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                                                                                                   Κξαλίδη,    15.06.21 
                                                                                                                                             

Αξηζ.Πξση.:26 
 

 
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 

(ζχκθσλα κε ηνλ  πίλαθα απνδεθηψλ) 

 

Πξφζθιεζε  
11εο   πλεδξίαζεο  ηνπ Γ. ηεο  ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (άξζξν 

74 Ν.4555.2018) 
Παξαθαινχκε φπσο ζπκκεηέρεηε ζηελ  11ε    πλεδξίαζε ηνπ Γ. ηελ Σπίηη 

22 Ιοςνίος 2021 και ώπα  11:30 – 13:30. 
Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο  ζα γίλεη δηα πεξηθνξάο, ζην πιαίζην κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ην θίλδπλν δηαζπνξάο COVID 19 θαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11.03 2020, Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 
Πεξηερνκέλνπ (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 
(Α’ 76).  

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

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

Έγκπιζη δαπάνηρ για ηλεκηπολογικό ςλικό  πος θα σπηζιμοποιηθεί ζηο ΔΠΑΛ 
Κπανιδίος 
Δηζήγεζε Πξνέδξνπ 

Καηαζέησ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ηψξα Νηθ, Θεφδσξνπ «Ζιεθηξηθέο 
Δγθαηαζηάζεηο, πληήξεζε Καπζηήξσλ, Δκπφξην Φσηηζηηθψλ»  Κνθθηλάξη Κξαληδίνπ 
κε ΑΦΜ 050214970, ΓΟΤ Ναππιίνπ. Ζ πξνζθνξά πεξηιακβάλεη : 

 πξνβ.-100w-LED (6 ηεκάρηα)  

 πξνβ-  50w-LED  (10 ηεκάρηα) 
          ζπλνιηθήο αμίαο 446,40 επξψ 
ΘΔΜΑ 2ο 

Έγκπιζη δαπάνηρ απόθπαξηρ και καθαπιζμού θπεαηίων αποσέηεςζηρ ζηο 
Γςμνάζιο Κπανιδίος 
Δηζήγεζε Πξνέδξνπ 

Καηαζέησ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Νίθνπ Πάιιε «Τδξαπιηθέο 
Δγθαηαζηάζεηο, Καινξηθέξ, Απνθξάμεηο» Δξκηφλε Αξγνιίδαο, ζπλνιηθήο αμίαο 
248,00 επξψ. 
ΘΔΜΑ 3ο 

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/
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
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Έγκπιζη δαπάνηρ για επγαζίερ ελαιοσπωμαηιζμού ζηο ΔΠΑΛ Κπανιδίος 
Δηζήγεζε Πξνέδξνπ 

Καηαζέησ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Νεθηάξηνπ Αλαζη. Καθνπξηψηε 
«Διαηνρξσκαηηζηή» Κξαλίδη Αξγνιίδαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 
εξγαζίεο: 

Υξσκαηηζκφο, θξεζθάξηζκα εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, αηζνπζψλ ηζνγείνπ θαη 
εμσηεξηθψλ πνξηψλ. 

Ο ηξφπνο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηξίςηκν, αζηάξσκα ηνπηθά θαη πέξαζκα κε 
αθξπιηθφ πιαζηηθφ. 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζηα 1.100,00 επξψ  
. 

ΘΔΜΑ 4ο 

Γιακήπςξη πλειοδοηικού διαγωνιζμού για ηην εκμίζθωζη κςλικείος ζηο 
Γςμνάζιο-Λύκειο Δπμιόνηρ. 
Δηζήγεζε Πξνέδξνπ 

