
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό 20/2014  Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την  22-9-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 
σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 30073/18-9-2014  πρόσκληση του 
Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεωργίου Φραγκούλη, η οποία δημοσιεύτηκε  στην ιστοσελίδα του Δήμου 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

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

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο 33 δημοτικών 
συμβούλων  ήταν:  
        
                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ:          
1. Φραγκούλης Γεώργιος             15. Καζάκου Παρθενία                 1. Ροπόκης Ευάγγελος
2. Γιαννουλάτος Ευάγγελος         16. Παππάς Δημήτριος                 2. Πανταζής Νικόλαος
3. Συγκούνας Ευάγγελος             17. Νίτσας Γεώργιος                    3. Κακιούζης Χαράλαμπος 
4. Βαρτελάτου Στυλιανή             18. Δαρδαμάνης Ιωάννης             4. Κατσαούνος Θεόδωρος
5. Κατσιπανέλης Δημήτριος         19. Ζέκιος Δημήτριος                   5. Κορωναίος Κοσμάς
6. Ματέρης Κωνσταντίνος          20. Τσούτσης Χρήστος 
7. Σαραμπασίνας Παύλος          21. Κλάπας Μιλτιάδης - Ηλίας  
8. Πιπιλίδης  Λάζαρος          22. Καλλίνικος Διονύσιος 
9. Νέσσερης Χρήστος                 23. Κατέρης Κωνσταντίνος
10.Αυδίκος Δημήτριος          24. Βασιλείου Δημήτριος 
11.Ντίτσος Γεράσιμος          25. Τσόγκα Ελένη 
12.Κώτσης Δημήτριος          26. Κωστούλας Βασίλειος 
13.Αναγνώστου Νικόλαος           27. Νόβας Ιωάννης - Ταξιάρχης 
14.Αγγέλη – Παπαϊωαννίδου Ελ.  28.Τσοβίλης Ευάγγελος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, προσήλθαν 
οι κ.κ. Ροπόκης,  Πανταζής, Κακιούζης, Κατσαούνος και  Κορωναίος και αποχώρησαν οι κ.κ. 
Καζάκου και Τσούτσης.

Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  κος   Μπόμπορης  Σταύρος  ,  υπάλληλος  του  Δήμου 
Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     : 35ο 

Αριθ. Απόφασης : 304/2014
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Ο  πρόεδρος 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.  Ο ανωτέρω εκπρόσωπος  
προτείνεται  από   τη  γενική  συνέλευση  των  τακτικών  υπαλλήλων  εντός  προθεσμίας  
δεκαπέντε  (15)  ημερών  από   τότε  που  θα  αποσταλεί  η  σχετική  πρόσκληση.  Ένα  
τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού  συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του  
δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου.  Εάν  τα  μέλη   του  διοικητικού  συμβουλίου  είναι  
περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη μειοψηφία  
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.  Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί  δημοτικού ή  
κοινοτικού  συμβούλου  να  ορίσει  ως  εκπρόσωπο  της  δημότη  ή  κάτοικο,  κατ’  ανάλογη  
εφαρμογή  του  δεύτερου  εδαφίου  της  παρούσας  παραγράφου.  Σε  περίπτωση  που  η  
μειοψηφία  δεν  ορίσει  συμβούλους,  δημότες  ή  κατοίκους,  ή  εκείνοι  που  έχουν  οριστεί  
παραιτηθούν,  χωρίς να αντικατασταθούν,  μετέχουν σύμβουλοι,  δημότες ή κάτοικοι που  
ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην  
περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος  ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. 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.»
Επίσης σύμφωνα με την  παρ 1 του άρθρου 1 της απόφασης του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ.  
Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση  
οικονομικών θεμάτων αυτών» ορίζονται  τα εξής σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών  
επιτροπών: 
«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις  
διατάξεις  του  άρθρου  103  του  ν.  3852/2010  και  αποτελούμενη  από  5  έως  15  μέλη  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε: 
Τουλάχιστον  δύο  διευθυντές,  εκ  των  πέντε  αρχαιοτέρων,  των  σχολικών  μονάδων,  
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 
Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που  
δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά  
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
Τουλάχιστον  ένας  εκπρόσωπος  των  μαθητικών  κοινοτήτων  για  τα  σχολεία  της  
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.  
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Κατά  τις  συνεδριάσεις  των  Σχολικών  Επιτροπών,  όταν  συζητούνται  θέματα  τα  οποία  
αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας,  
ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».
Σε  εφαρμογή  των  ανωτέρω εκδόθηκε  η  υπ’  αριθμ.  92/2011  απόφαση  του  Δημοτικού  
Συμβουλίου που επικυρώθηκε με την με αρίθμ.11738/531/12-4-2011 Απόφαση της Γ.Γ.  
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου-Δυτ.  Μακεδονίας  και  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ 
1073/Β/31-5-2011 με την οποία συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Σχολική  
Επιτροπή με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ.   Το  Νομικό  Πρόσωπο   διοικείται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ,  το  οποίο  
αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής: 
1. Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους , εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ορίζονται από  
τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
2.  Δύο διευθυντές,  εκ  των πέντε  αρχαιοτέρων,  των σχολικών μονάδων,  πρωτοβάθμιας  
εκπαίδευσης, 
3.  Έναν  (1)  εκπρόσωπο  του  συλλόγου  γονέων  και  κηδεμόνων,  κατά  προτεραιότητα  
μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
4.  Έναν  (1)  εκπρόσωπο  του  συλλόγου  διδασκόντων  των  σχολείων  Α/βάθμιας  
Εκπαίδευσης.   
Κατά  τις  συνεδριάσεις  των  Σχολικών  Επιτροπών,  όταν  συζητούνται  θέματα  τα  οποία  
αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας,  
ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».
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
Την με αρίθμ.92/2011 Απόφαση Δ.Σ.  Πρέβεζας περί σύστασης του Νομικού Προσώπου  
Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Το με αρίθμ πρωτ. 3922/16-9-2014 έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (διευθυντές  
σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σειρά αρχαιότητας)
Το με αρίθμ, Φ5/323/11-9-2014 έγγραφο του Διευθυντή του 4ου Δημοτικκού Σχολείου με  
το  οποίο  ορίζεται  ο  εκπρόσωπος  του  συλλόγου  γονέων  και  κηδεμόνων  της  σχολικής  
μονάδας
Το  με  αρίθμ.56/18-9-2014  έγγραφο  του  Συλλόγου  Διδασκόντων  Πρωτοβάθμιας  
Εκπαίδευσης Ν.Πρέβεζας
                                 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 και Αναπληρωματικά Μέλη
Τρείς (3) Δημοτικούς συμβούλους από την πλειοψηφία
Δύο (2) Δημοτικούς συμβούλους ή πολίτες από την μειοψηφία
Δύο (2) εκ των αρχαιοτέρων Διευθυντών σχολείων
Τον  Αθανασιάδη  Αθανάσιο,  εκπρόσωπο    του  συλλόγου  γονέων   του  4ου  Δημοτικού  
Σχολείου, που είναι η μεγαλύτερη σχολική μονάδα, με αναπληρώτρια την  Νούτση Μαρία,
Τον  Φιλιππούση  Ματθαίο,  εκπρόσωπο  του  συλλόγου  διδασκόντων  των  σχολείων  
Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια την Τσουμελέκα Αλεξάνδρα
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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.>>

