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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ  ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΓΟΛΗΓΑ  
 ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  B/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΖΜΟΤ ΔΡΜΗΟΝΗΓΑ 
Σασ.Γ/νζη       :21 300 Κπανίδι 
Σηλέθυνο       :27540-23461 
Ζλεκη.Γ/νζη   :sxolepitr.de.derm@gmail.com 
                                                                                                  

   Ππορ :    
Σακηικά  Mέλη  Γ.    σολικήρ Δπιηποπήρ 

Β΄θμιαρ  Δκπ/ζηρ Γήμος Δπμιονίδαρ 
(ζύμθυνα με ηον  πίνακα αποδεκηών) 

 

Ππόζκληζη 
 

5ηρ   Σακηικήρ  ςνεδπίαζηρ  ηος Γ. ηηρ  σολικήρ Δπιηποπήρ Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ 
(άπθπο 74 Ν.4555.2018) 

 
Παπακαλούμε όπυρ ζςμμεηέσεηε ζηην  5η  ςνεδπίαζη ηος Γ. ηην  

Παπαζκεςή 23 Αππιλίος 2021 και ώπα  10:00 -12:00. 
Ζ λήτη ηηρ απόθαζηρ  θα γίνει δια πεπιθοπάρ, ζηο πλαίζιο μέηπυν 

πποζηαζίαρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ από ηο κίνδςνο διαζποπάρ COVID 19 
και ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 10 ηηρ από 11.03 2020, Ππάξηρ 
Νομοθεηικού Πεπιεσομένος (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κςπώθηκε με ηο άπθπο 2 ηος 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

Σο ένηςπο τηθοθοπίαρ αθού ζςμπληπυθεί, αποζηέλλεηαι ζηην ηλεκηπονική 
διεύθςνζη ηηρ ζσολικήρ επιηποπήρ:  sxolepitr.de.derm@gmail.com.      

Δναλλακηικά μποπείηε να ηηλεθυνήζεηε   ή να  ζηείλεηε  μήνςμα ζηο κινηηό 
ηηλέθυνο ηος Πποέδπος(694 452 6092) 
 
ΘΔΜΑ 1ο 

Αποδοσή Γωπεάρ δεκαηεζζάπων (14) ηηλεοπάζεων από ηην επισείπηζη  
AZOE  RESORT Μονοππόζωπη Α.Δ. Έδπα Αθήνα και αποζηολή 
εςσαπιζηήπιαρ επιζηολήρ. 
Διζήγηζη Πποέδπος 

Καηόπιν ηηλεθυνικήρ επικοινυνίαρ με ηον ςπεύθςνο ηηρ επισείπηζηρ AZOE 
RESORT  Μονοππόζυπη Α.Δ, μαρ  γνυζηοποιήθηκε  η επιθςμία δυπεάρ 
ηεζζάπυν (4) ηηλεοπάζευν ζηο Γςμνάζιο Κπανιδίος και δέκα (δέκα) ηηλεοπάζευν 
ζηο ΓΔΛ Κπανιδίος. 
Παπακαλώ, όπυρ αποδεσηούμε ηη δυπεά και  αποζηείλοςμε εςσαπιζηήπια επιζηολή 
 
ΘΔΜΑ 2ο 

 Έγκπιζη καηαβολήρ σπημαηικού ποζού ζηο Δ.Δ.Δ.Δ.Κ Δπμιονίδαρ,  ζηη 
μνήμη ηος  εκλιπόνηορ  εκπαιδεςηικού Χαπάλαμπος Λούνηος. 
Διζήγηζη Πποέδπος 

Καηόπιν επιθςμίαρ ηηρ οικογένειαρ ηος εκλιπόνηορ , καηαθέηοςμε  ανηί 
ζηεθάνος ηο σπημαηικό ποζό ηυν εκαηό (100) εςπώ ζηο Δ.Δ.Δ.Δ Κ Δπμιονίδαρ. 
ΘΔΜΑ 3ο 

Έγκπιζη δαπάνηρ για απολύμανζη και μικποβιοκηονία αιθοςζών ηων 
Λςκείων ηηρ Β/θμιαρ  Δκπαίδεςζηρ  και ηος Δ.Δ.Δ.Δ Κ Δπμιονίδαρ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
mailto:sxolepitr.de.derm@gmail.com


Διζήγηζη Πποέδπος 
Καηαθέηυ οικονομική πποζθοπά ηηρ ECO PROJECT «ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΔ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ-ΑΠΔΝΣΟΜΩΔΗ» Λςγοςπιό Απγολίδαρ ,για ηην απολύμανζη και 
μικποβιοκηονία ηυν αιθοςζών ηυν Λςκείυν ηηρ Β/θμιαρ  Δκπαίδεςζηρ, και ηος 
Δ.Δ.Δ.Δ Κ Δπμιονίδαρ ζςνολικήρ αξίαρ 372,00 εςπώ 
 
ΘΔΜΑ 4ο 
Έγκπιζη δαπάνηρ για ηοποθέηηζη, ζηήπιξη και ζύνδεζη  δέκα (10) 
ηηλεοπάζεων ζηο ΓΔΛ Κπανιδίος 
Διζήγηζη Πποέδπος 

Καηαθέηυ ηην οικονομική πποζθοπά ηος, Ανδπιανού Νηαοςλιάπη 
«ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ» Κπανίδι ζςνολικήρ αξίαρ 1.860,00 εςπώ. 
 