Θέησ  ππφςε ηνπ Γ.  ηελ 38/2021 απφθαζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο πεξί 
«Δπαλεθθίλεζεο  δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία  θπιηθείνπ ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα, 
Γπκλάζην-Λχθεην Δξκηφλεο» θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία     θεξχζζεη έθπησηε ηελ θα 
σηεξία Βάζε, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνζήιζε θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο ρνιηθήο 
Δπηηξνπήο κε αξ.πξση: 24/27.0521 λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ηνπ θπιηθείνπ ζηελ 
ζρνιηθή θνηλφηεηα Γπκλάζην-Λχθεην Δξκηφλεο θαζψο θαη ηελ θαηάπησζε ηνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ εγγχεζεο πνπ είρε θαηαηεζεί,  πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο ζηνλ 
ζρεηηθφ δηαγσληζκφ, ππέξ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξέπεη λα δηελεξγεζεί δηαγσληζκφο γηα ηελ εθ λένπ 
εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Δξκηφλεο, ιακβάλνληαο ππφςε  
ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. 64321/Γ4/16.05.2008 (Φ.Δ.Κ. 1003 /30.05.2008 η’ Β) θνηλήο 
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ Φ2/1553/129578/Γ1/04.08.2016 (ΦΔΚ 
2646/25.08.2016 ηεχρνο Β’).  
  Πξνθεξχζζνπκε  δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε πιεηνδφηε κίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γπκλαζίνπ-
Λπθείνπ Δξκηφλεο θαη πξνηείλσ ηελ παξαθάησ  ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία  ζα 
δηελεξγήζεη ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα  απνηειείηαη απφ ηνπο θάησζη :  
ΣΑΚΣΙΚΑ  ΜΔΛΗ                                        

1.Οξθαλφο Γεψξγηνο ,Γ/ληε Γπκλαζίνπ Δξκηφλεο 

2. Αληνπιηλάθεο ππξίδσλ,Αληηξφεδξν .Δ ,εθπξφζσπν Γήκνπ 

3.θνχξηεο Αξηζηέηδεο, Αληηπξφεδξν  ζπιιφγνπ, γνλέσλ Λπθείνπ Δξκηφλεο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

1.Γξεγνξίνπ Ησάλλα Γ/ληξηα Λπθείνπ Δξκηφλεο 

2.Σζακαδφο Ησάλλεο,Αληηδήκαξρνο,εθπξφζσπνο Γήκνπ 

3.Οηθνλφκνπ Μαξία.κέινο ζπιιφγνπ γνλέσλ Λπθείνπ Δξκηφλεο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 64321/δ4/2008 

- ΦΔΚ 1003/Β/30.05.2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ΚΤΑ 

111526/Γ4/10-9-2010 & ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ΚΤΑ Φ2 1553/129578/Γ1/16 - ΦΔΚ 

2646/Β/25.08.2016 ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο 
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δηαθπβέξλεζεο θαη Δζληθήο Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ θαη είλαη νη 

εμήο :  

1. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό έσοςν: 

α) Φπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα. 

β) Πνιίηεο ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γλψζηεο ηεο Διιεληθήο 

γιψζζαο. 

Σν επίπεδν γισζζνκάζεηάο ηνπο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.   

2. Γε γίνονηαι δεκηοί ζηο διαγωνιζμό: 

α) Όζνη απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή 

ζρέζε. 

β) πληαμηνχρνη. 

γ) Όζνη έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4, (παξ. 1, 2, 3 

θαη 4), 5, 7, 8 θαη 9 ηνπ λ. 3528/2007 ΦΔΚ 26 η.Α΄/9.2.07. 

δ) Όζνη είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ 

ρνιείνπ.   

3. Σν ειάρηζην πνζφ πξνζθνξάο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νξίδεηαη ζηα ηέζζεξα 

επξψ (4,00 €) αλά καζεηή εηεζίσο (189 εξγάζηκεο εκέξεο) θαη απνηειεί πνζφ 

εθθίλεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ.  

4. Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ θαηαβάιιεη ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή  θαη΄ 

έηνο ην πνζφ πνπ ζπκθσλήζεθε, ζε ηπειρ (3) δόζειρ, θαηαβιεηέεο : α) ζηηο 30 

Ννεκβξίνπ, β) ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θαη ζηηο 31 Μαΐνπ. Ο κηζζσηήο ζα επηβαξχλεηαη 

ζην κίζζσκα θαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ΤΠΔΡ ΟΓΑ 

επ΄απηψλ ) ζχκθσλα κε ην ππ΄αξηζκ. Γ.ΣΔΦ.Α΄1018510 ΔΞ2013/31.1.2013 Τπ. 

Οηθνλ. Πεξηπη. Α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κψδηθα Σειψλ Υαξηνζήκνπ. Σν 

χςνο ησλ δφζεσλ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν : U = 1/189.α.β.γ, φπνπ π= 

ην χςνο ησλ δφζεσλ, 189 νη εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ έηνπο, α= ε πξνζθνξά, β= ν 

αξηζκφο ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ θαηαβάιινληαη νη δφζεηο, γ= 

νη εξγάζηκεο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε αληίζηνηρε θνίηεζε καζεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε δφζε. 

