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                                                                                Κπανίδι,    24/09/2020     

                                                                                      Απιθ.Ππυη. 87 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΓΑ                                                                                                
ΥΟΛΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ B/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η                                                                                              
ΓΗΜΟΤ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ 
Σασ.Γ/νζη       :21 300 Κπανίδι 
Σηλέθυνο       :27540-23461 
Ηλεκη.Γ/νζη   :sxolepitr.de.derm@gmail.com 

                                                                                                  
ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη    8ηηρ  ςνεδπίαζηρ  ηος Γ. ηηρ  Β/θμιαρ σολικήρ 
Δπιηποπήρ. 
 

Παξαθαινύκε όπσο ζπκκεηέρεηε ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2020, εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξεο  10:00 -
12:00. 

Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο θα γίνει δια πεπιθοπάρ, ζην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο 
δηάδνζεο ηνπ COVID-19, ζύκθσλα κε ηη ππ΄αξ.πξση:18318/13.03.20 
(ΑΓΑ:9ΛΠΥ4Π6ΜΣΛ6-1ΑΔ) θαη 4Ο/20930/31.03.20(ΑΓΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) 
εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

Σν έληππν ςεθνθνξίαο αθνύ ζπκπιεξσζεί, απνζηέιιεηαη ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο:  
sxolepitr.de.derm@gmail.com. 

Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα ηειεθσλήζεηε  ε λα  ζηείιεηε  κήλπκα ζην 
θηλεηό ηειέθσλν ηνπ πξνέδξνπ. 

  
Θέμα: 1ο  
Kαηανομή σπημάηυν ζηιρ σολικέρ Κοινόηηηερ ηηρ Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ 
ηος Γήμος Δπμιονίδαρ, για  ηην  κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών.  
ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

ύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 172/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ν Γήκνο Δξκηνλίδαο θαηαλέκεηαη  ην  πνζό ησλ  18.000,00 επξώ (Γ΄ θαηαλνκή 
2020) γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ζρνιείσλ ηεο Β /ζκηαο Δθπαίδεπζεο. 
Πξνηείλσ ε θαηαλνκή  λα αληηζηνηρεί σο εμήο   γηα ηελ θάζε ζρνιηθή κνλάδα. 

ΛΤΚΔΗΟ ΚΡΑΝΗΓΗΟΤ                                2.500,00 επξώ 
ΓΤΜΝΑΗΟ –ΛΤΚΔΗΟ ΔΡΜΗΟΝΖ           2.500,00 επξώ  
ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΡΑΝΗΓΗΟΤ                           2.500,00 επξώ 

 
 
Θέμα: 2ο΄ 

Έγκπιζη δαπάνηρ για αγοπά και ηοποθέηηζη κλιμαηιζηικών ζηο 
Γςμνάζιο Κπανιδίος 
ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 
Θέησ ππόςε ηνπ Γ. ηελ πξνζθνξά ηνπ Γεκεηξίνπ Αλαζη.Λαύθα ώζηε λα 
γίλνπλ νη παξαθάησ πξνκήζεηεο θη εξγαζίεο: 
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1.Πξνκήζεηα ελόο (1) θιηκαηηζηηθνύ κάξθαο  INVENTOR PREMIUM 
PR1V132-18 R32 INVERTER 18000 B.T.U  ζηελ ηηκή ησλ 677,42 επξώ. 
2.Πξνκήζεηα δύν (2) θιηκαηηζηηθώλ κάξθαο INVENTOR PREMIUM PR1V132-
12WF R32 INVERTER 12000 B.T.U , ζηελ ηηκή ησλ 370,96 έθαζην. 
3.Σνπνζέηεζε 180 επξώ 
Οη παξαπάλσ ηηκέο επηβαξύλνληαη κε 2.082,38 επξώ( 24% Φ.Π.Α)  .  
Θέμα 3ο 
Έγκπιζη δαπάνηρ για αγοπά κοςπηινών ζηο Δ.Δ.Δ.ΔΚ Δπμιονίδαρ 
ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 
Θέησ ππόςε ηνπ Γ.. ηελ πξνζθνξά ηεο Γθηόθα Διέλεο πνπ αθνξά ξόιεξ 
ζπζθόηηζεο θαη απιά ξόιεξ πνπ αλέξρνληαη ζπλνιηθά  κε Φ.Π.Α ζηε ηηκή ησλ 
2.199,59 επξώ 
Θέμα: 4ο 

