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Από το πρακτικό 20/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα  την  30-10-2019,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19.00,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
74 του Ν. 4555/2018, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.22317/25-10-2019 πρόσκληση του
Προέδρου Δ.Σ. κ. Δημητρίου Καραμανίδη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών. 

    ΘΕΜΑ:  «Ορισμός  Διοικητικού  Συμβουλίου   ΝΠΔΔ  Σχολικής  Επιτροπής
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων σύμβουλος διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 33
δημοτικών συμβούλων  ήταν:

                                    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                            
 1. Δημήτριος Καραμανίδης 18. Ιωσήφ Στύλος

 2. Ιωάννης Δαρδαμάνης 19. Νικόλαος Λουφέκης

 3. Γρηγόριος Κουμπής 20. Ευάγγελος Ροπόκης

 4. Κωνσταντίνος Ακρίβης 21. Φώτιος Ζέρβας

 5. Λεωνίδας Αργυρός 22. Κωνσταντίνος Δήμου 

 6. Αθηνά Κωνσταντάκη 23. Ηλίας Αλεξανδρής  

 7. Γεώργιος Σαριάνογλου 24. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς 

 8. Νικόλαος Παγγές 25. Βασίλειος Κωστούλας

 9. Χρήστος Μπαΐλης 26. Αθανάσιος Ανωγιάτης

10. Κωσταντίνος Ματέρης 27. Παναγιώτης Λελοβίτης

11. Κοσμάς Κορωναίος 28. Σταύρος Αμάραντος

12. Ευάγγελος Γιαννουλάτος 29. Ειρήνη Παπαδημητρίου

13. Παύλος Σαραμπασίνας 30. Χρύσανθος Κυριαζής

14. Λάζαρος Πιπιλίδης 31. Κωνσταντίνος Κύρλας

15. Γεώργιος Νίτσας 32. Μιχαήλ Γεωργούλης

16. Αναστάσιος Αμάραντος 33. Χαράλαμπος Κακιούζης

17. Γεώργιος Ντόντης

 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  :  Κανένας.

Κατά  την  διάρκεια  της  συνεδρίασης  και  πριν  την  συζήτηση  του  παρόντος  θέματος,
αποχώρησαν οι κ.κ.  Κύρλας, Ζέρβας και Λουφέκης.
Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  κ.  Μπόμπορης  Σταύρος,  υπάλληλος  του  Δήμου
Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :      19ο  
Αριθ. Απόφασης  :   410/2019
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην
συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση του Τμήματος
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Δήμου Πρέβεζας αρμόδια (κα. Παπαγεωργίου),που έχει ως
εξής:

<<Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«1.  Τα  δημοτικά  ή  κοινοτικά  νομικά  πρόσωπα διοικούνται  από  το  διοικητικό
συμβούλιο, που  αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με
τους αναπληρωτές τους  ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη
του διοικητικού συμβουλίου είναι  ο   δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας,
δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των
υπηρεσιών  του  νομικού  προσώπου  ή  που  έχουν  ανάλογη   επαγγελματική  ή
κοινωνική  δράση  ή  ειδικές  γνώσεις,  ανάλογα  με  το  σκοπό  του  νομικού
προσώπου,  καθώς  και  ένας  εκπρόσωπος  των  εργαζομένων  του  νομικού
προσώπου,  εφόσον  αυτό   απασχολεί  περισσότερους  από  δέκα  (10)
εργαζομένους.
 Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό  συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά
τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου. Στην περίπτωση
που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,  ο δήμαρχος ή ο
πρόεδρος  της  Κοινότητας,  αυτός  αυτοδικαίως  καθίσταται  και  πρόεδρος
αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται
με την  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την
εγκατάσταση  του  νέου   διοικητικού  συμβουλίου.  Τα  μέλη  του  διοικητικού
συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με
απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση
των καθηκόντων τους. 
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνει  ο   αντιπρόεδρος.  Το  νομικό  πρόσωπο  εκπροσωπείται  στα
δικαστήρια  και  σε  κάθε  δημόσια  αρχή  από   τον  πρόεδρο  του  διοικητικού
συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.»
Σύμφωνα  με  την  υπ'αριθμ.  8440/2011  (Β'318)  Υπουργική  Απόφαση  “
Καθορισμός  Λειτουργίας  των  σχολικών  επιτροπών  και  ρύθμιση  οικονομικών
θεμάτων αυτών” όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 63967/2019 Υπουργική
Απόφαση  (ΦΕΚ  3537/Β/20-9-2019),  Άρθρο  1,  παράγραφος  1,  Οι  σχολικές
επιτροπές  είναι  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  που  διοικούνται  από
διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε μέλη σύμφωνα με τις
διατάξεις  του άρθρου 103 παρ.2 του 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα
Δήμων  και  Κοινοτήτων.  Μεταξύ  των  μελών,  τακτικών  και  αναπληρωμάτικών
ορίζονται υποχρεωτικά:
Δύο  (2)  διευθυντές/διευθύντριες,  εκ  των  πέντε  αρχαιότερων,  των  σχολικών
μοάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
Μία/ένας (1) εκ  των αρχαιότερων νηπιαγωνών για την σχολική επιτροπή της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση
που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων
γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
Μία/ένας  (1)  εκπρόσωπος  των  μαθητικών  κοινοτήτων  για  τα  σχολεία  της
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  κατά  προτεραιότητα  μεγέθους  σε  μαθητικό
δυναμικό σχολικής μονάδας. 
Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.4623/2019 (Α'134)
Κατά  τις  συνεδριάσεις  των σχολικών  επιτροπών,  όταν  συζητούνται  θέματα  τα
οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της οικείας
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Η αναλογία των 3/5 των μελών του ΔΣ που υποδεικνύεται από τον δήμαρχο,
όπως  προβλέπεται  στη  διάταξη  της  παρ  1  του  αρ.6  του  ν.4623/2019,
υπολογίζεται  στο  σύνολο  των  μελών  του  διοικητικού  συμβουλίου  έκαστης
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σχολικής επιτροπής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 102/13-9-
2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η υπόδειξη των μελών του ΔΣ κατά
τα 3/5 από τον δήμαρχο είναι δεσμευτική για το δημοτικό συμβούλιο. Για την
πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν
από τον δήμαρχο μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από τις λοιπές παρατάξεις
ή και ανεξάρτητους συμβούλους. Τα μέλη που υποχρεωτικώς ορίζονται σύμφωνα
με τις νέες διατάξεις της ΥΑ (διευθυντές, νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και
μαθητικών  κοινοτήτων)  δεν  υπολογίζονται  στην  αναλογία  των  3/5  κατά  την
υπόδειξη του δημάρχου. 
Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών
οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκροτούνται  μετά την 12η
Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό
ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την
Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000). 
Λαμβάνοντας υπόψη:

 το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει 
 το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000
 την 8440/2011  απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ όπως τροποποιήθηκε με την

υπ'αριθμ. 63967/2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3537/Β/20-9-2019)
 Την υπ αρίθμ. 102/13-9-2019 καθώς και την υπ αρίθμ.πρωτ. 66008/24-9-

2019 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 
 Το άρθρο 6, παρ 1 του Ν. 4623/2019
 Το  με  αρίθμ.  Πρωτ.  3822/10-9-2019  έγγραφο  της  Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης (διευθυντές σχολείων Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης με σειρά
αρχαιότητας) 

 Το με αρίθμ. Πρωτ. 380/24-9-2019 έγγραφο  του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Πρέβεζας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων της σχολικής μονάδας καθώς  και ο αναπληρωτής του.

                            
   Καλείται το Δ.Σ. να ψηφίσει σχετικά με:

Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ.  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ως εξής: 
Τακτικά Μέλη
5  Δημοτικοί Σύμβουλοι,  κατά  την  υπόδειξη  του  δημάρχου  ,  που  δύναται  να
προέρχονται και από τις λοιπές παρατάξεις ή και ανεξάρτητους συμβούλους
2 Διευθυντές  Σχολικών μονάδων (εκ  των πέντε  αρχαιοτέρων)  1  Προϊσταμένη
Νηπιαγωγείου, η Κατσαρού Δροσούλα, εκπρόσωπος   του συλλόγου γονέων  του
4ου Δημοτικού Σχολείου , που είναι η μεγαλύτερη σχολική μονάδα,  
Αναπληρωματικά Μέλη
5  Δημοτικοί Σύμβουλοι,  2  Διευθυντές  Σχολικών  μονάδων  (εκ  των  πέντε
αρχαιοτέρων)  1  Προϊσταμένη  Νηπιαγωγείου,  η  Σαμοθράκη  Μυρσίνη,
εκπρόσωπος   του συλλόγου γονέων  του 4ου Δημοτικού Σχολείου , που είναι η
μεγαλύτερη σχολική μονάδα,  
Β.   Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται  ο .....................  .  Αντιπρόεδρος
ορίζεται ο  ……………………………. 
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. 
Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή
από  τον  πρόεδρο  του  διοικητικού  συμβουλίου  και  όταν  αυτός  κωλύεται  ή
απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.>>

Ο  Πρόεδρος  έδωσε  τον  λόγο  στον   Δήμαρχο  και  στους  δημοτικούς  συμβούλους  να
τοποθετηθούν  επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της παρούσας.
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ.  να αποφασίσουν σχετικά.
………………………………………………………………………………………………….........................................
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

 Την εισήγηση της υπηρεσίας, 
 Την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010,
 Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 , όπως τροποποιήθηκε με την παρ.

16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008,
 Το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. Β του Ν. 2839/2000,
 Το άρθρο 6, παρ 1 του Ν. 4623/2019
 Την αρ.8440/2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.

