
                                            

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Άνοιξη  5/10/2012 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αρ. Πρωτ.:29975 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Κανάρη 3 Άνοιξη 
ΤΚ 14569 
ΤΗΛ: 2132139820 
FAX: 210 8142421     

                                                                                    ΠΡΟΣ: κ.  Πρόεδρο του ∆ηµοτικού   
         Συµβουλίου 

 

ΘΕΜΑ: « Ορισµός/Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  ΝΠ∆∆ “Σχολική 
Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”.» 

 

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 42/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως 
τροποποιήθηκε µε την 111/2011 συστάθηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την  
επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ  
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ». Στο άρθρο 4 «∆ιοίκηση»  ορίζεται  ότι  το  νοµικό  πρόσωπο  διοικείται  από  13 
µελές 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 
− ∆ύο  (2) ∆ιευθυντές,  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 υφισταµένων συλλόγων γονέων,  
κατά προτεραιότητα  µεγέθους σχολικής µονάδας  
− Πέντε (5) ∆ηµότες 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  ορίσει  
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.  
Υπενθυµίζεται  ότι  στις  περιπτώσεις  διορισµού  ή  υποδείξεως  από  το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆ 
και τους Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συµβουλίων η άλλων συλλογικών οργάνων  
διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., τα οποία συγκροτούνται µετά τη 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).  
Με την αριθ.  164/2012 απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίστηκαν τα µέλη του ∆Σ του 
Νοµικού Προσώπου για τη διετία 2011-2012 ως εξής :  
1. Φέρµελη Λυδία, ∆ηµοτική Σύµβουλος , Πρόεδρος  
2. Koροβέση Βάσια, ∆ηµοτική Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος µε αναπληρώτρια τη ∆ηµοτική 
Σύµβουλο, Γιαννιώτη Ελένη  



3. Ζυγούνας Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωτή το  ∆ηµοτικό Σύµβουλο 
Καρασαρλή Αναστάσιο 
4. Κουριδάκης Κωνσταντίνος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωτή το ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 
Παλιγγίνη Κωνσταντίνο 
5. Κοκµοτός Βασίλειος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωτή το δηµότη Κοτρώτσο Σεραφείµ 
6. Μουστάκας Μιχάλης,  ∆ηµότης, µε αναπληρωτή  το  ∆ηµότη, Αδαµόπουλο Ιωάννη 
7. Μπούρα -Κοντάκη Ευµορφία, ∆ηµότης µε αναπληρωτή το ∆ηµότη, Χριστοδούλου Νίκο 
8. Καρακάση  Άννα, Εκπαιδευτικός µε αναπληρωτή τον Πιτσατάκη Εµµανουήλ 
9. Τσούρτης Μιχάλης µε αναπληρώτρια την Τζοάνου Πηνελόπη  
10.Ζηρτιλίδη Κυριακή µε αναπληρώτρια την Μπαλτζώνη Παρασκευή  
11.Λουκάτος Μάριος ,ως εκπρόσωπος του πολυπληθέστερου σχολείου (∆ηµοτικό σχολείο 
Άνοιξης)  µε αναπληρωτή τον Χριστόπουλο Ιωάννη 
12. Παγανόπουλος Γεράσιµος ∆ιευθυντής Σχολείου µε αναπληρωτή τον  Καλιώτη Παναγιώτη. 
13.∆αλάς Παρασκευάς, ∆ιευθυντής Σχολείου µε αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Βασιλική 
∆ιευθύντρια Σχολείου.  

 

 

Λαµβάνοντας υπόψη 

� το (ΦΕΚ 318/25-2-2011 παρ.1) σχετικά µε τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών στο 
οποίο αναφέρεται ότι στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών ορίζονται οπωσδήποτε 
“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”. 

� Το από 9/4/2012 τροποποιηµένο καταστατικό της “Ένωσης Συλλόγων Γονέων 
Μαθητών των ∆ηµοσίων σχολείων του ∆ήµου ∆ιονύσου Αττικής”. 

� Τη 19/2012 διαταγή του µονοµελούς πρωτοδικείου Αθηνών. 

� Το µε αρ. πρωτ. 29319/1-10-2012 έγγραφο της “Ένωσης Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεµόνων ∆ηµοσίων σχολείων Αγίου Στεφάνου“ 

� Το από 30/9/2012 έγγραφο παραίτησης του αναπληρωµατικού µέλους κ. 
Αδαµόπουλου Γιάννη 

� Το µε αρ. 98/4-10-2012 έγγραφο της “Σχολικής Επιτροπής σχολικών µονάδων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου“ που αφορά την πρόταση 
αντικατάστασης του παραιτηθέντος µέλους. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λάβει υπόψη του τη συστατική απόφαση 
του νοµικού προσώπου και τις διατάξεις των άρθρων 240 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) όπως 
συµπληρώθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 16 του ν.3731/2008, καλείται να 
προβεί στην αντικατάσταση : 

1. του Λουκάτου Μάριου εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων της πολυπληθέστερης σχολικής 
µονάδας (∆ηµοτικό σχολείο Άνοιξης) και του αναπληρωτή του Χριστόπoυλου Ιωάννη  

2. του Αδαµόπουλου Ιωάννη δηµότη ,αναπληρωµατικού µέλους 

µε τους παρακάτω: 

   1. Λιακέα Βάνα µε αναπληρωτή της τον Αλεξόπουλο ∆ιονύσιο ως εκπροσώπους της 
“Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών των ∆ηµοσίων σχολείων του ∆ήµου ∆ιονύσου Αττικής”. 

     2. Κώνστα Αναστασία δηµότη, ως αναπληρωµατικό µέλος. 

για το υπόλοιπο της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
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