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ έχουμε ορισμό  Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠ Σχολικής Επιτροπής για την 
Πρωτοβάθμια.  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  από  τα  μέλη  αυτά  εκλέγει  τον  Πρόεδρο  και  τον 
Αντιπρόεδρο και  η  αρχική απόφαση κι  όπως θα δείτε  και  στην εισήγηση,  είναι  για 9μελή 
επιτροπή. Είναι δηλαδή της πλειοψηφίας 3, της μειοψηφίας 2 ,με τους αντίστοιχους πάντα 
αναπληρωτές. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων με τη σειρά αρχαιότητας. Δηλαδή εδώ 
6ος είναι ο κος Λαχούρης, με το ίδιο σκεπτικό 7ος είναι ο κος Μότσιος, ο ένας απ' το 6ο  
δημοτικό σχολείο κι ο άλλος απ' το 5ο. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του 4ου δημοτικού 
σχολείου  που είναι  η  μεγαλύτερη σχολική  μονάδα,  υπέδειξαν  οι  ίδιοι  οι  σύλλογοι  τον  κο 
Αθανασιάδη. Και αναπληρωματικά μέλη: για τη θέση του Διευθυντή της σχολικής μονάδος 
είναι η κα Μίχου και ο κος Κυραμάρης, Διευθυντής της σχολικής μονάδος του 1ου. Και η κα 
Νούτση  εκπρόσωπος  του  συλλόγου  των  γονέων  του  4ου  δημοτικού  σχολείου  και  η  κα 
Τσουμελέκα  Αλεξάνδρα  εκπρόσωπος  του  συλλόγου  διδασκόντων  των  σχολείων  Α/θμιας 
Εκπαίδευσης. 
Η θητεία του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου,  ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου 
και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης δεν θα καταβάλλονται έξοδα παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 
ούτε αποζημίωση στα μέλη του , για κάθε συνεδρίαση.

Στην  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τον  Δήμαρχο  και  τους  επικεφαλείς  των  δημοτικών 
συνδυασμών του δημοτικού συμβουλίου , να  ορίσουν τα τακτικά μέλη τους.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Προτείνω ως τακτικά μέλη , τους κ.κ. Κακιούζη Χαράλαμπο, Κώτση Δημήτριο 
και Νέσσερη Χρήστο.
ΚΛΑΠΑΣ :  Προτείνω τον κ.  Κατέρη Κωνσταντίνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  Εμείς προτείνουμε την κα Τσόγκα Ελένη.
Οι κ.κ. Παππάς και Νόβας δεν πρότειναν κανέναν.
Ακολούθησε φανερή  ψηφοφορία από την ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου , για τον 
ορισμό των τακτικών μελών του Δ.Σ. του Νομικού  Προσώπου , τα οποία ψηφίστηκαν ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Οι κ.κ. Νόβας και Τσοβίλης ψήφισαν ΠΑΡΩΝ.