63967/2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3537/Β/20-9-2019),
 Το αρ. πρωτ.  3822/10-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης στο οποίο

αναφέρονται οι διευθυντές με σειρά  αρχαιότητας των σχολικών μονάδων  Α/θμιας
Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας,

 Το αρ. πρωτ. 380/24-9-2019 έγγραφο  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας,
με  το  οποίο  ορίζεται  ο  εκπρόσωπος  του  συλλόγου  γονέων  και  κηδεμόνων  της
σχολικής μονάδας καθώς  και ο αναπληρωτής του,

 Την  υπ  αρίθμ.  102/13-9-2019 καθώς  και  την  υπ  αρίθμ.πρωτ.  66008/24-9-
2019 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 

 ότι ικανοποιείται το τεκμήριο της αναλογικότητας (1/3) στη συμμετοχή γυναικών
καθώς η μόνη δημοτική σύμβουλος προερχόμενη από την παράταξη του Δημάρχου
κα Αθηνά Κωνσταντάκη έχει ήδη οριστεί μέλος, ενώ η μόνη δημοτική σύμβουλος
προερχόμενη  από  τις  λοιπές  παρατάξεις  κα  Ειρήνη  Παπαδημητρίου  <ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ> δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον, όπως επίσης το γεγονός ότι
δεν κατέστη δυνατό παρά τις προσπάθειες να υπάρξει ενδιαφέρον από γυναίκες
δημότισσες που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν
ανάλογη  επαγγελματική  ή  κοινωνική  δράση  ή  ειδικές  γνώσεις,  ανάλογα  με  το
σκοπό  του  νομικού  προσώπου  προκειμένου  να  συμμετέχουν  στο  διοικητικό
συμβούλιο του εν θέματι νομικού προσώπου,

 Τις προτάσεις που κατατέθηκαν και τις ψηφοφορίες που ακολούθησαν,
 τα ηχογραφημένα - απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)1. Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. { ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ},  ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Αργυρός Λεωνίδας         -    Δημοτικός  Σύμβουλος – Πρόεδρος,
2. Σαριάνογλου Γεώργιος   -    Δημοτικός Σύμβουλος,
3. Κουμπής Γρηγόριος       -    Δημοτικός Σύμβουλος,
4. Παγγές Νικόλαος           -    Δημοτικός  Σύμβουλος,
5. Κακιούζης Χαράλαμπος  -    Δημοτικός Σύμβουλος   - Αντιπρόεδρος,
6. Κωστούλας Παναγιώτης -    Δ/ντής 5ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας,
7. Τσουμελέκας Δημήτριος -    Δ/ντής   8ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας, 
8. Ευσταθίου Καίτη            -    Προϊσταμένη 10ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας
9. Κατσαρού Δροσούλα      -    Εκπ/πος Συλλόγου Γονέων του 4ου Δημοτικού                  
Σχολείου Πρέβεζας, που είναι η μεγαλύτερη σχολική μονάδα. 
            
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κωνσταντάκη Αθηνά       -        Δημοτική Σύμβουλος, 
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης      -        Δημοτικός Σύμβουλος,
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος    -       Δημοτικός Σύμβουλος,
4. Καραμανίδης Δημήτριος  -       Δημοτικός Σύμβουλος,
5. Ζέρβας Φώτιος               -       Δημοτικός Σύμβουλος,
6. Παπαδάτος Παναγιώτης   -       Δ/ντής 7ου δημοτικού σχολείου Πρέβεζας,
7. Χαϊτίδου Στέλλα              -      Δ/ντρια Δημοτικού σχολείου Μύτικα,



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
8. Λελοβίτη Κλεονίκη          -      Προϊσταμένη 5ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας,
9. Σαμοθράκη Μυρσίνη       -     Εκπ/πος Συλλόγου Γονέων του 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Πρέβεζας, που είναι η μεγαλύτερη σχολική μονάδα,
    
2.   Ορίζει ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του δημοτικού
συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

3.  Δεν εγκρίνει την  καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο και στα μέλη,
για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β).    Πρόεδρος  του  νομικού  προσώπου  ορίζεται  ο  κ.  Αργυρός  Λεωνίδας   και
αντιπρόεδρος ορίζεται ο   κ. Κακιούζης Χαράλαμπος.
Τον  πρόεδρο  του  διοικητικού  συμβουλίου  σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. 

Γ).      Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από
τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον
αντιπρόεδρο.

Οι κ.κ. Μπαΐλης, Ματέρης, Γιαννουλάτος, Κορωναίος, Σαραμπασίνας,  Πιπιλίδης, Νίτσας,
Αμάραντος  Αν.,  Ντόντης,  Στύλος,  Φονταράς,  Κωστούλας,  Ανωγιάτης  και  Λελοβίτης,
δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.

Μειοψήφησαν:  Οι κ.κ. Αμάραντος Στ., Κυριαζής και Παπαδημητρίου.
Ο κ. Γεωργούλης, δήλωσε ότι απέχει επί της διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  410/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ


