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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ  ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΓΟΛΗΓΑ  
ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  B/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΖΜΟΤ ΔΡΜΗΟΝΗΓΑ 
Σαρ.Γ/λζε       :21 300 Κξαλίδη 
Σειέθσλν       :27540-23461 
Ζιεθη.Γ/λζε   :sxolepitr.de.derm@gmail.com 

                                                                                                  
   Πξνο :    

Σαθηηθά  Mέιε  Γ.    ρνιηθήο Δπηηξνπήο 
Β΄ζκηαο  Δθπ/ζεο Γήκνπ Δξκηνλίδαο 

(ζύκθσλα κε ηνλ  πίλαθα απνδεθηώλ) 
 

 

Πξόζθιεζε  
10εο   πλεδξίαζεο  ηνπ Γ. ηεο  ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (άξζξν 

74 Ν.4555.2018) 
Παξαθαινύκε όπσο ζπκκεηέρεηε ζηελ  10ε    πλεδξίαζε ηνπ Γ. ηελ 

Παπαζκεςή 11  Ιοςνίος 2021 και ώπα  09:00 - 11:00. 
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 

Αποδοσή ποζού  από ηοςρ Κενηπικούρ Αςηοηελείρ Πόποςρ 2021 για ηην 
κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών  ηυν ζσολικών μονάδυν(Β΄καηανομή) 
Δηζήγεζε Πξνέδξνπ 

αο ελεκεξώλσ  γηα  ηελ Β’ θαηαλνκή ρξεκαηηθνύ πνζνύ  18.000,00 επξώ , 
ηελ νπνία απνδέρνκαη, ζύκθσλα κε ηελ 80/2021, απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ. 
ΘΕΜΑ 2ο 

Παπασώπηζη 1ος Λςκείος Κπανιδίος για ηην διεξαγυγή ηυν Εξεηάζευν 
Γλυζζομάθειαρ ζηον  Πανελλήνιο Σύνδεζμο Ιδιοκηηηών Φπονηιζηηπίυν Ξένυν 
Γλυζζών, 12-13 Ιοςνίος 2021. 
Δηζήγεζε Πξνέδξνπ 

Καηόπηλ  έγγξαθνπ κε αξ.πξση.38625/10Θ/2021/05.05.21, ηνπ Παλειιήληνπ 
πλδέζκνπ Ηδηνθηεηώλ Φξνληηζηεξίσλ Ξέλσλ Γισζζώλ, ελεκεξώλσ όηη ζπκθσλώ 
κε ηε παξαρώξεζε ηνπ 1νπ Λπθείνπ Κξαληδίνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ Δμεηάζεσλ 
Γισζζνκάζεηαο  EUROPALSO,ESB, ζηηο 12 θαη 13 Ηνπλίνπ 2021 
ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκπιζη δαπάνηρ για επγαζίερ ελαιοσπυμαηιζμού ζηο Γςμνάζιο και Λύκειο 
Επμιόνηρ. 
Δηζήγεζε Πξνέδξνπ 

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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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


Καηαζέησ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Υαηδεζηαύξνπ Π. Βαζίιε γηα 
εξγαζίεο ειαηνρξσκαηηζκνύ ζε δύν αίζνπζεο ,ζηα γξαθεία θαζεγεηώλ θαη ζηα 
εμσηεξηθά θάγθεια Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Δξκηόλεο ,ζπλνιηθήο αμίαο κε Φ.Π.Α 2.480,00 
επξώ. 
ΘΕΜΑ 4ο 
Επανεκκίνηζη διαδικαζιών για ηην λειηοςπγία ηος κςλικείος ζηην ζσολική 
κοινόηηηα, Γςμνάζιο-Λύκειο Επμιόνηρ. 
Δηζήγεζε Πξνέδξνπ 

Καηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο  ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο κε 
αξ.πξση.24/27.05.21 πνπ παξαδόζεθε ζηελ θα Βάζε σηεξία, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο ηνπ θπιηθείνπ ζηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα, 
Γπκλάζην-Λύθεην Δξκηόλεο, ελεκεξώλσ ηα κέιε ηνπ Γ. όηη ε θα Βάζε  σηεξία δελ 
πξνζήιζε , νπόηε θαη θεξύζζεηαη έθπησηε.  

Τπέξ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, πξνβιέπεηαη  θαηάπησζε ηνπ ρξεκαηηθνύ 
πνζνύ εγγύεζεο πνπ είρε θαηαηεζεί,  πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο ζηνλ ζρεηηθό 
δηαγσληζκό .ην επόκελν ζπκβνύιην πξνγξακκαηίδεηαη δηαθήξπμε λένπ δηαγσληζκνύ 
γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπιηθείνπ. 
 

Ο Πξόεδξνο 
Σεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο  Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Δξκηνλίδαο 
Πηηζάο   Γεώξγηνο 

 
 
Πίλαθαο απνδεθηώλ: 
 
1.Ανηοςλινάκηρ  Σπςπίδυν(ανηιππόεδπορ) 
santoulinakis@hotmail.gr , 6946334116,   δεκνηηθόο ζύκβνπινο, σο ηαθηηθό κέινο  κε 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο, ηνλ Μαραίξα Δκκαλνπήι  δεκνηηθό ζύκβνπιν 
2.Τζαμαδόρ Ιυάννηρ, 
 tsamgian@gmail.com , 6948872988, δεκνηηθόο ζύκβνπινο, Αληηδήκαξρνο σο ηαθηηθό κέινο κε 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Μπίκπα Αξηζηείδε, δεκνηηθό ζύκβνπιν, Αληηδήκαξρν 
3.Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη 
 anti1ermionidas@gmail.com ,2754361426 δεκνηηθή ζύκβνπινο, Αληηδήκαξρνο, σο ηαθηηθό κέινο, κε 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Σζεγθή Γεώξγην, δεκνηηθό ζύκβνπιν 
4.Φαζιλήρ  Γεώπγιορ 
 giorgos_fasilis@hotmail.com  δεκόηεο, σο ηαθηηθό κέινο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ Εάρνπ Άλλα 
δεκόηηζζα  
5.Ξςθηέπη  Εςηςσία 
 eftixiax71@gmail.com ,6909414021  δεκόηηζζα, σο ηαθηηθό κέινο  κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ 
Κνπβαξά ηακαηίλα, δεκόηηζζα 
6.Μάπαρ Παναγιώηηρ 
 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.Γπηγοπίος Ιυάννα 
mail@lyk-ermion.arg.sch.gr , 2754033255,    δηεπζύληξηα Γεληθνύ Λπθείνπ Δξκηόλεο, σο ηαθηηθό κέινο 
κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Οξθαλό Γεώξγην, δηεπζπληή Γπκλαζίνπ Δξκηόλεο 
8.Βάθηρ  Χαπάλαμπορ 
 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 Φυηεινή 
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


 
 
 
 
Σημείωςη: Σε περίπτωςη που δεν θα μπορζςετε να προςζλθετε παρακαλείςθε να ειδοποιήςετε 

τον/την αναπληρωτή/τρια ςασ. 

 
 


