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                                                                                                                                                  Αρ.Πρωτ: 743 

                                                                                            
ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΓΑ  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ, 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΙΓΔΙΑ                              
ΓΗΜΟΤ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ   
Σαρ.Γ/λζε   : Μ.Μεξθνύξε  11 
Σ.Κ              : 21 300 Κξαλίδη 
Σειέθσλν   : 27540-23461 & 27543-60030 
Ηιεθ.Γ/λζε : npkpappderm@yahoo.gr 

                                                                                                                                                               ΠΡΟ:                                                                                                                                            
Σαθηηθά κέιε ηνπ Γ. 

Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Κνηλσληθήο 
Πξόλνηαο Αιιειεγγύεο, Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο 

                                                                          Γήκνπ Δξκηνλίδαο (ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα απνδεθηώλ) 
       

                                                  Πξόζθιεζε 
 

15εο    πλεδξίαζεο  Γ. ηνπ Ν.Π.Κ.Π.Π.Π    (άξζξν 74 Ν.4555.2018) 
 

Παξαθαιείζζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ  15ε πλεδξίαζε  Γ. ηνπ Ν.Π.Κ.Π.Π.Π,  
Γεπηέξα 6 επηεκβξίνπ 2021 ώξα 08:00-10:00 γηα ηε  ιήςε  απνθάζεσλ πνπ 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 npkpappderm@yahoo.gr 

Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα ηειεθσλήζεηε   ή λα  ζηείιεηε  κήλπκα ζην θηλεηό 
ηειέθσλν ηνπ Πξνέδξνπ, 693 689 5826 
ΘΔΜΑ 1ν 

Δηζαγσγή λέσλ κειώλ ζηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο Κξαληδίνπ θη Δξκηόλεο. 
Δηζήγεζε Πξνέδξνπ 
ύκθσλα κε ην πξαθηηθό Νν 2 κε αξηζκ.πξση.739/01.09.21 ε αξκόδηα επηηξνπή 
γλσκνδόηεζε ζεηηθά γηα ηηο λέεο εγγξαθέο πνπ αθνξνύλ έλα (1) λήπην ζηνλ Παηδηθό 
ηαζκό Δξκηόλεο θαη  έμη (6) λήπηα ζηνλ Παηδηθό ηαζκό Κξαληδίνπ θαη  παξαθαιώ θαη γηα 
ηε δηθή ζαο ηειηθή έγθξηζε. 
ΘΔΜΑ 2ν 

Σειεηή ιήμεο θαινθαηξηλώλ εθδειώζεσλ 2021 ζην Κξαλίδη 
Δηζήγεζε Πξνέδξνπ 
Πξνηείλσ ηελ εζηκνηππηθή ηειεηή ιήμεο ησλ θαινθαηξηλώλ εθδειώζεσλ ζηηο 08.09.21 
ζην Κξαλίδη κε ερεηηθή θάιπςε θαη θσηηζκό ζπλνιηθήο αμίαο 2.000,00 επξώ θαη πξνζθνξά 
θεξαζκάησλ ζπλνιηθήο αμίαο 300,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6471.0016 «Μνπζηθέο θαη 
ινηπέο εθδειώζεηο» 
 
ΘΔΜΑ 3ν 

Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηε κνπζηθνρνξεπηηθή παξάζηαζε «Μηα δσή Αηηίθ» ζηνλ 
πνιπρώξν ΑΡΣΙΚΙ 
Δηζήγεζε Πξνέδξνπ 
ην πιαίζην θαινθαηξηλώλ εθδειώζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πνιπρώξν ΑΡΣΙΚΙ 
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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/
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πξνηείλεηαη ε ερεηηθή θάιπςε θη ν θσηηζκόο γηα ηε κνπζηθνρνξεπηηθή παξάζηαζε «Μηα 
δσή Αηηίθ» ζπλνιηθήο αμίαο 1.488,00 επξώ, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6471.0025 «Δθδειώζεηο 
γηα πνιηηηζηηθό θαινθαίξη» 
 
