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   Πξνο :    
Σαθηηθά  Mέιε  Γ.    ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Β΄ζκηαο  Δθπ/ζεο Γήκνπ Δξκηνλίδαο 
(ζύκθσλα κε ηνλ  πίλαθα απνδεθηώλ) 

 

Πξόζθιεζε 
 

6εο  ‘Δθηαθηεο  πλεδξίαζεο  ηνπ Γ. ηεο  ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο (άξζξν 74 Ν.4555.2018) 

 
Παξαθαινύκε όπσο ζπκκεηέρεηε ζηελ  6ε   Έθηαθηε πλεδξίαζε ηνπ Γ. ηελ  

ζήκεξα Παραζκεσή 7 Μαΐοσ  2021 και ώρα  10:30 -12:30. 
Ζ ιήςε ηεο απόθαζεο  ζα γίλεη δηα πεξηθνξάο, ζην πιαίζην κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ην θίλδπλν δηαζπνξάο COVID 19 
θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11.03 2020, Πξάμεο 
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ 
λ. 4682/2020 (Α’ 76).  

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

Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα ηειεθσλήζεηε   ή λα  ζηείιεηε  κήλπκα ζην θηλεηό 
ηειέθσλν ηνπ Πξνέδξνπ(694 452 6092) 
 
ΘΕΜΑ 1ο 

Οριζμός ηριμελούς επιηροπής παραλαβής έργοσ ποσ αθορά ηη 
γραμμογράθηζη γηπέδων καλαθοζθαίριζης και πεηοζθαίρηζης ζηο ΕΠΑ.Λ 
Κρανιδίοσ.  
ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

Παξαθαιώ όπσο νξίζνπκε ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο έξγνπ πνπ αθνξά ηε 
γξακκνγξάθεζε γεπέδσλ θαιαζνζθαίξηζεο θαη πεηνζθαίξεζεο ζην ΔΠΑΛ 
Κξαληδίνπ, ζύκθσλα κε ηελ Σερληθή Έθζεζε κε αξ.πξση.108/11.11.20 θαη ηελ 
απόθαζε Γ.  ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 12/21 (ΑΓΑ: ΩΚΗ4ΩΡΡ-84) 
Πξνηείλσ ηα παξαθάησ κέιε  κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Καξαληθόια νπζάλα Παζηαιήο Βαζίιεο 

Αλησληάδνπ Γέζπνηλα Διεπζεξίνπ Αηθαηεξίλε 

Βηξηδίιη Λάνπξα Αμαξιή Γήκεηξα 

 
ΘΕΜΑ 2ο 

Οριζμός ηριμελούς επιηροπής παραλαβής έργοσ ποσ αθορά γήπεδα 
καλαθοζθαίριζης και πεηοζθαίρηζης ζηο ΕΠΑ.Λ Κρανιδίοσ 
ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

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/
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mailto:sxolepitr.de.derm@gmail.com


Παξαθαιώ όπσο νξίζνπκε ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο έξγνπ πνπ αθνξά 
γήπεδα θαιαζνζθαίξηζεο θαη πεηνζθαίξεζεο ηε ζην ΔΠΑΛ Κξαληδίνπ, ζύκθσλα κε 
ηελ Σερληθή Έθζεζε κε αξ.πξση.106/06.11.20 θαη ηελ απόθαζε Γ.  ηεο ρνιηθήο 
Δπηηξνπήο 11/21 (ΑΓΑ:6Β9ΤΩΡΡ-ΥΣ8) 
Πξνηείλσ ηα παξαθάησ κέιε  κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Καξαληθόια νπζάλα Παζηαιήο Βαζίιεο 

Αλησληάδνπ Γέζπνηλα Διεπζεξίνπ Αηθαηεξίλε 

Βηξηδίιη Λάνπξα Αμαξιή Γήκεηξα 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

Της Στολικής Επιηροπής Β/θμιας Εκπαίδεσζης 

Δήμοσ Ερμιονίδας 

Πιηζάς   Γεώργιος 

 

 

 

Πίνακας αποδεκηών: 

 
1.Ανηοσλινάκης  πσρίδων(ανηιπρόεδρος) 

santoulinakis@hotmail.gr , 6946334116,   δεκνηηθόο ζύκβνπινο, σο ηαθηηθό κέινο  κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 
ηνλ Μαραίξα Δκκαλνπήι  δεκνηηθό ζύκβνπιν 
2.Σζαμαδός Ιωάννης, 

 tsamgian@gmail.com , 6948872988, δεκνηηθόο ζύκβνπινο, Αληηδήκαξρνο σο ηαθηηθό κέινο κε 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Μπίκπα Αξηζηείδε, δεκνηηθό ζύκβνπιν, Αληηδήκαξρν 
3.Γκαμίλη – ιάννα Ελένη 

 anti1ermionidas@gmail.com ,2754361426 δεκνηηθή ζύκβνπινο, Αληηδήκαξρνο, σο ηαθηηθό κέινο, κε 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Σζεγθή Γεώξγην, δεκνηηθό ζύκβνπιν 
4.Φαζιλής  Γεώργιος 

 giorgos_fasilis@hotmail.com  δεκόηεο, σο ηαθηηθό κέινο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ Εάρνπ Άλλα 
δεκόηηζζα  
5.Ξσθηέρη  Εσηστία 

 eftixiax71@gmail.com ,6909414021  δεκόηηζζα, σο ηαθηηθό κέινο  κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ Κνπβαξά 
ηακαηίλα, δεκόηηζζα 
6.Μάρας Παναγιώηης 

 mail@1lyk-kranid.arg.sch.gr δηεπζπληήο Γεληθνύ Λπθείνπ Κξαληδίνπ, σο ηαθηηθό κέινο, 2754021747, 
6974145073, , κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηε ηνγηάλλνπ Διέλε, δηεπζύληξηα Γπκλαζίνπ Κξαληδίνπ 
7.Γρηγορίοσ Ιωάννα 

mail@lyk-ermion.arg.sch.gr , 2754033255,    δηεπζύληξηα Γεληθνύ Λπθείνπ Δξκηόλεο, σο ηαθηηθό κέινο κε 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Οξθαλό Γεώξγην, δηεπζπληή Γπκλαζίνπ Δξκηόλεο 
8.Βάθης  Χαράλαμπος 

 lampisvathis@gmail.com  6972290344, εθπξόζσπνο πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, σο ηαθηηθό κέινο , κε 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ Καξαθαηζάλε Μαξία, εθπξόζσπν πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 
9.Ποσλή Φωηεινή 

mail@gym-kranid.arg.sch.gr  Δθπξόζσπνο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ ησλ ρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Δξκηνλίδαο, σο ηαθηηθό κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 
10.Λούμη – Γιαννικοπούλοσ Αγγελική 

 lougiann@hotmail.com  δεκνηηθή ζύκβνπινο, σο ηαθηηθό κέινο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ην δεκνηηθό 
ζύκβνπιν, Γαγξέ Ησάλλε  
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:santoulinakis@hotmail.gr
mailto:tsamgian@gmail.com
mailto:anti1ermionidas@gmail.com
mailto:giorgos_fasilis@hotmail.com
mailto:eftixiax71@gmail.com
mailto:mail@1lyk-kranid.arg.sch.gr
mailto:mail@lyk-ermion.arg.sch.gr
mailto:lampisvathis@gmail.com
mailto:lougiann@hotmail.com

