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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..3η/2015..  

της ..20/01/2015.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..6/2015.. 
                      
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..20ης/01/2015.. της ..3ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..20η Ιανουαρίου 2015.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
..1258/16-01-2015.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και 
στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις 
διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία 
και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.∆.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου      
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..27.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2.  ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 
3.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
4.  ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
5. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.  ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ      
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

14. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
16. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
17. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
18. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
19. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
20. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
23. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
24. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
25. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
2.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
3.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
7.   ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
8.   ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ). 
9.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
10. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
11. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
14. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 
. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. 
Πιπέρης Χαράλαµπος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ,  
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος ∆ηµήτριος, ο Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Ίσσαρης 
Γρηγόριος και Φωτάκης Ιωάννης απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Πέππα Αγγελική, Χρονόπουλος 
Πέτρος,  Αγγέλικα Παρασκευή (Παρή),  Καγιαλή Ελπίς, Καλαφατέλης Ιωάννης και Χιώτης 
∆ηµήτριος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 

• Η ∆.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9ου θέµατος. 
Απόντες: 
•  Οι ∆.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης και Χιώτης ∆ηµήτριος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια εκλογής  
του Αντιπροέδρου στο 2Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ απουσίαζε κατά τη διάρκεια εκλογής  του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου στο 2Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος και Κριεµάδης Στέφανος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του Ε.Η.∆. , του 1ου   και 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Αποχωρήσεις: 
• Η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά την εκλογή του τακτικού µέλους στο 1ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά την εκλογή του τακτικού µέλους στο 2ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέµατος. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση 
των πρακτικών. 

� Το 9ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: «Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη της άδειας 
για την προσωρινή σύνδεση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε.» προτάθηκε από τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ., να συζητηθεί µετά το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της παρουσίας στη 
συνεδρίαση του ενδιαφεροµένου κ. Μουστακάτου. 

 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..6/2015.. 
 
 
 
 

� ΘΕΜΑ 2ο: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του ∆.Σ. Ν.Π.∆.∆.( άρθρο 103 παρ. 4 
Ν.3852/2010) µε την επωνυµία: Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». β) Αντικατάσταση τακτικού µέλους και εκλογή Προέδρου 
του ∆.Σ. του Ν.Π. 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..2ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην 
Aντιδήµαρχο ∆ιοίκησης & Ανθρώπινου ∆υναµικού κ. Ρηγοπούλου Βασιλική για να προβεί στην 
εισήγηση του θέµατος.  

27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Η  Αντιδήµαρχος  κ. Ρηγοπούλου Βασιλική είπε τα εξής: 
 

ΣΧΕΤ: 1. Η  αριθ.  209/10-11-2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

           2.Η  40056/18-12-2014  δήλωση παραίτησης του Προέδρου του ∆.Σ του Ν.Π. 

           3.το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ)  όπως ισχύει. 

  
Με την  αριθµ. 42/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε και 
κωδικοποιήθηκε µε την 177/2011 Α.∆.Σ συστάθηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την 
επωνυµία «Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (ΦΕΚ 2142/Β/26-9-2011).  
 Στο άρθρο 4 «∆ιοίκηση» της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι το νοµικό πρόσωπο 

διοικείται από 13µελές συµβούλιο αποτελούµενο από:  

- Πέντε (5) αιρετούς (∆ήµαρχος ή ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι) µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων 
δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
- ∆υο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών µονάδων, πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. 
- Έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
ένωση γονέων, έναν (1) εκπρόσωπο των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα 
µεγέθους σχολικής µονάδας. 
- Πέντε (5) δηµότες ή κατοίκους του ∆ήµου που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού 
προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση µε τους αναπληρωτές τους. Σε 
περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει συµβούλους ορίζει δύο (2) ∆ηµότες ή κατοίκους και σε 
περίπτωση που δεν ορίσει ή αυτοί που οριστεί παραιτηθούν και δεν αντικατασταθούν µετέχουν 
σύµβουλοι ή ∆ηµότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. 
Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Με την  209/10-11-2014 Απόφαση του .∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίσθηκαν τα µέλη του ∆.Σ του 
Ν.Π και εξελέγησαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος για την επόµενη διετία. 
Με το αριθ.40056/18-12-2014 δήλωση  ο εκλεγείς Πρόεδρος του ∆.Σ κ.Λαγοµιτζής Νικόλαος 
υπέβαλλε την παραίτησή του  από τη θέση του Προέδρου. 
Στο άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) ορίζονται µεταξύ των άλλων τα εξής: 
«…..  τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της 
θητείας τους µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση 
των καθηκόντων τους». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 