Ακολούθως  ο  Πρόεδρος  ζήτησε  από  τον  Δήμαρχο  και  τους  επικεφαλείς  των  δημοτικών 
συνδυασμών να ορίσουν τα αναπληρωματικά μέλη τους.
Δήμαρχος: Προτείνω τους κ.κ. Κορωναίο Κοσμά, Συγκούνα Ευάγγελο και Αυδίκο Δημήτριο.
ΚΛΑΠΑΣ :  Προτείνω τον κ.  Καλλίνικο Διονύσιο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  Αυτοπροτάθηκε.
Οι κ.κ. Παππάς και Νόβας δεν πρότειναν κανέναν.
Ακολούθησε φανερή  ψηφοφορία από την ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου , για τον 
ορισμό  των  αναπληρωματικών   μελών  του  Δ.Σ.  του  Νομικού   Προσώπου  ,  τα  οποία 
ψηφίστηκαν ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Οι κ.κ. Νόβας και Τσοβίλης ψήφισαν ΠΑΡΩΝ.
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Ο  Δήμαρχος,   πρότεινε  για  Πρόεδρο του  Δ.Σ.  τον  κ.  Κακιούζη  Χαράλαμπο και  για 
Αντιπρόεδρο τον κ. Κατέρη Κωνσταντίνο.
Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία  από την ολομέλεια  του δημοτικού  συμβουλίου ,  για την 
εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, οι οποίοι εκλέχθηκαν ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Οι κ.κ. Νόβας και Τσοβίλης ψήφισαν ΠΑΡΩΝ.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
…………………………………………………………………………………..
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού 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,
 Τις διατάξεις του άρθρου  242 του Ν. 3463/2006,
 Το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. Β του Ν. 2839/2000,
 Την αρ.8440/2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ,
 Την αρ. 92/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου <περί συγχώνευσης των σχολικών 

επιτροπών Α/Θμιας Εκπ/σης>.
 Το  αρ.  πρωτ.  3922/16-9-2014  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. Φ5/323/11-9-2014 έγγραφο του Δ/ντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου , με 
το  οποίο  ορίζεται  ο  εκπ/πος   του  συλλόγου  γονέων  και  Κηδεμόνων,  κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

 Το αρ. πρωτ. 56/18-9-2014 έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Ν. Πρέβεζας, με 
το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του Συλλόγου.

 Τις προτάσεις που κατατέθηκαν και τις ψηφοφορίες που ακολούθησαν.

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. Κακιούζης Χαράλαμπος       Δημοτικός  Σύμβουλος – Πρόεδρος,
2. Κώτσης Δημήτριος             Δημοτικός Σύμβουλος,
3. Νέσσερης Χρήστος             Δημοτικός Σύμβουλος,
4. Κατέρης Κωνσταντίνος       Δημοτικός  Σύμβουλος- Αντιπρόεδρος,
5. Τσόγκα Ελένη                   Δημοτική Σύμβουλος,
6. Λαχουρής Δημήτριος         Δ/ντής  6ου δημοτικού σχολείου Πρέβεζας,
7. Μότσιος Γεώργιος                   «    5ου    «           «      Πρέβεζας,
8. Αθανασιάδης Αθανάσιος     Εκπ/πος Συλλόγου Γονέων του 4ου Δημοτικού 

                                               Σχολείου Πρέβεζας, που είναι η μεγαλύτερη σχολική μονάδα,
     9. Φιλιππούσης Ματθαίος       Εκπ/πος του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων 

Α/βάθμιας Εκπαίδευσης.
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κορωναίος Κοσμάς                Δημοτικός Σύμβουλος, 
2. Συγκούνας Ευάγγελος                   «               «,
3. Αυδίκος Δημήτριος                       «               «,
4. Καλλίνικος Διονύσιος                    «               «,
5. Βασιλείου  Δημήτριος                   «               «,
6. Μίχου Χρυσαυγή                  Δ/ντρια 2ου δημοτικού σχολείου Πρέβεζας,
7. Κυραμάρης Θεόδωρος          Δ/ντής 1ου Δημοτικού σχολείου Πρέβεζας,
8. Νούτση Μαίρη                     Εκπ/πος Συλλόγου Γονέων του 4ου Δημοτικού 

                                               Σχολείου Πρέβεζας, που είναι η μεγαλύτερη σχολική μονάδα,
     9. Τσουμελέκα Αλεξάνδρα   Εκπ/πος  του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων Α/βάθμιας 

Εκπαίδευσης.

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.  Κακιούζης  Χαράλαμπος   και 
αντιπρόεδρος ορίζεται ο  κ. Κατέρης Κωνσταντίνος. 
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. Νόβας και Τσοβίλης , δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
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