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ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 283

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 19εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Θέκα: «Οξηζκόο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ζύζηαζε ηεο Δληαία ρνιηθή
Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, «πύξνο Καββαδίαο». (αξζ.103 ηνπ Ν.3852/10)».
ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 09ε ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 6.30κ.κ., ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Εαθύλζνπ, ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν
Εαθύλζνπ ζηελ πιαηεία νισκνύ , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 22860/04-10-2019
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καθνιύξε ηαύξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθήηαο Αξεηάθεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε .
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
παξαβξέζεθαλ παξόληα ηξηάληα έλα (31) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Καθνιύξεο ηαύξνο
2. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
5. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
6. Καςακπέιε Βαζηιηθή
7. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
8. Αξκέλεο Γεώξγηνο
9. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
10. Ξέλνο Αλδξέαο
11. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
12. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
13. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
14. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
15. Καξαθάο σηήξηνο
16. Κάλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο
17. Πέηηαο Νηθόιανο
18. Γξόζνο Παλαγηώηεο
19. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
20. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
21. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
22. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
23. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
24. Μπισλάο Παλαγηώηεο
25. Κόθιαο Φώηηνο
26. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
27. Καζζηκάηεο Αληώληνο
28. Καξκίξεο Νηθόιανο
29. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
30. Καιακαξάο Νηθόιανο
31. Πάζηξαο Υξήζηνο

ΑΡΗΘ. 283/2019 ΑΠΟΦΑΖ Γ..

ΑΠΟΝΣΔ
1. Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
2. Μαξίλνο Αλαζηάζηνο
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Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Αηθαηεξίλε Μαιιηά, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Εαθύλζνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Κόθθνξεο Κσλζηαληίλνο θαη Μαξνύδαο Γηνλύζηνο απνρώξεζαλ
πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ.Καξαθάο σηήξηνο απνρώξεζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ.Γάζπαξνο Γηνλύζηνο απνρώξεζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Oξηζκόο κειώλ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ζύζηαζε ηεο Δληαία ρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο
Δθπ/ζεο, «πύξνο Καββαδίαο». (αξζ.103 ηνπ Ν.3852/10)» θαη αλαθέξεη εηζήγεζε ηεο
Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ :
ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΟΡΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Ν.Π.Γ.Γ.) ΔΝΗΑΗΑ
ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ « ΠΤΡΟ ΚΑΒΒΑΓΗΑ»
ύκθσλα κε ηελ απόθαζε ΤΠ.Δ. 63967/13.09.2019 (ΦΔΚ 3537/20.09.2019 ηεύρνο B’) :
1. α. Οη ζρνιηθέο επηηξνπέο είλαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ δηνηθνύληαη από
δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ζην νπνίν κεηέρνπλ έσο δεθαπέληε (15) κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 2 ηνπ λ. 3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ. Μεηαμύ ησλ κειώλ, ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ, νξίδνληαη ππνρξεσηηθά:
- Γύν (2) δηεπζπληέο/δηεπζύληξηεο, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ,
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα.
- Μία/έλαο (1) εθ ησλ αξραηνηέξσλ λεπηαγσγώλ γηα ηελ ζρνιηθή επηηξνπή ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
- Μία/έλαο (1) εθπξόζσπνο ηεο αληίζηνηρεο έλσζεο γνλέσλ, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη έλσζε γνλέσλ, έλαο (1) εθπξόζσπνο ησλ πθηζηάκελσλ ζπιιόγσλ γνλέσλ, θαηά
πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζε καζεηηθό δπλακηθό ζρνιηθήο κνλάδαο.
- Μία/έλαο (1) εθπξόζσπνο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζε καζεηηθό δπλακηθό ζρνιηθήο κνλάδαο.
β. Σα ππόινηπα κέιε νξίδνληαη κε ηελ αλαινγία πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4623/2019 (Α' 134).
γ. Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ, όηαλ ζπδεηνύληαη ζέκαηα ηα νπνία
αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα, θαιείηαη ν νηθείνο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν
νπνίνο ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ.»
