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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2012..  

της ..15ης/10/2012.. 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..219/2012.. 
                        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..15ης/10/2012.. της ..24ης/2012.. Τακτικής ∆ηµόσιας 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..15η Οκτωβρίου 2012.. ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. ..30877/11-10-2012.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε 
κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του 
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 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 παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της αριθ. 113/2012 απόφασης του Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο ΘΕΣΠΙΣ’». 
ΘΕΜΑ 2ο:  «Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα 
«Πράσινο Ταµείο 2012-2015». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  διενέργειας προµήθειας  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου» . 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών» 
ΘΕΜΑ 5ο: «Τροποποίηση της κυκλοφοριακής µελέτης της οδού Βουτσέλη στην ∆.Κ  
Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» ΤΗΣ 
∆.Κ Ροδόπολης. 
ΘΕΜΑ 7ο: «Κοπή δύο (2) πεύκων επί του οδοστρώµατος της Λ. ∆ροσιάς-Σταµάτας µεταξύ 
των οδών Κρήτης και Ροδοπόλεως». 
ΘΕΜΑ 8ο:  «Ορισµός /Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  ΝΠ∆∆ “Σχολική 
Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”.» 
 

� ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισµός/Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  ΝΠ∆∆ 
“Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου”. » 

 
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για την έκδοση Ε/Ε της Τράπεζας Πειραιώς  προς την 
Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. και έγκριση των όρων αυτής ». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασµού 
της 28ης Οκτωβρίου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και έγκριση του 
Κανονισµού Λειτουργίας του».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση  για «Προµήθεια αυτοκινούµενου 
οχήµατος παραγωγής ασφάλτου για την επιδιόρθωση λακκουβών». 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. 

µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..30.. ήτοι: 
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Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου κ. Τσάµης ∆ηµήτριος, ο  πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. 
Θεοφίλου Σπυρίδων, ο  πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς κ. Ιωαννίδης 
Χαράλαµπος, ο  πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχάηλ  
καθώς και ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. 
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν 
στη σηµερινή Συνεδρίαση. 
Απουσίες: 
• Η ∆.Σ.  κ. Γιαννιώτη Ελένη είχε ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναµία της να 
παρευρεθεί στη συνεδρίαση. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία και Κατσίγιαννη Σοφία 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των 
θεµάτων 6, 7, 8 και 9. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6ου 
θεµάτος. 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Καρασαρλής Αναστάσιος, Πέππας Νικόλαος, Λίτσας 
Αθανάσιος, Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσούκας Παναγιώτης 
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των Ανακοινώσεων. 
Αποχωρήσεις 
• Ο ∆.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10ου 

θέµατος. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
4. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
9. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
10. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
11. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
12. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
13. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
15. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
16. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
17. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
18. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
19. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
20. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
21. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22. ΣΤΑΪΚΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 
23. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
24. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
25. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
26. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
28. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
29. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.    
6. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.  
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
9. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
10. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
11. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
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• Ο ∆.Σ. κ. Καρασάρλης Αναστάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 7ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου 
θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 
1ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ.  κ. κ. Πέππα Αγγελική και Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 13ου θέµατος. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του ∆ήµου για 
την τήρηση των πρακτικών. 
 
..Αριθ. Απόφασης: ..219/2012.. 
 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισµός/Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  ΝΠ∆∆ 

“Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου”. » 

 
Ο πρόεδρος του ∆. Σ. µετά την εκφώνηση του ..9ου.. θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης έδωσε το λόγο στη ∆.Σ. κ. Φέρµελη Λυδία για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Η ∆.Σ. κ. Φέρµελη Λυδία ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: 
 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 43/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως 
τροποποιήθηκε µε την 112/2011 Α∆Σ συστάθηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε 
την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». Στο άρθρο 4 «∆ιοίκηση» 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, ∆ευτεροβάθµιας 
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  
-Έναν (1) εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας.  
-Τέσσερις (4) 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.  
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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Με την αριθ. 29/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίστηκαν τα µέλη του 
∆Σ του Νοµικού προσώπου για τη διετία 2011-2012 ως εξής: 
 
