το Δ.Σ.  

1. Να αποδεχκεί τθν από 28-12-2016 Ζκκεςθ Αυτοψίασ τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ του Διμου Ερμιονίδασ, θ οποία κα αποτελζςει αναπόςπαςτο 

τμιμα τθσ παροφςθσ απόφαςθσ κακϊσ και τα προτεινόμενα μζτρα για 

τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ςτο Γενικό Λφκειο Κρανιδίου, που 

αναφζρονται ςτθν Ζκκεςθ. 

2. Να ανατεκεί θ εργαςία αντικατάςταςθσ του καλωδίου και των 

ςυναφϊν εργαςιϊν ςτον μειοδότθ κ. Πάλλθ Ιωάννθ ζναντι 4.320,16 €. 

Οι εργαςίεσ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ζωσ τισ 07-01-2017. 

3. Να ηθτθκεί από τθν Μθχανολόγο Μθχανικό κα. Αντωνιάδου να 

επιβλζψει και να εγκρίνει τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ ςφμφωνα με τα προτεινόμενα μζτρα τθσ 

τεχνικισ Ζκκεςθσ που ςυνζταξε θ ίδια. 

4. Να ηθτθκεί από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Ερμιονίδασ να 

εκπονιςει μελζτθ και να ενεργιςει τα δζοντα για τθν μεταφορά του 
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μετρθτι τθσ ΔΕΗ του Γενικοφ Λυκείου Κρανιδίου από το οικόπεδο ξζνθσ 

ιδιοκτθςίασ, ςτο οποίο βρίςκεται ςιμερα, ςτο οικόπεδο του Σχολείου 

ςφμφωνα με τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ. 

5. Να εξουςιοδοτθκϊ  για τισ τυχόν απαιτοφμενεσ περαιτζρω 

ενζργειεσ.  

 

Η χολικι Επιτροπι, αφοφ ζλαβε υπ’ όψιν τθσ  

Α. τθν ειςιγθςθ του κ. Προζδρου, 

Β. τθν Τ.Α. 8440, ΦΕΚ 318/25-02-2011 τ.Βϋ για τον κακοριςμό 

λειτουργίασ των χολικϊν Επιτροπϊν και ρφκμιςθ κεμάτων αυτϊν 

και κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ, 

 

Αποφαςίηει ομόφωνα 
Α. Εγκρίνει το «κατεπείγον» τθσ ςυνεδρίαςθσ για τθ λιψθ τθσ παροφςασ 

απόφαςθσ. 

Β. 1. Αποδζχεται τθν από 28-12-2016 Ζκκεςθ Αυτοψίασ τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ του Διμου Ερμιονίδασ, θ οποία κα αποτελζςει αναπόςπαςτο 

τμιμα τθσ παροφςθσ απόφαςθσ κακϊσ και τα προτεινόμενα μζτρα για 

τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ςτο Γενικό Λφκειο Κρανιδίου, που 

αναφζρονται ςτθν Ζκκεςθ. 

2. Ανακζτει τθν εργαςία αντικατάςταςθσ του καλωδίου και των 

ςυναφϊν εργαςιϊν ςτον μειοδότθ κ. Πάλλθ Ιωάννθ ζναντι 4.320,16 €. 

Οι εργαςίεσ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ζωσ τισ 07-01-2017. 

3. Να ηθτθκεί από τθν Μθχανολόγο Μθχανικό κα. Αντωνιάδου να 

επιβλζψει και να εγκρίνει τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ ςφμφωνα με τα προτεινόμενα μζτρα τθσ 

τεχνικισ Ζκκεςθσ που ςυνζταξε θ ίδια. 

4. Να ηθτθκεί από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Ερμιονίδασ να 

εκπονιςει μελζτθ και να ενεργιςει τα δζοντα για τθν μεταφορά του 

μετρθτι τθσ ΔΕΗ του Γενικοφ Λυκείου Κρανιδίου από το οικόπεδο ξζνθσ 

ιδιοκτθςίασ, ςτο οποίο βρίςκεται ςιμερα, ςτο οικόπεδο του Σχολείου 

ςφμφωνα με τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ. 
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5. Να εξουςιοδοτθκεί ο Πρόεδροσ για τισ τυχόν απαιτοφμενεσ 

περαιτζρω ενζργειεσ.  

 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξοντα αρικμό 11/2016 

Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται 
όπωσ παρακάτω: 

1. Πρόεδροσ: Δθμαράκθσ Ιωάννθσ 
2. Σαμίασ:Πολυχρονιάδθσ Πολυχρόνθσ 
3. Μζλοσ: Ορφανόσ Γεϊργιοσ 
4. Μζλοσ: Βάκθ Χαραλαμπία 
5. Μζλοσ: Σςεγκισ Γεϊργιοσ 
6. Μζλοσ: τογιάννου Ελζνθ 
7. Μζλοσ: Μπουγιοφρα οφία 
8. Αν. Μζλοσ: Μιτςου Κυριακι, αναπλθρϊνει τθν Κοτςοβοφ Μαρία 
9. Αν. Μζλοσ: αράντοσ Χριςτοσ, αναπλθρϊνει τον  Ροφςςθ Ιωάννθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο Πρόεδροσ τθσ Β/κμιασ χολικισ Επιτροπισ 
 

 

ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 
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