 Ο αξηζκφο ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ (β) θαη νη εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ 

θαιχπηεη ε δφζε (γ) βεβαηψλνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ/ηελ  Γηεπζπληή /ηξηα ηνπ 

ζρνιείνπ.  

5. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη 

γηα ελλέα (9) ρξφληα, φπσο νξίδεηαη ζηελ ΚΤΑ Φ2/1553/129578/Γ1/16 (ΦΔΚ 2646 Β 

25/8/2016). 
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6. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζην δηαγσληζκφ είλαη: 

α) Έγγξαθε αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ. 

β) Έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ εκπεξηέρεη ην πξνζθεξφκελν πνζφ ζε επξψ 

γηα θάζε καζεηή, ε νπνία ζα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ απφ ηα άιια δηθαηνινγεηηθά 

θιεηζηφ αδηαθαλή θάθειν. Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε ρσξίο 

μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Σπρφλ δηφξζσζε κνλνγξάθεηαη απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν. Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηνλ έιεγρν, αθνχ 

θαζαξνγξάςεη ηε δηφξζσζε, ηε κνλνγξάθεη θαη ηε ζθξαγίδεη. Ζ πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ απφ ηελ 

αληίζηνηρε ζρνιηθή επηηξνπή. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθλίαο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα. 

ε) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

ζη) Πηζηνπνηεηηθφ Δηζαγγειίαο φηη δελ είλαη θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ. 

ε) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαηαβάιιεηαη πνζφ εγγχεζεο ηνπιάρηζηνλ 300 

Δπξψ ή αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή. 

Ζ εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςήθηνπο κεηά ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο ηνπ ππνςεθίνπ, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε 

παξαρψξεζε ηνπ θπιηθείνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα θαηαβάιεη ζπκπιεξσκαηηθά 

αληίζηνηρν πνζφ ή εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ζπλνιηθά ην 20% ηνπ εηήζηνπ 

κηζζψκαηνο σο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Σν πνζφ απηφ ή ε εγγπεηηθή επηζηνιή παξαθξαηείηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο άηνθα, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο 

θαηαγγειίαο ή πξνψξνπ ιήμεο ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο. 

ζ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη δελ είλαη αλάδνρνη 

εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ζρνιείνπ. 

η) πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα γνλέα 

κνλνγνλετθήο  νηθνγέλεηαο,  

ηα) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΦΔΣ 

πγθεθξηκέλα, κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 64321/Γ4/16.05.2008 

ΚΤΑ (ΦΔΚ 1003/η.Β/30.5.2008) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ΚΤΑ 
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111526/Γ4/10-9-2010, & ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ ΚΤΑ Φ2 1553/129578/Γ1/16 ΦΔΚ 

2646/Β/25.8.2016  ηζρχνπλ ηα εμήο :  

 «παξ. 1. Ζ αλάζεζε απφ ηε ζρνιηθή Δπηηξνπή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο 

ησλ θπιηθείσλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο γίλεηαη κφλν 

θαηφπηλ δηαγσληζκνχ ζε ζπλάξηεζε κε :  

α) ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο, 

β) ηελ πξνυπεξεζία ζε κίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ, 

γ) ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ηνπ ηδίνπ ή θαη πξνεξρφκελνπ απφ πνιπηεθληθή 

νηθνγέλεηα, 

δ) ηελ κνλνγνλετθή ηδηφηεηα, 

ε) ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΦΔΣ 

 7. Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή δελ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θπιηθείνπ ηελ ηειεθσληθή ζχλδεζε 

θαη ην πθηζηάκελν δίθηπν internet ηνπ ζρνιείνπ (Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν) γηα ηελ  

ζπκκφξθσζε ηνπ εθκεηαιιεπηή ζε θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

Σακεηαθή Μεραλή ηνπ. Ζ επηινγή παξφρνπ ηειεθσλίαο θαη ε  εγθαηάζηαζε δηθηχνπ 

ζχλδεζεο κε ηελ ΑΑΓΔ είλαη επζχλε ηνπ εθκεηαιιεπηή. 