ΘΔΜΑ 4ν 
Έγθξηζε  δαπάλεο γηα έμνδα θηινμελίαο ζην πιαίζην ηξηήκεξνπ ηζηνξηθνύ 
ζπλεδξίνπ ζηελ Δξκηνλίδα. 
ην πιαίζην ηζηνξηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 
δηαιέμεηο ηνπ θνπ Βνπηζίλνπ Γ. ζηελ Δξκηόλε ,ην Κξαλίδη θαη ηα Γίδπκα ,10-11-12 
επηεκβξίνπ, πξνηείλσ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 00 6433.6000 «Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο 
,αλακλεζηηθά δώξα θη έμνδα θηινμελίαο θπζηθώλ πξνζώπσλ θη αληηπξνζσπεηώλ» δαπάλε 
744,00 επξώ. 
ΘΔΜΑ 5ν 
Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ ζηνπο ΟΣΑ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από Κεληξηθνύο Απηνηειείο πόξνπο 
έηνπο 2021. 
Δηζήγεζε Πξνέδξνπ 
ύκθσλα κε ην ππ.αξ πξση.57353/02.08.21 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αλζξ. Γπλακ. Γεκ.Σνκέα, Γ/λζεο Πξνζσπηθνύ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο, Σκήκα Πξνζσπηθνύ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ, ζαο ελεκεξώλσ όηη εγθξίζεθαλ 
ηξεηο (3)  ζέζεηο γηα ην Ν. Π.Κ Π.Α.Π.Π θαη κπνξνύκε ζην εμήο λα πξνρσξήζνπκε ζηηο 
δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο  ηξηώλ (3)  αηόκσλ, ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ: 
 

1.ΣΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ 

1.ΓΔ Βξεθνλεπηνθόκσλ 

1.ΤΔ Καζαξηόηεηαο 

 
 
 

Ο Πξόεδξνο 
Σνπ Ν. Π.Κ Π.Α.Π.Π 

ΚΟΤΣΟΤΒΑΛΗ  ΓΑΜΙΑΝΟ 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ: 
 
1.Αλησλνπνύινπ  Αλησλία     tonanton@hotmail.com         693 743 1505 
   Αληηπξόεδξνο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο, ηαθηηθό κέινο κε αλαπιεξσκαηηθό    ηελ Γθακίιε-ηάλλα Διέλε   694 
883 2888, δεκνηηθό ζύκβνπιν (Αληηδήκαξρν). 
2.Μπίκπαο Αξηζηείδεο     a.mpimpas94@gmail.com      698 428 0177 
Γεκνηηθόο ύκβνπινο (Αληηδήκαξρνο), ηαθηηθό κέινο  κε αλαπιεξσκαηηθό ην Πηηζά Γεώξγην δεκνηηθό 
ζύκβνπιν 694 452 6092. 
3.ίδεξεο  Γεκήηξεο    siderisd@otenet.gr          6980  302 020 
Γεκόηεο, ηαθηηθό κέινο κε αλαπιεξσκαηηθό ηνλ Γαγξέ Γεώξγην , 697 807 7287 δεκόηε. 
4.Σνύζα-Κνθθώλε Δπγελία    evgeniat2008@hotmail.com          698  840  9263 
Γεκόηηζζα, ηαθηηθό κέινο  κε αλαπιεξσκαηηθό ηελ Παλνύηζνπ Θενδώξα, δεκόηηζζα.  
5.Κνπξηέζε Αηθαηεξίλε    katekourtesi _88@ yahoo .com       698 323 4551 
Γεκόηηζζα, σο ηαθηηθό κέινο κε αλαπιεξσκαηηθό ηελ Γάιιηνπ Αηθαηεξίλε δεκόηηζζα. 
6.Νηνύξα Ακαιία      amaliaduraph@yahoo.gr                    697 735 0160 
Γεκόηηζζα, σο ηαθηηθό κέινο κε αλαπιεξσκαηηθό ηνλ  
Αληνπιηλάθε Νηθόιαν δεκόηε 694 431 3688 
7.ηξίγθνπ-Φσζηίλε Άλλα        annafostini@yahoo.gr     697 083 0687 
Γεκνηηθή ζύκβνπινο, σο ηαθηηθόο ζύκβνπινο κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ Φσζηίλε-Πνπιή Καιιηόπε, 
δεκνηηθή ζύκβνπιν. 
8.Νόλεο Βαζίιεηνο,  693-225  1805 
Γεκόηεο ,ηαθηηθό κέινο κε αλαπιεξσκαηηθό ηνλ ηελ Κξνπκπνύδνπ ηαπξνύια, δεκόηηζζα 
9.Κακπνύξεο Γξεγόξηνο  697 724 962    grikamdum@gmail.com 
Γεκόηεο, σο ηαθηηθό κέινο κε αλαπιεξσκαηηθό ηνλ Γθηώλε Ισάλλε δεκόηε. 
10.Ηιηνύ  Δπαγγειία, 693 616 0053     Iliou.evagelia@gmail.com 
Γεκόηηζζα ,σο ηαθηηθό κέινο , κε αλαπιεξσκαηηθό ηελ Καξαληθόια Αζεκίλα δεκόηηζζα 
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