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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΔΝΟΣΗΣΑ  ΑΡΓΟΛΙΓΑ                                                                                                
ΥΟΛΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ  B/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η                                                                                              
ΓΗΜΟΤ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ 

                                                        Ππορ :    
Σακηικά  Mέλη  Γ.    σολικήρ Δπιηποπήρ 

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

                                           

Πρόζκληζη  
1ηρ     Έκηακηηρ  ςνεδπίαζηρ  ηος Γ. ηηρ  σολικήρ Δπιηποπήρ Β/θμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ (άπθπο 74 Ν.4555.2018) 
                                                                                                                   

    Παπακαλούμε όπυρ ζςμμεηέσεηε ζηην έκηακηη ζςνεδπίαζη ηος 
Γιοικηηικού ςμβοςλίος  ζήμεπα  Γεςηέπα 10 Ηανοςαπίος   2022 , μεηαξύ 
13:00 -15:00 . 
   Ζ λήτη ηυν αποθάζευν ζηο παπακάηυ θέμα ηηρ ζςνεδπίαζηρ  θα 
γίνει δια περιθοράς ,  βάζει εγκςκλίος  με ΑΓΑ:  ΨΣΓΠ46ΜΣΛ6-ΩΒΘ. 

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) 

Θέμα 1ο  

 Έγκριζη  πίζηφζης και  ανάθεζη έκηακηφν εργαζιών καθαριόηηηας για 

ηα τολεία ηης Β/θμιας Δκπαίδεσζης  ζηο πλαίζιο λήυης μέηρφν 

αποθσγής  διάδοζης ηοσ COVID-19. 

ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ  

Λόγυ έκηακηηρ ανάγκηρ επγαζιών καθαπιόηηηαρ ζηα  σολεία ηηρ Β/θμιαρ 
Δκπαίδεςζηρ   και ζηο πλαίζιο λήτηρ μέηπυν αποθςγήρ  διάδοζηρ ηος 
COVID-19 ,πποηείνυ  ηην ανάθεζη ηυν επγαζιών ζηην HOUSE SERVICES 
FACILITIES AND PROPERTY MANAGEMENT MON. IKE με ΑΦΜ801400892 
ανηί ηος ποζού ηυν 16,74εςπώ / ώπα με ΦΠΑ , για 100 ώπερ ζςνολικήρ  αξίαρ  
1 .674,00 εςπώ  .   
    
 

Ο Ππόεδπορ 
Σηρ σολικήρ Δπιηποπήρ  Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ 

Γήμος Δπμιονίδαρ 
Πιηζάρ   Γεώπγιορ 

 
 
 
 
 
Πίνακαρ αποδεκηών: 

mailto:sxolepitr.de.derm@gmail.com


 
1.Ανηοσλινάκης  πσρίδφν(ανηιπρόεδρος) 
santoulinakis@hotmail.gr , 6946334116,   δημοηικόρ ζύμβοςλορ, υρ ηακηικό μέλορ  με 
αναπληπυμαηικό μέλορ, ηον Μασαίπα Δμμανοςήλ  δημοηικό ζύμβοςλο 
2.Σζαμαδός Ιφάννης, 
 tsamgian@gmail.com , 6948872988, δημοηικόρ ζύμβοςλορ, Ανηιδήμαπσορ υρ ηακηικό μέλορ 
με αναπληπυμαηικό μέλορ ηον Μπίμπα Απιζηείδη, δημοηικό ζύμβοςλο, Ανηιδήμαπσο 
3.Γκαμίλη – ιάννα Δλένη 
 anti1ermionidas@gmail.com ,2754361426 δημοηική ζύμβοςλορ, Ανηιδήμαπσορ, υρ ηακηικό 
μέλορ, με αναπληπυμαηικό μέλορ ηον Σζεγκή Γεώπγιο, δημοηικό ζύμβοςλο 
4.Φαζιλής  Γεώργιος 
 giorgos_fasilis@hotmail.com  δημόηηρ, υρ ηακηικό μέλορ, με αναπληπυμαηικό μέλορ ηην 
Εάσος Άννα δημόηιζζα  
5.Ξσθηέρη  Δσηστία 
 eftixiax71@gmail.com ,6909414021  δημόηιζζα, υρ ηακηικό μέλορ  με αναπληπυμαηικό 
μέλορ ηην Κοςβαπά ηαμαηίνα, δημόηιζζα 
6.Μάρας Παναγιώηης 
 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.Γρηγορίοσ Ιφάννα 
mail@lyk-ermion.arg.sch.gr , 2754033255,    διεςθύνηπια Γενικού Λςκείος Δπμιόνηρ, υρ 
ηακηικό μέλορ με αναπληπυμαηικό μέλορ ηον Οπθανό Γεώπγιο, διεςθςνηή Γςμναζίος 
Δπμιόνηρ 
8.Βάθης  Υαράλαμπος 
 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 Φφηεινή 
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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