Μεηαμύ ησλ κειώλ, ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ, νξίδνληαη ππνρξεσηηθά:
- Γύν (2) δηεπζπληέο/δηεπζύληξηεο, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ,
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα.
- Μία/έλαο (1) εθ ησλ αξραηνηέξσλ λεπηαγσγώλ γηα ηελ ζρνιηθή επηηξνπή ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
- Μία/έλαο (1) εθπξόζσπνο ηεο αληίζηνηρεο έλσζεο γνλέσλ, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη έλσζε γνλέσλ, έλαο (1) εθπξόζσπνο ησλ πθηζηάκελσλ ζπιιόγσλ γνλέσλ, θαηά
πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζε καζεηηθό δπλακηθό ζρνιηθήο κνλάδαο.
- Μία/έλαο (1) εθπξόζσπνο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζε καζεηηθό δπλακηθό ζρνιηθήο κνλάδαο. (παξ.1
ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απόθαζεο ΤΠΔΑΖΓ 8440/24.02.2011 (ΦΔΚ 318/25.02.2011 ηεύρνο Β'),
όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απόθαζεο ΤΠ.Δ. 1940/19.01.2018
(ΦΔΚ 310/02.02.2018 ηεύρνο Β') θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ πεξίπη.α' ηνπ άξζξνπ 1
ηεο απόθαζεο ΤΠ.Δ. 63967/13.09.2019 (ΦΔΚ 3537/20.09.2019 ηεύρνο B’)
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ηηο πεξηπηώζεηο ζπζηέγαζεο άιισλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη Η.Δ.Κ. ζε δηδαθηήξην ή
ζπγθξόηεκα ζπγθξνηείηαη εληαία ζρνιηθή επηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ν Γηεπζπληήο
ηνπ Η.Δ.Κ.. (παξ.3 ηνπ άξζξνπ 243 ηνπ Ν.3463/06)
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 άξζξν 6 Ν.4623/19 όηαλ πξνβιέπεηαη ν νξηζκόο κειώλ
ζηε δηνίθεζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ησλ δήκσλ θαζώο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, θαηά
ζπγθεθξηκέλε αλαινγία, ηα ηξία πέκπηα (3/5) ησλ κειώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ππνδεηθλύνληαη από ηνλ
δήκαξρν θαη ηα δύν πέκπηα (2/5) από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο.
Ζ αλαινγία ησλ 3/5 ησλ κειώλ ηνπ Γ πνπ ππνδεηθλύνληαη από ηνλ δήκαξρν, όπσο
πξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 6 ηνπ λ. 4623/2019, ππνινγίδεηαη ζην ζύλνιν ησλ
κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ έθαζηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο, ζύκθσλα θαη κε ηα
νξηδόκελα ζηελ ππ’ αξηζκ.102/13-9-2019 εγθύθιηό ΤΠ.Δ θαη ΤΠ.Δ. 66008/24.09.2019
Ζ ππόδεημε ησλ κειώλ ηνπ Γ θαηά ηα 3/5 από ηνλ δήκαξρν είλαη δεζκεπηηθή γηα ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην.
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ ηξηώλ πέκπησλ δύλαηαη λα ππνδεηρζνύλ
από ηνλ δήκαξρν κέιε (ηαθηηθά θαη αλαπιεξσηέο) θαη από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο ή θαη
αλεμάξηεηνπο ζπκβνύινπο. Σα κέιε πνπ ππνρξεσηηθώο νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο λέεο
δηαηάμεηο ηεο ΤΑ (δηεπζπληέο, λεπηαγσγόο, εθπξόζσπνη γνλέσλ θαη καζεηηθώλ
θνηλνηήησλ) δελ ππνινγίδνληαη ζηελ αλαινγία ησλ 3/5 θαηά ηελ ππόδεημε ηνπ δεκάξρνπ.