Έγκπιζη δαπάνηρ ξςλοςπγικών Δπγαζιών  ζηο Δ.Δ.Δ.Δ.Κ Δπμιονίδαρ 
ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 
Θέησ ππόςε ηνπ Γ. ηελ πξνζθνξά ησλ ΑΦΟΗ Νηθ.νθηθίηε Ο.Δ ε νπνία 
αλέξρεηαη ζπλνιηθά κε Φ.Π.Α  ζην πνζό 1.240,00 επξώ θαη αθνξά 
μπινπξγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ ζην Δ.Δ.Δ.Δ Κ Δξκηνλίδαο. 

Θέμα: 5ο 

Έγκπιζη δαπάνηρ ελαιοσπυμαηιζμών ζηιρ ηοςαλέηερ ηος Γςμναζίος 
Κπανιδίος 
ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 
Θέησ ππόςε ηνπ Γ. ηελ πξνζθνξά ηνπ Οηθνλνκόπνπινπ Υξήζηνπ πνπ 
αθνξά ηνλ ρξσκαηηζκό ηνπαιεηώλ ζην Γπκλάζην Κξαληδίνπ θαη αλέξρεηαη ζην 
πνζό ησλ 800 ζπλ 24% Φ.Π.Α 

Θέμα: 6ο 

Έγκπιζη δαπάνηρ ηλεκηπολογικών επγαζιών  ζηο Λύκειο Κπανιδίος 
ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 
Θέησ ππόςε ηνπ Γ. ηελ πξνζθνξά ηνπ Βάζε Κσλζηαληίλνπ πνπ ζπλνιηθά  
κε  Φ.Π.Α αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.861,64 επξώ. 
Θέμα: 7ο 
Έγκπιζη δαπάνηρ ξςλοςπγικών επγαζιών ζηο Λύκειο Δπμιόνηρ 
ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 
Θέησ ππόςε ηνπ Γ. ηελ πξνζθνξά ηνπ Α. & Ε. Μπίαο Ο.Δ  πνπ ζπλνιηθά 
αλέξρεηαη ζπλνιηθά κε Φ.Π.Α  ζην πνζό ησλ 446,00 επξώ 
Θέμα: 8ο 

Έγκπιζη δαπάνηρ ζιδηποςπγικών επγαζιών ζηο Λύκειο Δπμιόνηρ 
ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 
Θέησ ππόςε ηνπ Γ. ηελ πξνζθνξά ηνπ  Παλαγηώηε Αληνπιηλάθε πνπ  
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 600,00 επξώ ζπλ 24% Φ.Π.Α 

Θέμα: 9ο 

Άνοιγμα ηπαπεζικού λογαπιαζμού για ηο νεοφδπςθέν  Δ.Δ.Δ.Δ.Κ 
Δπμιονίδαρ και οπιζμόρ διασειπιζηή 
ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

Λόγσ ηεο λεντδξπζείζαο  ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζην Γήκν 
καο ηε ζρνιηθή ρξνληά 2020-2021,αλνίγνπκε λέν ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ζηελ 
Σξάπεδα Πεηξαηώο θαη πξνηείλσ δηαρεηξηζηή ηνλ/ηελ εθάζηνηε δηεπζπληή/ηξηα 
ζρνιηθήο κνλάδαο, κε αλαπιεξσηή ηνλ πξόεδξν Πηηζά Γεώξγην 

Θέμα: 10ο 

Ππομήθεια ηλεκηπικών θεπμομέηπυν για ηιρ ζσολικέρ κοινόηηηερ 
ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 



3 

 

Θέησ ππόςε ηνπ Γ. ηελ πξνζθνξά από ηνλ Νηθ.Μ.Κνληνβξάθε, ε νπνία 
αλέξρεηαη  κε Φ.Π.Α ζην πνζό ησλ 370,00 επξώ θαη αθνξά ηελ αγνξά 
δέθα(10) αλέπαθσλ ζεξκνκέηξσλ. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

ΣΗ  ΥΟΛΙΚΗ   ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑ   ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
 ΓΗΜΟΤ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ 

 
 

ΠΙΣΑ ΓΔΩΡΓΙΟ 
 

 
 