 8.Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κειινληηθήο ρξέσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε βάζε ην - ΦΔΚ 87Β’/2017 - ΚΔΦ 19 - ΑΡΘΡΑ 

83 & 86 - ΓΔΓΓΖΔ - ΘΔΜΑΣΑ ΜΔΣΡΖΣΩΝ. 

Ζ ρξέσζε ζα εθηειείηαη σο ζα νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο θαηά ρξνληθή πεξίνδν δηαηάμεηο.  

9.Οη ζπκκεηέρνληεο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαζηνχλ εθκεηαιιεπηέο 

απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φηη θάζε έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ ελεξγή χκβαζε ζα 

παξαδίδεηαη θαηά ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο ζην ρψξν ηνπ θπιηθείνπ κε δπλαηφηεηα 

θνηλνπνίεζεο θαη ζηελ δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ. 

10.  Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή δελ ζα θέξεη θακία επζχλε θαη δελ ζα έρεη ππνρξέσζε 

απνδεκίσζεο γηα ηπρφλ δεκηέο ή βιάβεο ηνπ θπιηθείνπ απφ ηξίηνπο ή απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο. 

 Ο κειινληηθφο εθκεηαιιεπηήο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ αζθάιηζε ηεο επηρείξεζήο 

ηνπ έλαληη ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ. 

11.Ο πξψηνο ζε κφξηα ζπκκεηέρσλ, ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε κε ηελ 

ρνιηθή Δπηηξνπή εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηεο Απφθαζεο Αλάζεζεο 

εθκεηάιιεπζεο ζηε Γηαχγεηα, ή 7 εκεξψλ κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε απνηειέζκαηνο 

ηπρφλ ελζηάζεσλ. 

12.  Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ν δηαγσληζκφο 

επαλαιακβάλεηαη. 
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. 

 Η μοπιοδόηηζη γίνεηαι ωρ εξήρ: 

Ι. Κάζε πξνζθνξά πνιιαπιαζηάδεηαη επί δχν. 

II. Γηα θάζε ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ ππνινγίδεηαη έλα 

(01) κφξην.  

Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ ιφγσ πξνυπεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα νθηψ (08). 

III. Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνινγίδνληαη κφξηα σο αθνινχζσο: 

-Πνιχηεθλνο ππνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ: πέληε (05) κφξηα 

-Τπνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ πξνεξρφκελνο απφ πνιπηεθληθή νηθνγέλεηα: 

ηξία (03) κφξηα 

IV. Μνλνγνλετθή ηδηφηεηα: ηέζζεξα (04) κφξηα 

V. Πηζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ ΔΦΔΣ ππνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ: επηπιένλ έλα 

(01) κφξην. 

VI. Πηζηνπνηεκέλνο είηε κέζσ ΔΟΠΠΔΠ είηε κέζσ ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ (ΔΤΓ): 

δχν (02) κφξηα.  

 Ό,ηη άιιν δηθαηνινγεηηθφ ήζειε θξηζεί θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν ρσξίο λα 

κεηαβάιινληαη νη αξρηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.  

13.Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απαηηνχληαη φια ηα 

αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά εθηφο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Δηζαγγειίαο, ηεο ππεχζπλεο 

δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986 θαη ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ. Απαηηείηαη, 

φκσο, επηπιένλ απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηνπ εμνπζηνδνηνπκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην 

δηαγσληζκφ αηφκνπ. Σα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ θπιηθείσλ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο.   

14.Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα 

ηνπ δηαγσληζκνχ Δπηηξνπή θαη ζα πξσηνθνιινχληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο ζην θηήξην ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Κξαληδίνπ (Μπαξδνχληα). Ζ 

Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα ηάζζεη εχινγε 

πξνζεζκία γηα ηελ πξνζθφκηζε ηπρφλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ιείπνπλ θαη είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πιελ ηεο ρξεκαηηθήο εγγχεζεο ή ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ηα νπνία θαηαηίζεληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά. (παξ.7 ΚΤΑ 

64321/Γ4/16.05.2008 (ΦΔΚ 1003/η.Β/30.5.2008) 

Γηα ηελ παξνρή ηεο εχινγεο πξνζεζκίαο, ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη φηη έρνπλ γίλεη 

νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ιείπνπλ. 

15. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. Όζνη/εο παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 
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16.Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

πξνθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, σο εθπξφζεζκεο. 

17.Αληηπξνζθνξέο ζηνπο αλσηέξσ δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε 

ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .  

