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Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Περίληψη Θέματος
Αριθ. Απόφασης 155/2019
Συγκρότηση σχολικής επιτροπής
μονάδων
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Δήμου Δωδώνης για
την τετραετία 1-9-2019 έως 31-122023
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή
Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 29ην του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Δωδώνης, μετά από την υπ’ αριθ. 8463/452/25-10-2019 γραπτή πρόσκληση
της Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό
Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ.
Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους
Πρόεδρους των Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται
στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 95
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, όπως
αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του
Ν.4555/2018.
Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και
Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν
στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
3443/2006.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο
«21» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «20 »
μέλη, ήτοι:
Παρόντες
Απόντες
1. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος Δ.Σ)
1. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
( Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
3. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ)
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
4. ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Αντιδήμαρχος)
και κλήθηκαν νόμιμα
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)
7. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
8. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
10. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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13. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
18. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19.ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20.ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών,
σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα(Ν.3463/2006).
Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Χορέβας Σταύρος Προϊστάμενος
Δ/νσης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών &Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης,
για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της
αρμοδιότητάς τους.
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αβγού
(Πετράκης Αντώνιος), Αγίας Αναστασίας (Γκόλας Θεόφιλος), Αγίας Τριάδας
(Ζώης Φώτιος), Αγίου Ανδρέα (Νούση Μαριάννα), Αγίου Νικόλαου (Νούσης
Άρης),
Ανθοχωρίου (Κύρκος
Μιχαήλ),
Ασπροχωρίου (Μπέλλος
Αναστάσιος), Αχλαδέων (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), Γεωργάνων (Νίκας
Οδυσσεύς), Δραγοψάς (Βαγενάς Αριστείδης), Δραμεσιών (Παπαθωμάς
Γεώργιος), Δωδώνης (Μπούκας Δημήτριος) Ελάφου ( Δημάκης Λάζαρος),
Επισκοπικού (Ντάφλος Αναστάσιος), Ζωτικού (Πάκος Νικόλαος),
Θεριακησίου (Μόσχος Νικόλαος), Καταμάχης (Παπαιωάννου Κωνσταντίνος),
Κοπάνης (Δρόσος Ιωάννης), Κουμαριάς ( Κύρκος Ιωάννης), Κωστάνιανης
(Τσάλης Παύλος), Λίππας
(Ντάσιος Χρήστος), Μαντείου (Μπράχος
Βασίλειος), Μελιγγών (Βραζέλης Παναγιώτης), Μουσιωτίτσας (Νικόπουλος
Νικόλαος), Μπαουσιών (Φαρμάκης Πέτρος), Μπεστιάς (Κωστάκης
Ευάγγελος), Μυροδάφνης (Γαρούφης Νικόλαος),
Πέρδικας (Ζιάκκας
Κωνσταντίνος), Πεστών (Νάτσιας Αλέξανδρος), Ρωμανού
(Ντάφλος
Δημήτριος), Ψήνας (Βασιλειάδης Θεόδωρος)
ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι
των Κοινοτήτων: Αλεποχωρίου –
Μπότσαρη (Παργανάς Ευάγγελος), Άρδοσης (Αντέλλης Παύλος),
Αρτοπούλας (Παπαδόπουλος Θεοχάρης), Βαλανιδιάς (Χαρίτος Ανδρέας),
Βαργιάδων (Μπούτζιας Χρήστος), Βαρλαάμ(Ρίζος Βασίλειος), Βουλιάστης
(Γαλανός Δημήτριος), Δερβιζάνων (Λαμπράκης Αθανάσιος), Κερασέας
(Γκότοβος Γεώργιος), Κουκλεσίου (Αποστόλου Χρήστος), Κρυφοβού
(Ανδρούτσος Αλέξανδρος), Μελιάς (Χορέβας Παναγιώτης), Παλαιοχωρίου –
Μποτσαρη (Μπότσαρης Ανδρέας), Παρδαλίτσας(Πανταζής Κωνσταντίνος),
Πεντολάκκου
(Κόκκαλης
Κωνσταντίνος),
Πλατανίων
(Παππάς
Κωνσταντίνος), Πολυγύρου ( Τάσης Αντώνιος), Ραβενίων ( Δήμος Ηλίας),
Σενίκου ( Βασιλείου Νικόλαος), Σερβιανών (Κωστής Λάμπρος), Σεριζιανών
(Σακκάς Νικόλαος), Σιστρουνίου (Αποστολάκης Ευστράτιος), Σκλίβανης
(Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος), Σμυρτιάς (Παπαϊωάννου Χριστόφορος),
Τερόβου (Πανούλας Δημήτριος).
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί
νόμιμα.
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Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΒΟΥΛΙΑΣΤΗΣ κ. ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων του κ.
