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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ  
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑ   
            ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
    ΔΗΜΟΤ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Εκ του Πρακτικοφ τθσ υπ’ αρ. 1θσ /08-02-2017 
υνεδρίαςθσ τθσ χολικισ Επιτροπισ 

 
Θζμα    4ο   :  χετικά με προςφορά δωρεάσ οικ. Λίτασ και Γεωργίου Λιβανοφ προσ το Δθμοτικό 

χολείο – Νθπιαγωγείο Κοιλάδασ .  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ:   4/2017 
 
 

Α. το Κρανίδι ςιμερα τθν  8 θ   Φεβρουαρίου        2017,  θμζρα Σετάρτθ      και ϊρα 14:15,  θ 
χολικι Επιτροπι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ερμιονίδασ  ςυνιλκε ςε δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα  Κρανιδίου, φςτερα από τθν αρικμ. 35/03.02.2017 
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. 

Β. 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: Μιτςασ Ιωάννθσ 

3. Μζλοσ : Οικονομόπουλοσ Ανάργυροσ  

4. Μζλοσ: Ρόηου  Βενετία 

5. Μζλοσ :  Ζζρβα πυριδοφλα 

6. Μζλοσ : Χιϊτου – ουρτοκαλι Βαςιλικι  

7. Μζλοσ : Λαμπάτου – κλαβοφνου Θεοδότθ 

8. Μζλοσ: Βουρλι Αναςταςία  

1. Αντιπρόεδροσ: Κρουμποφηοσ 

Γεϊργιοσ  

2. Μζλοσ: Ντάκου Ελζνθ  

3. Μζλοσ : Μαϊμάνθ Παραςκευι 

4. Μζλοσ: Γαλιάτςου Αποςτολία 

5. Μζλοσ : ιμοποφλου Ιωάννα 

6. Μζλοσ : Αντωνόπουλοσ 

Ιωάννθσ   

7. Μζλοσ: Ελευκζριοσ Χάνοσ  

 

 

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

 Γ.   Σο παραπάνω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ειςθγικθκε  θ κα Πρόεδροσ 
και είπε  τα εξισ : Θζτω υπόψθ του Δ.. το αρικμ. 9/25.01.2017 επιςτολι του Δ/ντι του 
Δθμοτικοφ χολείου Κοιλάδασ με κζμα «Αποδοχι δωρεάσ» με το οποίο μασ αποςτζλλουν 
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τθν αρικμ. 7/24.1.2017 Πράξθ του υμβουλίου τθσ χολικισ Κοινότθτασ του Δθμοτικοφ 
χολείου – Νθπιαγωγείου Κοιλάδασ . τθν εν λόγω Πράξθ ο Δ/ντισ ενθμζρωςε τα μζλθ τθσ 
χολικισ Κοινότθτασ ςχετικά με τθν πρόκεςθ τθσ οικ.  Λιβανοφ να αναλάβει όλα τα ζξοδα 
που απαιτοφνται για τθν ςυντιρθςθ – ανακαίνιςθ των τουαλετϊν του Δθμοτικοφ χολείου 
και Νθπιαγωγείου Κοιλάδασ , με ςυνθμμζνθ τεχνικι ζκκεςθ και ςχζδιο του  μθχανικοφ 
Βλαχόπουλου Αναςταςίου .  Η ςχολικι κοινότθτα ζκανε αποδεκτό το αίτθμα τθσ δωρεάσ 
λόγω τθσ διαπίςτωςθσ πωσ θ ςυντιρθςθ-   ανακαίνιςθ των τουαλετϊν  είναι αναγκαία και 
απζςτειλε τα ςχετικά ςτθ χολικι Επιτροπι για τισ δικζσ τθσ ενζργειεσ.  

   Η χολικι Επιτροπι, αφοφ ζλαβε υπ’ όψιν , τθν ειςιγθςθ τθσ Προζδρου 
και τθν αρικμ. 7/2017  Πράξθ του υμβουλίου τθσ χολικισ Κοινότθτασ του Δθμοτικοφ 
χολείου – Νθπιαγωγείου Κοιλάδασ 

 
Αποφαςίηει ομόφωνα 

 
Α.  Κάνει αποδεκτι τθν προςφορά δωρεάσ  από τθν οικογζνεια Λίτασ και Γεωργίου Λιβανοφ που 
αφορά τθν ανακαίνιςθ – ςυντιρθςθ των τουαλετϊν του Δθμοτικοφ χολείου Κοιλάδασ.  
 
Β. Σο Δ.. εκφράηει τισ ευχαριςτίεσ του ςτουσ δωρθτζσ . 
 
Γ. Η παροφςα να διαβιβαςτεί ςτθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ερμιονίδασ κακϊσ και ςτθν 
Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου Ερμιονίδασ.  
 
 

Η παροφςα απόφαςθ ζλαβε  αφξοντα αρικμό 4/2017 
Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςτθκε  αυτό το πρακτικό , υπογράφεται όπωσ παρακάτω: 

Πρόεδροσ: τρίγκου – Φωςτίνθ Άννα 

Σα μζλθ: Μιτςασ Ιωάννθσ, Οικονομόπουλοσ Ανάργυροσ, Ρόηου Βενετία ,  Ζζρβα 

πυριδοφλα , Βαςιλικι Χιϊτου – ουρτοκαλι ,   Βουρλι Αναςταςία , Λαμπάτου- 

κλαβοφνου  Θεοδότθ   .  

Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Η Πρόεδροσ του υμβουλίου τθσ 

τθσ Α/κμιασ χολικισ Επιτροπισ 
 
 
 

ΣΡΙΓΚΟΤ – ΦΩΣΙΝΗ ΑΝΝΑ  
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