18.Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο 

ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζε απηφλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη κέρξη 

θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηάο ηνπ. Ζ Δπηηξνπή 

ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή 

πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί 

ηειηθά γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηεο. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα 

νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο δε γίλνληαη δεθηέο. Σεο 

έλζηαζεο θαηά ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζην δηαγσληζκφ, ιακβάλεη γλψζε 

ππνρξεσηηθά κε ηε θξνληίδα ηεο Δπηηξνπήο απηφο, θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη.  

19. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξψηνη ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ είλαη δχν ή πεξηζζφηεξνη ε 

Δπηηξνπή ηνπο δεηάεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα λέα έγγξαθε 

πξνζθνξά. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη θάζε επφκελε εξγάζηκε 

εκέξα κέρξη λα ππάξμεη έλαο κε ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ κνξίσλ.  

20.Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ρνιηθή Δπηηξνπή. 

Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα κελ θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ, εθφζνλ 

θξίλεη ηηο πξνζθνξέο απαξάδεθηεο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν θξίλεη ην 

απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ αζχκθνξν.   

21. Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη βεβαίσζε 

παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ 

ππνρξενχηαη λα ην παξαθνινπζήζεη πξνζθνκίδνληαο ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ζηε 

ρνιηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο.  

22.Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηηο ηζρχνπζεο 

Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηελ ππ'αξηζκ.Τ1γ/Γ.Π./νηθ.81025 (ΦΔΚ 

2135/29.8.2013, η.Β΄) απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο, φπσο απηή 

δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη θαη ηα πξνζθεξφκελα είδε απφ 

ηα ζρνιηθά θπιηθεία θαη ζχκθσλα κε ηελ  γεληθφηεξε YA  Τ1γ_Γ Π_νηθ 47829  - ΦΔΚ 

2161Β/23-6-2017 Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 

ηξνθίκσλ. 

23.  Ζ παξνπζία ηνπ εθκεηαιιεπηή ζην θπιηθείν ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη 

απαξαίηεηε. Γχλαηαη λα επηθνπξείηαη απφ πξφζσπν, ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο. Σν πξφζσπν ην νπνίν ζα ζπλεπηθνπξεί πξέπεη 

απαξαηηήησο λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 (παξ. 1, 2, 3 θαη 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/%ce%b5%ce%ba%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b8%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001484&all_articles=0&ids=5970,5973,5974,5975
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/%ce%b5%ce%ba%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b8%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001484&all_articles=0&ids=5970,5973,5974,5975
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4), 7, 8 θαη 9 ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ: 26Α/9-2-2007), "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

θαηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.  

24. Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ ππνρξενχηαη :  

Α) λα πιεξψζεη ηα έμνδα ηεο αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο δεκνζίεπζεο ηεο 

πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ  δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ   

Β) λα είλαη αζθαιηζκέλνο ζην ΔΦΚΑ  

Γ) λα ρξεζηκνπνηεί ηακεηαθή κεραλή  

Γ) λα εθδψζεη ζρεηηθή άδεηα  

Δ) ζην δηάζηεκα πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηεί , λα ην επηκειείηαη θαη λα ην παξαδψζεη 

ζηνλ εθκηζζσηή θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ζε θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, αιιηψο 

θέξεη ηελ επζχλε απνδεκίσζεο .  

Σ ) Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ή ε παξαρψξεζε ζε άιιν άηνκν.  

Ε) Να ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ 

θπιηθείνπ θαη ηνπ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ.  

Ζ) Ο αλάδνρνο εθκεηαιιεπηήο ζα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην Γήκν, 

φπσο απηέο ζα νξίδνληαη απφ ηα αξκφδηα δεκνηηθά φξγαλα θαη ππεξεζίεο. 

25. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 64321/Γ4/2008 (1003/ η. 