ΘΔΜΑ 5ο 

Έγκπιζη δαπάνηρ για ηοποθέηηζη, ζηήπιξη  και ζύνδεζη ηεζζάπων (4) 
ηηλεοπάζεων ζηο Γςμνάζιο  Κπανιδίος 

Καηαθέηυ ηην οικονομική πποζθοπά ηος, Ανδπιανού Νηαοςλιάπη 
«ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ» Κπανίδι ζςνολικήρ αξίαρ 992,00 εςπώ 
 
 
ΘΔΜΑ 6ο 

Έγκπιζη δαπάνηρ για επιζκεςέρ  ηλεκηπολογικών εγκαηαζηάζεων ζηο ΔΠΑΛ 
Κπανιδίος 

Καηαθέηυ ηην οικονομική πποζθοπά ηος, Ανδπιανού Νηαοςλιάπη 
«ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ» Κπανίδι, ζςνολικήρ αξίαρ 1.364,00 εςπώ. 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 

Της Στολικής Επιηροπής Β/θμιας Εκπαίδεσζης 

Δήμοσ Ερμιονίδας 

Πιηζάς   Γεώργιος 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας αποδεκηών: 

 
1.Ανηοςλινάκηρ  Σπςπίδων(ανηιππόεδπορ) 
santoulinakis@hotmail.gr , 6946334116,   δημοηικόρ ζύμβοςλορ, υρ ηακηικό μέλορ  με 
αναπληπυμαηικό μέλορ, ηον Μασαίπα Δμμανοςήλ  δημοηικό ζύμβοςλο 
2.Τζαμαδόρ Ιωάννηρ, 
 tsamgian@gmail.com , 6948872988, δημοηικόρ ζύμβοςλορ, Ανηιδήμαπσορ υρ ηακηικό μέλορ με 
αναπληπυμαηικό μέλορ ηον Μπίμπα Απιζηείδη, δημοηικό ζύμβοςλο, Ανηιδήμαπσο 
3.Γκαμίλη – Σιάννα Δλένη 
 anti1ermionidas@gmail.com ,2754361426 δημοηική ζύμβοςλορ, Ανηιδήμαπσορ, υρ ηακηικό μέλορ, 
με αναπληπυμαηικό μέλορ ηον Σζεγκή Γεώπγιο, δημοηικό ζύμβοςλο 
4.Φαζιλήρ  Γεώπγιορ 

mailto:santoulinakis@hotmail.gr
mailto:tsamgian@gmail.com
mailto:anti1ermionidas@gmail.com


 giorgos_fasilis@hotmail.com  δημόηηρ, υρ ηακηικό μέλορ, με αναπληπυμαηικό μέλορ ηην Εάσος 
Άννα δημόηιζζα  
5.Ξςθηέπη  Δςηςσία 
 eftixiax71@gmail.com ,6909414021  δημόηιζζα, υρ ηακηικό μέλορ  με αναπληπυμαηικό μέλορ ηην 
Κοςβαπά ηαμαηίνα, δημόηιζζα 
6.Μάπαρ Παναγιώηηρ 
 mail@1lyk-kranid.arg.sch.gr διεςθςνηήρ Γενικού Λςκείος Κπανιδίος, υρ ηακηικό μέλορ, 2754021747, 
6974145073, , με αναπληπυμαηικό μέλορ ηη ηογιάννος Δλένη, διεςθύνηπια Γςμναζίος Κπανιδίος 
7.Γπηγοπίος Ιωάννα 
mail@lyk-ermion.arg.sch.gr , 2754033255,    διεςθύνηπια Γενικού Λςκείος Δπμιόνηρ, υρ ηακηικό 
μέλορ με αναπληπυμαηικό μέλορ ηον Οπθανό Γεώπγιο, διεςθςνηή Γςμναζίος Δπμιόνηρ 
8.Βάθηρ  Χαπάλαμπορ 
 lampisvathis@gmail.com  6972290344, εκππόζυπορ ςλλόγος Γονέυν και Κηδεμόνυν, υρ ηακηικό 
μέλορ , με αναπληπυμαηικό μέλορ ηην Καπακαηζάνη Μαπία, εκππόζυπο ςλλόγος Γονέυν και 
Κηδεμόνυν 
9.Ποςλή Φωηεινή 
mail@gym-kranid.arg.sch.gr  Δκππόζυπορ ηυν μαθηηικών κοινοηήηυν ηυν σολείυν 
Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γήμος Δπμιονίδαρ, υρ ηακηικό μέλορ με ηον αναπληπυηή ηος 
10.Λούμη – Γιαννικοπούλος Αγγελική 
 lougiann@hotmail.com  δημοηική ζύμβοςλορ, υρ ηακηικό μέλορ, με αναπληπυμαηικό μέλορ ηο 
δημοηικό ζύμβοςλο, Γαγπέ Ηυάννη  
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