ύκθσλα κε ην άξζξν 240 ηνπ Ν.3463/06, όπσο ηζρύεη, νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Σα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξόζσπα δηνηθνύληαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, πνπ
απνηειείηαη από πέληε έσο δεθαπέληε κέιε, ηα νπνία καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο
νξίδνληαη από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην. Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη ν
δήκαξρνο ή ν πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο, δεκνηηθνί ή θνηλνηηθνί ζύκβνπινη θαη δεκόηεο ή
θάηνηθνη πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή πνπ έρνπλ αλάινγε
επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλώζεηο, αλάινγα κε ην ζθνπό ηνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ, θαζώο θαη έλαο εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, εθόζνλ
απηό απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο από δέθα (10) εξγαδνκέλνπο. Ο αλσηέξσ εθπξόζσπνο
πξνηείλεηαη από ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ηαθηηθώλ ππαιιήισλ εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε
(15) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζα απνζηαιεί ε ζρεηηθή πξόζθιεζε. Έλα ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ
κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη από ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ. Δάλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη πεξηζζόηεξα από πέληε (5), δύν
(2) ηνπιάρηζηνλ από απηά νξίδνληαη από ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ. Δίλαη δπλαηόλ ε κεηνςεθία αληί δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνύινπ λα νξίζεη σο
εθπξόζσπν ηεο δεκόηε ή θάηνηθν, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο
παξνύζαο παξαγξάθνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηνςεθία δελ νξίζεη ζπκβνύινπο, δεκόηεο ή
θαηνίθνπο, ή εθείλνη πνπ έρνπλ νξηζηεί παξαηηεζνύλ, ρσξίο λα αληηθαηαζηαζνύλ, κεηέρνπλ
ζύκβνπινη, δεκόηεο ή θάηνηθνη πνπ νξίδνληαη από ηελ πιεηνςεθία. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην
λνκηθό πξόζσπν ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηθέξεηα ηνπηθνύ δηακεξίζκαηνο έλα κέινο πξνηείλεηαη
από ην νηθείν ζπκβνύιην. Μεηά ηνλ νξηζκό ησλ κειώλ ην δεκνηηθό ζπκβνύιην εθιέγεη από ηα
κέιε απηά ηνλ πξόεδξν θαη ηνλ αληηπξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε
πνπ κέινο έρεη νξηζζεί, από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην, ν δήκαξρνο ή ν πξόεδξνο ηεο
Κνηλόηεηαο, απηόο απηνδηθαίσο θαζίζηαηαη θαη πξόεδξνο αληηζηνίρσο, ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ. Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ νξίδεηαη
κε ηελ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Λήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε
ηνπ λένπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κπνξνύλ λα
αληηθαηαζηαζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα
ζνβαξό ιόγν πνπ αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.
ΑΡΗΘ. 283/2019 ΑΠΟΦΑΖ Γ..
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Σνλ πξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο αλαπιεξώλεη
ν αληηπξόεδξνο. Σν λνκηθό πξόζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκόζηα αξρή
από ηνλ πξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη όηαλ απηόο θσιύεηαη ή απνπζηάδεη από ηνλ
αληηπξόεδξν.»
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 70/2011 ΦΔΚ 1204/2011 Σεύρνο Β’, απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ζπζηάζεθε ην Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία ΔΝΗΑΗΑ ΥΟΛΗΚΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΕΑΚΤΝΘΟΤ «
ΠΤΡΟ ΚΑΒΒΑΓΗΑ». ύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ε λέα απόθαζε ΤΠ. Δ.
63967/2019,ΦΔΚ Β’ 3537/20-9-2019 , ηξνπνπνηείηαη ε ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ, ρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο σο εμήο :
Σν Ν.Π.Γ.Γ. δηνηθείηαη από 11/κειέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνηεινύκελν από:
 Γύν (2) Γηεπζπληέο/ληξηεο, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
 Μία /Έλαο (1) εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ.
