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Α΄ Βάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  

    

      
ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη ζε ζσνεδρίαζη ηης ζτολικής επιηροπής α΄θμιας εκπαίδεσζης»  
 

αο θαινύκε ζε ζπλεδξίαζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Δπηδαύξνπ  πνπ ζα  γίλεη ΓΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Ν. 3852/2010 (όπσο ην άξζξν απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018) 

θαη ην άξζξν 10 παξ. 1 ηεο ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΈΝΟΤ (ΦΔΚ 55/11-3-

2020 ηεύρνο Α΄) «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξνλατνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», ζηηο 

7/7/2020 εκέξα Τρίηη θαη ώξα 10:00 π.μ. κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο : 
 

1. Έγθξηζε δαπάλεο αληηθαηάζηαζεο θαπζηήξα ζέξκαλζεο ιόγσ βιάβεο ηνπ θαπζηήξα 

ζην Γεκνηηθό ζρνιείν Αξραίαο Δπηδαύξνπ. 

2. Έγθξηζε δαπάλεο αληηθαηάζηαζεο ηδακαξίαο αινπκηλίνπ κε πόξηα αλνηγόκελε ζην 

Γεκνηηθό ζρνιείν Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 

3. Έγθξηζε δαπάλεο αληηθαηάζηαζεο ειεθηξηθώλ εηδώλ ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο 

ζην Γεκνηηθό ζρνιείν Λπγνπξηνύ. 

4. Έγθξηζε δαπάλεο πξνκήζεηαο πέληε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζην Γεκνηηθό 

ζρνιείν Λπγνπξηνύ θαη πέληε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζην Γεκνηηθό ζρνιείν 

Αξραίαο Δπηδαύξνπ. 

5. Έγθξηζε δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ζηεγάζηξνπ ζην Γεκνηηθό ζρνιείν 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 

6. Πεξί απαιιαγήο θαηαβνιήο κηζζώκαηνο θπιηθείσλ από 1/3/2020 θαη έσο ην ηέινο 

ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο. 

7. Πεξί αηηήκαηνο απνθαηάζηαζεο ζπαζκέλσλ θεξακηδηώλ θεξακνζθεπήο Γεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ Λπγνπξηνύ. 

8. Πεξί αηηήκαηνο δηαγξάκκηζεο ζρνιηθήο απιήο Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Λπγνπξηνύ. 

9. Πεξί αηηήκαηνο απνθαηάζηαζεο θζνξώλ θαη ζηεξέσζεο ηεο ζθάιαο πξνο ηελ 

θεξακνζθεπή Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Λπγνπξηνύ. 

10. Πεξί αηηήκαηνο βαθήο αίζνπζαο ηνίρνπ ιόγσ ηνπνζέηεζεο λένπ δηαδξαζηηθνύ 

πίλαθα ζην Γεκνηηθό ζρνιείν Λπγνπξηνύ. 

11. Πεξί αηηήκαηνο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο δεκηώλ ζηα παξάζπξα αινπκηλίνπ 

ζην Γεκνηηθό ζρνιείν Λπγνπξηνύ. 

12. Πεξί αηηήκαηνο αληηθαηάζηαζεο ζηδεξέληαο θεληξηθήο εμώπνξηαο ζην Γεκνηηθό 

ζρνιείν Λπγνπξηνύ. 



13. Πεξί αηηήκαηνο θαζαξηζκνύ κνθέηαο ζην Νεπηαγσγείν Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

14. Πεξί αηηήκαηνο ειαηνρξσκαηηζκνύ ησλ εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ ρώξσλ 

Νεπηαγσγείνπ Αξραίαο Δπηδαύξνπ. 

15. Πεξί αηηήκαηνο αληηθαηάζηαζεο ηεο εμσηεξηθήο θεληξηθήο θαγθειόπνξηαο 

Νεπηαγσγείνπ Αξραίαο Δπηδαύξνπ. 

16. Πεξί αηηήκαηνο αληηθαηάζηαζεο ηνπ αληηνιηζζεηηθνύ ηάπεηα επηθάλεηαο 25 η.κ. ζην 

Νεπηαγσγείν Αξραίαο Δπηδαύξνπ. 

17. Πεξί αηηήκαηνο πξνκήζεηαο πξνζηαζηεπηηθώλ δνθώλ κπαζθέηαο ζην Γεκνηηθό 

ζρνιείν Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 

18. Πεξί αηηήκαηνο ζνβαηίζκαηνο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο απνζήθεο ραξηηθώλ ζην 

Γεκνηηθό ζρνιείν Νέαο Δπηδαύξνπ. 

19. Πεξί αηηήκαηνο αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο θαζηζηηθώλ ( παγθάθηα) ζηνλ εμσηεξηθό 

ρώξν ζην ζρνιείνπ Νέαο Δπηδαύξνπ. 

20. Πεξί αηηήκαηνο αληηθαηάζηαζεο πιηθώλ (θαδαλάθηα) ζηηο ηνπαιέηεο ζην Γεκνηηθό 

ζρνιείν Νέαο Δπηδαύξνπ. 

21.  Πεξί αηηήκαηνο επηζθεπήο θαη απόθξαμεο απνρέηεπζεο εμσηεξηθώλ βξπζώλ ζην 

Γεκνηηθό ζρνιείν Νέαο Δπηδαύξνπ. 

22. Πεξί αηηήκαηνο ειεθηξηθώλ επηζθεπώλ ζην θηίξην πνπ θηινμελείηαη ην Νεπηαγσγείν 

Νέαο Δπηδαύξνπ. 

23. Πεξί αηηήκαηνο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ειαηνρξσκαηηζκώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ Νέαο Δπηδαύξνπ. 

24. Πεξί αηηήκαηνο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ειαηνρξσκαηηζκώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

Νέαο Δπηδαύξνπ. 

25. Πεξί αηηήκαηνο δηακόξθσζεο ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζε ρώξν ηδηνθηεζίαο ηνπ 

Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Νέαο Δπηδαύξνπ. 

26. Πεξί αηηήκαηνο ειαηνρξσκαηηζκνύ παξαζύξσλ θαη ηνηρνπνηίαο Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

Αξραίαο Δπηδαύξνπ. 

27. Πεξί αηηήκαηνο δεκηνπξγίαο ρώξνπ πξαζίλνπ θαη ηνπνζέηεζεο θαζηζηηθώλ                 

(παγθάθηα)  ζην Γεκνηηθό ζρνιείν Αξραίαο Δπηδαύξνπ. 

28. Πεξί αηηήκαηνο επηζθεπήο μύιηλσλ παξαζύξσλ ζην 1
Ο
 Νεπηαγσγείν Λπγνπξηνύ. 

29. Πεξί αηηήκαηνο επηζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο όπνπ ρξεηάδεηαη μύιηλσλ θνππαζηώλ 

ζην 1
ν
 Νεπηαγσγείν Λπγνπξηνύ. 

30. Καηαλνκή 2εο Γόζεο Λεηηνπξγηθώλ Γαπαλώλ έηνπο 2020. 

Παξαθαιείζηε γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ ηεο ςεθνθνξίαο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ 

είηε κε mail ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή (ase@epidavros.gr) είηε κε κήλπκα ζην θηλεηό ηνπ 

Πξνέδξνπ (6979978533)ηελ Σξίηε 7/7/2020 θαη ώξα από 10.00 π.κ. έσο θαη 12.00 κ.κ. 

 



Ο  Πξόεδξνο 
 

 

 

ΦΧΣΙΟ    ΟΦΙΜΟΤΛΗ 

 