1.Γαρεφαλάκης Εµµανουήλ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος. 
2.Κανατσούλης Ιωάννης ∆.Σ, µε αναπληρωτή τον ∆Σ Λίτσα Αθανάσιο. 
3.Παλιγγίνης Κωνσταντίνος ∆.Σ,  µε αναπληρωτή τον ∆.Σ Χιώτη Ηρακλή. 
4.Καρυστινός Νικόλαος ∆.Σ, µε αναπληρωτή την ∆.Σ Τζανετή Αγαθη-Έλλη. 
5.Κοκµοτός Βασίλειος ∆.Σ, µε αναπληρωτή τον Χωµατά Αντώνιο, δηµότη. 
(Εκπρόσωπος µειοψηφίας) 
6.Λουκάτος Μάριος δηµότης, µε αναπληρωτή τον Χριστόπουλο Ιωάννη, δηµότη. 
(Εκπρόσωπος µειοψηφίας) 
7.Παπαϊωάννου Βασιλική δηµότης, µε αναπληρώτριά την Ζαρόκωστα Ευγενία, 
δηµότη. (Εκπρόσωπος µειοψηφίας) 
8.Καϊτσας Γεώργιος δηµότης, µε αναπληρωτή τον Γιαλέρη Αντώνιο, δηµότη. 
9.Τσιγαράς Αλέξανδρος δηµότης, µε αναπληρώτρια την Κώνστα Αναστασία, 
δηµότη. 
 

− Σώκος ∆ηµήτριος του Ιωάννη, µε αναπληρωτή τον Αβραµίδη Χαράλαµπο του 
Κωνσταντίνου. 
− Χριστοδούλου Μιχαήλ εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων της πολυπληθέστερης  
σχολικής µονάδας (Γυµνάσιο Αγ. Στεφάνου), µε αναπληρωτή τον Ζαφειράκο  
∆ηµήτριο.  
− ∆αδιώτου Αναστασία, ∆ιευθύντρια του Γυµνασίου ∆ιονύσου µε αναπληρωτή τον 
Κουλουρίτη Παναγιώτη, ∆ιευθυντή ΓΕΛ ∆ιονύσου..  
− Κρεµµύδα Ελένη, ∆ιευθύντρια Γυµνασίου Άνοιξης µε αναπληρωτή τον Γιατζάκη Πέτρο, 
∆ιευθυντή του ΓΕΛ Κρυονερίου.  

 
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. ∆. ∆ιονύσου 29319/1-10-2012 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων 

Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµοσίων σχολείων Αγίου Στεφάνου  
� Το µε αρ. πρωτ. ∆. ∆ιονύσου 29377/2-10-2012  έγγραφο παραίτησης της Β. 

Παπαϊωάννου από τη θέση της εκπροσώπου της “Ένωσης Συλλόγων Γονέων 
Μαθητών των ∆ηµοσίων σχολείων του ∆ήµου ∆ιονύσου Αττικής”.  

 
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 των : 

 
1) Χριστοδούλου Μιχαήλ εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων της πολυπληθέστερης  

σχολικής µονάδας (Γυµνάσιο Αγ. Στεφάνου), µε αναπληρωτή τον Ζαφειράκο  
∆ηµήτριο µε την  Τζάκη Αµαλία εκπρόσωπο της “Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών των 
∆ηµοσίων σχολείων του ∆ήµου ∆ιονύσου Αττικής” ως τακτικό µέλος, για το υπόλοιπο της 
θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τη συστατική απόφαση του νοµικού προσώπου. 
� 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. 
� 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 µε αρ. πρωτ. ∆. ∆ιονύσου 29377/2-10-2012  έγγραφο παραίτησης της Β. 

Παπαϊωάννου από τη θέση της εκπροσώπου της “Ένωσης Συλλόγων Γονέων 
Μαθητών των ∆ηµοσίων σχολείων του ∆ήµου ∆ιονύσου Αττικής”.  

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).                            

 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 

Εγκρίνει την αντικατάσταση του Χριστοδούλου Μιχαήλ, εκπρόσωπο του Συλλόγου 
Γονέων  της πολυπληθέστερης σχολικής µονάδας (Γυµνάσιο Αγ. Στεφάνου), µε αναπληρωτή 
τον Ζαφειράκο ∆ηµήτριο µε την  Τζάκη Αµαλία, εκπρόσωπο της “Ένωσης Συλλόγων Γονέων 
Μαθητών των ∆ηµοσίων σχολείων του ∆ήµου ∆ιονύσου Αττικής” ως τακτικό µέλος, για το 
υπόλοιπο της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.             ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
      ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
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ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.        
       ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
 ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.     
      ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
   ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.   

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 17/10/2012 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Ροΐδης Αθανάσιος 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας &Παιδείας. 
- ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 