1) Τη συστατική απόφαση του νοµικού προσώπου όπως τροποποιήθηκε. 
2) τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) όπως συµπληρώθηκε και ισχύει µε τις 

διατάξεις του άρθρου 20παρ. 16 του Ν..3731/2008. 
Α. Να  κάνει δεκτή την αριθ. 40056/18-12-2014 δήλωση παραίτησης του κ.Λαγοµιτζή Νικολάου. 
Β. Να προβεί στον ορισµό τακτικού µέλους σε αντικατάστασή του και στην συνέχεια  στην 

εκλογή Προέδρου του ∆.Σ του Ν.Π Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ. 

 
Υπενθυµίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισµού ή υποδείξεως από το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους 
Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συµβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή 
Ν.Π.Ι.∆.., 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 
∆ήµο ή την Κοινότητα µελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).  
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Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 209/10-11-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Έπειτα το λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος και πρότεινε,  ως τακτικό µέλος του Ν.Π. την κ. Πανταζή Αιµιλία,  
σε αντικατάσταση του κ. Λαγοµιτζή Νικολάου, για τη θέση του Προέδρου του Ν.Π. το ∆.Σ. κ. 
Χρονόπουλο Πέτρο και για τη θέση του Αντιπροέδρου τη ∆.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίδα. 
 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως ειδικός αγορητής της παράταξης ‘ 
Ενωτική Πρωτοβουλία ∆ήµου ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: « Εδώ φαίνεται η προχειρότητα και η 
επιπολαιότητα των επιλογών σας, στη στελέχωση του έτσι κι αλλιώς παράνοµου Ν.Π. Θα 
καταψηφίσουµε την εισήγηση ευελπιστώντας, ότι στο επόµενο τρίµηνο δε θα ξαναφέρετε εισηγήσεις 
παραιτήσεων ή αντικαταστάσεων µελών των Ν.Π.».  
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Νέα 
Πνοή για το ∆ιόνυσο» και είπε τα εξής: «Έχουµε καταθέσει προσφυγή για το Ν.Π. και θα απέχουµε 
της διαδικασίας». 
  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 73 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95  και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την αριθ.  209/10-11-2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Την υπ΄ αρ. πρωτ. 40056/18-12-2014  δήλωση παραίτησης του Προέδρου του ∆.Σ του Ν.Π. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 

Με ψήφους  22 Υπέρ,  6 Κατά και 3 Αποχές 
 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Χιώτη ∆ηµητρίου, Ιωαννίδη 
Χαράλαµπου, Κανατσούλη Ιωάννη και Τσουδερού Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν στην 
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφτηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Αποδέχεται την παραίτηση του  κ. Λαγοµιτζή Νικολάου, Προέδρου του ∆.Σ. Ν.Π.∆.∆. µε την 
επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
Αποδέχεται  επίσης την πρόταση του ∆ηµάρχου για αντικατάστασή του και από µέλος του ∆.Σ. του 
Ν.Π.  και, 

 
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 

                                              Με ψήφους  21 Υπέρ,  6 Κατά και 3 Αποχές 
 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Χιώτη ∆ηµητρίου, Ιωαννίδη 
Χαράλαµπου, Κανατσούλη Ιωάννη και Τσουδερού Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν στην 
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφτηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Λουκάτου Ανθή δήλωσαν ότι 
απέχουν της ψηφοφορίας  για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Ορίζει ως τακτικό µέλος του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» την κ. Πανταζή Αιµιλία. 
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Εκλέγει στη θέση του Προέδρου του Ν.Π.∆.∆ «Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»., κατά πλειοψηφία µε ψήφους 22 Υπέρ, 5 Κατά και 3 Αποχές, το 
∆.Σ. κ. Χρονόπουλο Πέτρο. 
 
Εκλέγει στη θέση του Αντιπροέδρου του Ν.Π.∆.∆ «Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»., κατά πλειοψηφία µε ψήφους 21 Υπέρ, 3 Κατά 
και 3 Αποχές, τη ∆.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίδα. 
 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 209/10-11-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
            ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
            ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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Κοινοποίηση 
- Ν.Π.∆.∆. Α΄/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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