 Μία /Έλαο (1) εθπξόζσπνο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ, θαηά πξνηεξαηόηεηα
κεγέζνπο ζε καζεηηθό δπλακηθό ζρνιηθήο κνλάδαο.
 Δπηά (7) κέιε (αηξεηνί ή δεκόηεο ή θάηνηθνη), πνπ ππνδεηθλύνληαη από ηνλ
Γήκαξρν ( άξζξν 6 ηνπ Ν.4623/2019).
 Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο όηαλ ζπδεηνύληαη ζέκαηα ηα
νπνία αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα ,θαιείηαη ν νηθείνο δηεπζπληήο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ.
Λνηπά ζέκαηα ηεο Γηνίθεζεο θαζνξίδνληαη από ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Δζσηεξηθώλ 63967/13-9-2019 ( ΦΔΚ 3537/20-9-2019 Σεύρνο Β’)
ύκθσλα κε ην αξηζκό 3014/24-9-2019, έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο, νη
πέληε αξραηόηεξνη Γηεπζπληέο/ληξηεο, ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, είλαη νη εμήο:
1. Μάξγαξίηε ηαπξνύια, Γ/ληξηα 1νπ Γπκλαζίνπ Εαθύλζνπ
2. Μαξθεζίλεο Αλδξέαο - Γηνλύζηνο, Γ/ληήο 2νπ ΓΔΛ Εαθύλζνπ
3. Γαξδέιεο Νηθόιανο , Γ/ληήο Γπκλαζίνπ Ληζαθηάο Εαθύλζνπ
4. Γξόζνο Παύινο , Γ/ληήο 1ν Δ.Κ. Εαθύλζνπ
5. πίλνο Πάπινο, Γ/ληήο Γπκλαζίνπ Καηαζηαξίνπ Εαθύλζνπ
Γ/ληήο ηνπ Η.Δ.Κ Εαθύλζνπ πνπ ζπζηεγάδεηαη κε ην 2ν ΓΔΛ Εαθύλζνπ είλαη ν Καπνδίζηξηαο
Κσλ/λνο
ύκθσλα κε ην αξηζκό 23/4-6-2019 έγγξαθν ηεο Έλσζεο Γνλέσλ ησλ Μαζεηώλ Εαθύλζνπ
έρνπλ νξηζηεί νη θ.θ. Γεσξγάλνο Γηνλύζηνο σο ηαθηηθό κέινο θαη Κνληαξάηνο Ηάθσβνο , σο
αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
ύκθσλα κε ην αξηζκό 23/4-6-2019 έγγξαθν ηεο Έλσζεο Γνλέσλ ησλ Μαζεηώλ Εαθύλζνπ
έρνπλ νξηζηεί νη θ.θ. Κνληαξάηνο Ηάθσβνο σο ηαθηηθό κέινο θαη Αξθαδηαλνύ Βίθε, σο
αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
ύκθσλα κε ην αξηζκό 3014/24-9-2019, έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο
νξίζηεθαλ σο εθπξόζσπνη ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ, θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζε
καζεηηθό δπλακηθό ζρνιηθήο κνλάδαο:
Σαθηηθό Μέινο: Λνγνζέηεο Αιέμηνο – Αληώληνο ηνπ Καίζαξα , καζεηήο ηνπ 2νπ ΓΔΛ
Εαθύλζνπ,
Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο: Βαζηιόπνπινο Απόζηνινο ηνπ Κσλ/λνπ, καζεηήο ηνπ 2νπ ΓΔΛ
Εαθύλζνπ,
Δπηά (7) κέιε (αηξεηνί ή δεκόηεο ή θάηνηθνη), ππνδεηθλύνληαη από ηνλ Γήκαξρν ( άξζξν 6
ηνπ Ν.4623/2019)
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Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηνλ νξηζκό Γηνηθεηηθνύ
πκβνύιηνπ ζην ΝΠΓΓ Δληαία ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ
Εαθύλζνπ « ΠΤΡΟ ΚΑΒΒΑΓΗΑ ».