Β/30.5.2008) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ΚΤΑ 111526/Γ4/10-9-2010 & 

ΚΤΑ θ2 1553/129578/Γ1/16 (ΦΔΚ 2646/β/25.8.2016) θαζψο θαη ηελ Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 

81025/27.8.2013)  & YA  Τ1γ_Γ Π_νηθ 47829  - ΦΔΚ 2161Β/23-6-2017 Τγεηνλνκηθνί 

φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ επηζεψξεζαλ ηνλ ρψξν ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνλ 

απνδέρνληαη σο έρεη. Ζ νξγάλσζε θαη ζπκκφξθσζε ζηηο δηαηάμεηο ιεηηνπξγίαο 

απνηειεί επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

26. Ζ πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ/ πξνζθνξψλ μεθηλά απφ ηελ 

23.06.2021 ζηιρ 09:00 και λήγει  23.07.21 ώπα 09:00 , ζηα γξαθεία ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ βξίζθνληαη ζην θηήξην ηεο Γεκνηηθήο 

Βηβιηνζήθεο Κξαληδίνπ, Κξαλίδη 21300, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 09:00 -  14:00  

27. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, 23.07.21 και ώπα 11:00 . ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Κξαληδίνπ 

(θεληξηθφ θηίξην -  αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ  Μ. Μεξθνχξε 11 – Κξαλίδη).  

28. Με επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο 

ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, ζε πνιπζχρλαζηνπο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο 

(πιαηείεο θιπ) θαη νιφθιεξε ε δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα». 
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Ο Πξφεδξνο 
Σεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο  Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Δξκηνλίδαο 
Πηηζάο   Γεψξγηνο 

 
 
Πίλαθαο απνδεθηψλ: 
 
1.Ανηοςλινάκηρ  πςπίδων(ανηιππόεδπορ) 
santoulinakis@hotmail.gr , 6946334116,   δεκνηηθφο ζχκβνπινο, σο ηαθηηθφ κέινο  κε 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, ηνλ Μαραίξα Δκκαλνπήι  δεκνηηθφ ζχκβνπιν 
2.Σζαμαδόρ Ιωάννηρ, 
 tsamgian@gmail.com , 6948872988, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, Αληηδήκαξρνο σο ηαθηηθφ κέινο κε 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνλ Μπίκπα Αξηζηείδε, δεκνηηθφ ζχκβνπιν, Αληηδήκαξρν 
3.Γκαμίλη – ιάννα Δλένη 
 anti1ermionidas@gmail.com ,2754361426 δεκνηηθή ζχκβνπινο, Αληηδήκαξρνο, σο ηαθηηθφ κέινο, κε 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνλ Σζεγθή Γεψξγην, δεκνηηθφ ζχκβνπιν 
4.Φαζιλήρ  Γεώπγιορ 
 giorgos_fasilis@hotmail.com  δεκφηεο, σο ηαθηηθφ κέινο, κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηελ Εάρνπ Άλλα 
δεκφηηζζα  
5.Ξςθηέπη  Δςηςσία 
 eftixiax71@gmail.com ,6909414021  δεκφηηζζα, σο ηαθηηθφ κέινο  κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηελ 
Κνπβαξά ηακαηίλα, δεκφηηζζα 
6.Μάπαρ Παναγιώηηρ 
 mail@1lyk-kranid.arg.sch.gr δηεπζπληήο Γεληθνχ Λπθείνπ Κξαληδίνπ, σο ηαθηηθφ κέινο, 2754021747, 
6974145073, , κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηε ηνγηάλλνπ Διέλε, δηεπζχληξηα Γπκλαζίνπ Κξαληδίνπ 
7.Γπηγοπίος Ιωάννα 
mail@lyk-ermion.arg.sch.gr , 2754033255,    δηεπζχληξηα Γεληθνχ Λπθείνπ Δξκηφλεο, σο ηαθηηθφ κέινο 
κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνλ Οξθαλφ Γεψξγην, δηεπζπληή Γπκλαζίνπ Δξκηφλεο 
8.Βάθηρ  Χαπάλαμπορ 
 lampisvathis@gmail.com  6972290344, εθπξφζσπνο πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, σο ηαθηηθφ 
κέινο , κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηελ Καξαθαηζάλε Μαξία, εθπξφζσπν πιιφγνπ Γνλέσλ θαη 
Κεδεκφλσλ 
9.Ποςλή Φωηεινή 
mail@gym-kranid.arg.sch.gr  Δθπξφζσπνο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ ησλ ρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Δξκηνλίδαο, σο ηαθηηθφ κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 
10.Λούμη – Γιαννικοπούλος Αγγελική 
 lougiann@hotmail.com  δεκνηηθή ζχκβνπινο, σο ηαθηηθφ κέινο, κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ην 
δεκνηηθφ ζχκβνπιν, Γαγξέ Ησάλλε  
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