Δημάρχου στο σώμα και της σχετικής συζήτησης που ακολούθησε.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΚΕΡΑΣΕΑΣ κ. ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσήλθε
στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενη το 15ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έδωσε το λόγο στoν Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Χήρα να εισηγηθεί το
εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.2 του Ν.3852/10:
«Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά
πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις
σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με
πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να
συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών
επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία
πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και
εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών.
Στην παρ 1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ
318/25.02.2011 τεύχος Β’) όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’) ορίζονται τα εξής σχετικά
με τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών:
«α. Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που
διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15)
μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και
του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών,
τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:
- Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών
μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των
υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό
δυναμικό σχολικής μονάδας.
- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό
δυναμικό σχολικής μονάδας.
β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134).
γ. 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.»
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 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
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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.»
Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.5
του άρθρου 227 του Ν.3463/06 στην οποία αναφέρονται τα σχετικά με τη
διοίκηση των ιδρυμάτων, ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου.
Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 227 του Ν.3463/06:
Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου
ιδιώτες
-που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση ή
-που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και
-όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή
συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που
αναφέρονται στο άρθρο 146.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19:
«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών
κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των
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νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των
συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των
μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με
τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον
περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές
παρατάξεις.»
Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 66008/24.09.2019 επισημαίνονται τα εξής σχετικά με την
ανωτέρω διάταξη:
Η αναλογία των 3/5 των μελών του ΔΣ που υποδεικνύονται από τον δήμαρχο,
όπως προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του αρ. 6 του ν. 4623/2019,
υπολογίζεται στο σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου έκαστης
σχολικής επιτροπής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.102/13-92019 εγκύκλιό ΥΠ.ΕΣ.
Η υπόδειξη των μελών του ΔΣ κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο είναι δεσμευτική
για το δημοτικό συμβούλιο.
Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να
υποδειχθούν από τον δήμαρχο μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από τις
λοιπές παρατάξεις ή και ανεξάρτητους συμβούλους.
Τα μέλη που υποχρεωτικώς ορίζονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ΥΑ
(διευθυντές, νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δεν
υπολογίζονται στην αναλογία των 3/5 κατά την υπόδειξη του δημάρχου.
Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτ.β’ της παρ.1 του άρθρου 6 του
Ν.2839/2000, όπως τροποποιήθηκε από 01.09.2019 από την παρ.1 του
άρθρου 16 του Ν.4604/19, 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., ο αριθμός των
διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε
ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή
υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1).
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα,
εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Συγκρότηση συλλογικού χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος
άρθρου δεν είναι νόμιμη, εκτός των περιπτώσεων συλλογικών οργάνων των
οποίων τα μέλη εν μέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών
(ex officio) ή προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας και τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα λόγω
αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού προσώπων του ετέρου φύλου.
Επιπρόσθετα,
στην
εγκύκλιο
Υπ.
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α.1/13/οικ.12383/06.04.2017 διευκρινίζεται ότι σύμφωνα δε με την
οικεία νομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου εφαρμόζεται χωριστά
για τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη (απόφαση 151/2008
ΝΣΚ (ΟΛΟΜ).
Με το υπ’ αριθ. Φ.3.1/9493 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων προτείνονται ως μέλη του Δ.Σ. της
Σχολικής Επιτροπής οι εξής:
-Κιτσαράς Ευάγγελος Διευθυντής ΔΣ Κάτω Κρυφοβού με αναπληρωτή του τον
Θεμελή Σωτήριο Διευθυνττή ΔΣ Αβγού.
-Σκαμνέλη Μαρία Διευθύντρια ΔΣ Επισκοπικού με αναπληρώτρια της την
Λισγάρα Ευφροσύνη Διευθύντρια ΔΣ Νέας Μουσιωτίτσας.
-Ρόκα Υβόννη Νηπιαγωγός στο Ν/Γ Κάτω Κρυφοβού με αναπληρώτρια της την
Κούτλα Βασιλική Νηπιαγωγός στο Ν/Γ Νέας Μουσιωτίτσας.

Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 155/2019

5

Επίσης στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας δεν υπάρχουν ενώσεις γονέων
ούτε σύλλογοι γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό
σχολικής μονάδας.
Στην συνέχεια ο κ. Χήρας κατέθεσε την πρόταση της Δημοτικής αρχής για την
συγκρότηση σχολικής επιτροπής μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η
οποία περιλαμβάνει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ως εξής:
1. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου Δημοτικός Σύμβουλος με
αναπληρωτή του το ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Λαζάρου επίσης
Δημοτικό Σύμβουλο.
2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ελευθερίου Δημοτικός Σύμβουλος με
αναπληρωτή του τον ΔΗΜΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Σωτηρίου επίσης Δημοτικό
Σύμβουλο..
3. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνα Δημοτικό Σύμβουλο με
αναπληρωτή του τον ΒΛΑΧΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Κωνσταντίνου επίσης
Δημοτικό Σύμβουλο.
4. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Πελοπίδα Δημοτική Σύμβουλος με
αναπληρώτρια την ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΑ δημότισσα
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Νέστωρα Δημοτικό Σύμβουλο με
αναπληρωτή του τον ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του Αθανασίου,
επίσης Δημοτικό Σύμβουλο.
6. ΝΑΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Αθανασίου Δημότισσα με αναπληρώτρια την
ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου
7. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου Δημότης με αναπληρωτή του τον ΝΟΥΣΗ
ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου
Διευθυντές και Νηπιαγωγοί Σχολικών Μονάδων
1. ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Κάτω
Κρυφοβού με αναπληρωτή του τον ΘΕΜΕΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟ Διευθυντή
Δημοτικού Σχολείου Αβγού.
2. ΣΚΑΜΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Επισκοπικού με
αναπληρώτρια της την ΛΙΣΓΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Διευθύντρια Δημοτικού
Σχολείου Νέας Μουσιωτίτσας.
3. ΡΟΚΑ ΥΒΟΝΝΗ Νηπιαγωγός στο Ν/Γ Κάτω Κρυφοβού με
αναπληρώτρια της την ΚΟΥΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Νηπιαγωγός στο Ν/Γ Νέας
Μουσιωτίτσας.
Πρόεδρος του νομικού προσώπου προτείνεται να ορισθεί ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος ο
ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνα.
Στην συνέχεια ο Επικεφαλής της παράταξης «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ.
Κατσανάκης Κωνσταντίνος πρότεινε ως τακτικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο
κ. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗ ΒΑΙΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Σπυρίδωνα με αναπληρωτή το τον
επίσης Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Θεοφίλου.
Από την παράταξη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ δεν κατατέθηκε
καμιά υποψηφιότητα.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων,
όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 13 της
συνεδρίασης της 29-10-2019, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες
διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών
Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις
παρατηρήσεις τους, και κλείνοντας την συζήτηση η Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη
όσα ανέφερε στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος κ. Χήρας Βασίλειος καθώς
και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 103 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές
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τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018,
όπως επίσης και το άρθρο 240 του Ν. 3463/06,αλλά και το άρθρο 6 παρ.1 εδ.β
του Ν. 2839/2000 και την παρ 1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) όπως αντικαταστάθηκε με
την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’) και
την υπ΄ αριθμόν 77/2011 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Ορίζει ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ τους:
1. ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αναστασίου Δημοτικό Σύμβουλο με
αναπληρωτή του το ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Λαζάρου επίσης
Δημοτικό Σύμβουλο.
2. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Ελευθερίου Δημοτικό Σύμβουλο με
αναπληρωτή του τον ΔΗΜΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Σωτηρίου επίσης
Δημοτικό Σύμβουλο.
3. ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Σπυρίδωνα Δημοτικό Σύμβουλο με
αναπληρωτή του τον ΒΛΑΧΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Κωνσταντίνου επίσης
Δημοτικό Σύμβουλο.
4. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Πελοπίδα Δημοτική Σύμβουλο με
αναπληρώτρια την ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΑ δημότισσα
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟ του Νέστωρα Δημοτικό Σύμβουλο με
αναπληρωτή του τον ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του Αθανασίου,
επίσης Δημοτικό Σύμβουλο.
6. ΝΑΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Αθανασίου Δημότισσα με αναπληρώτρια
την ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου επίσης Δημότισσα.
7. ΔΗΜΟ ΗΛΙΑ του Γεωργίου Δημότη με αναπληρωτή του τον ΝΟΥΣΗ
ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου επίσης Δημότη.
8. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗ ΒΑΙΟ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Δημοτικό Σύμβουλο με
αναπληρωτή του τον ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Θεοφίλου επίσης
Δημοτικό Σύμβουλο.
9. ΚΙΤΣΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Κάτω
Κρυφοβού με αναπληρωτή του τον ΘΕΜΕΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟ Διευθυντή
Δημοτικού Σχολείου Αβγού.
10. ΣΚΑΜΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Επισκοπικού
με αναπληρώτρια της την ΛΙΣΓΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Διευθύντρια
Δημοτικού Σχολείου Νέας Μουσιωτίτσας.
11. ΡΟΚΑ ΥΒΟΝΝΗ Νηπιαγωγός στο Ν/Γ Κάτω Κρυφοβού με
αναπληρώτρια της την ΚΟΥΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Νηπιαγωγός στο Ν/Γ
Νέας Μουσιωτίτσας.
Β. Πρόεδρος της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ εκλέχθηκε μετά από φανερή ψηφοφορία
ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος
εκλέχθηκε μετά από φανερή ψηφοφορία
ο ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
Σπυρίδωνα Δημοτικός Σύμβουλος.
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.
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Δ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του
Δημοτικού Συμβουλίου (2019-2023) και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 155/2019.
Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για
συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε
υπογράφεται ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Τα Μέλη
(Τ.Σ.Υ)
(Τ.Υ)
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
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