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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
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Τμ. Υποστ. Πολ. Οργάνων 

 

Τηλ. 2132030629 

Προς: Tον  Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου 
 

Θέμα:  : “Tροποποίηση της αριθ. 207/2016 Α.Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό: α) 

τακτικού μέλους και β) αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ του Ν.Π Δ.Δ 

(άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ “. 

 

ΣΧΕΤ: 1. Η  αριθ. 207/22-11-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

           2. Το αριθ. 33/2015-2017 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δημοσίων 

Σχολείων Δήμου Διονύσου 

          3.Το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)  όπως ισχύει. 

  
Με την αριθ. 42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε 

και κωδικοποιήθηκε με την 177/2011 Α.Δ.Σ συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (ΦΕΚ 2142/Β/26-9-2011).  

 Στο άρθρο 4 «Διοίκηση» της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι το νομικό 

πρόσωπο διοικείται από 13μελές συμβούλιο αποτελούμενο από:  

- Πέντε (5) αιρετούς (Δήμαρχος ή Δημοτικοί Σύμβουλοι) με τους αναπληρωτές τους, 

εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

- Δυο (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 Δήμου 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) Δημότες ή κατοίκους και σε περίπτωση που δεν ορίσει ή αυτοί που 



οριστεί παραιτηθούν και δεν αντικατασταθούν μετέχουν σύμβουλοι ή Δημότες ή 

κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. 

Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον 

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Με την  207/22-11-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκαν τα µέλη 
του ∆.Σ του Ν.Π και εξελέγησαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος για την επόµενη 
διετία. 
  Με το αριθ. 33/2015-2017 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δημοσίων 

Σχολείων Δήμου Διονύσου γνωστοποιήθηκαν  στο Δήμο μας οι ορισθέντες 

αντιπρόσωποι της Ένωσης στο Δ.Σ των Σχολικών Επιτροπών. 

 

Στο άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) ορίζονται μεταξύ των άλλων τα εξής: 

«…..  τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά την 

διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό 

λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 

1. Τη συστατική απόφαση του νομικού προσώπου όπως τροποποιήθηκε. 

2. τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως συμπληρώθηκε 

και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 20παρ. 16 του Ν..3731/2008. 

 

 Να προβεί σε τροποποίηση της αριθ. 207/2016 ΑΔΣ και  στον ορισμό τακτικού και 

αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ του  Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ‘Σχολική Επιτροπή 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ σύμφωνα με το 

σχετικό έγγραφο  της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Δήμου 

Διονύσου (αντιπρόσωποι της Ενωσης). 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η  αριθ. 207/22-11-2016 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  .  
 
                                                                                                 Mε Ε.Δ 

                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας          

 

 

                                                                                         Χρηστάκης Μιχαήλ   

 

 Συνημμένα: Το αριθ. 33/2015-2017 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 

Δημοσίων Σχολείων Δήμου Διονύσου. 