Δλ ζπλερεία ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν.
Ο θ. Γήκαξρνο αθνύ πήξε ην ιόγν πξνηείλεη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ
ζύζηαζε ηεο Δληαίαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζεο, «ΠΤΡΟ
ΚΑΒΒΑΓΗΑ» σο εμήο:
Σαθηηθά κέιε :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πξαζζάο Βαζίιεηνο, Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Αιπθώλ, Πξόεδξνο
Μαξηλάθεο Αλδξέαο, Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Αξθαδίσλ, Αληηπξόεδξνο
Κνπξνύκαινο Γηνλύζηνο ηνπ Αλησλίνπ, δεκόηεο
Γξάκςαο Υξήζηνο ηνπ Γηνλπζίνπ , δεκόηεο
Καξαίζθνο Αζαλάζηνο ηνπ Κσλ/λνπ ,δεκόηεο
Ρέλεζεο Γηνλύζηνο ηνπ Γξαγαλίγνπ ,δεκόηεο
Καιακαξάο Νηθόιανο ηνπ Κσλ/λνπ

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε :
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο, Αληηδήκαξρνο Γ.Δ Εαθπλζίσλ
2. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο, Αληηδήκαξρνο Γ.Δ Αξηεκηζίσλ
3. Κίηζνπ Δηξήλε ηνπ Παλαγηώηε , δεκόηεο
4. Σζαθηαξίδεο Λάδαξνο Παλαγηώηε ηνπ Αλησλίνπ, δεκόηεο
5. Νηάζηνπ Αξγπξώ ηνπ Γεσξγίνπ , δεκόηεο
6. Κόθιαο Φώηεο ηνπ Γηνλπζίνπ ,Γεκ. ύκβνπινο από ινηπέο παξαηάμεηο
7. Κόθιαο Γηνλύζηνο ηνπ Ησάλλνπ ,Γεκ. ύκβνπινο από ινηπέο παξαηάμεηο
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ
 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
 Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
 Σελ πξόηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ
 Σελ απόθαζε ηνπ ΤΠ. Δ. 63967/2019,ΦΔΚ Β’ 3537/20-9-2019
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010,
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Οκόθσλα
Καθνιύξεο ηαύξνο , Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο, εβαζηηάδεο Δπάγγεινο, Πξαζζάο
Βαζίιεηνο, Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο, Καςακπέιε Βαζηιηθή, Μαξηλάθεο Αλδξέαο, Αξκέλεο
Γεώξγηνο, Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο, Ξέλνο Αλδξέαο, Κακπίηζεο Θεόδσξνο, Φεξαδνύξνο
Ησάλλεο, Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο, Γάζπαξνο Γηνλύζηνο, Κάλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο,
Πέηηαο Νηθόιανο, Γξόζνο Παλαγηώηεο, Αγαιηαλόο Ησάλλεο, Αβξάκεο Παλαγηώηεο, Σξνύζζαο
(Νηάζζεο) Γηνλύζηνο, Μπισλάο Παλαγηώηεο Κόθιαο Φώηηνο, Ρέλεζεο Γηνλύζηνο, Καζζηκάηεο
Αληώληνο, Καξκίξεο Νηθόιανο, Ληβέξεο Υαξάιακπνο, Καιακαξάο Νηθόιανο, Πάζηξαο
Υξήζηνο.
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Απνθαζίδεη:
Σνλ νξηζκό ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνύιηνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
Δληαία ρνιηθή Δπηηξνπή
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζεο, «ΠΤΡΟ ΚΑΒΒΑΓΗΑ» σο εμήο:
Σαθηηθά κέιε :
1. Πξαζζάο Βαζίιεηνο, Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Αιπθώλ, Πξόεδξνο
2. Μαξηλάθεο Αλδξέαο, Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Αξθαδίσλ, Αληηπξόεδξνο
3. Κνπξνύκαινο Γηνλύζηνο ηνπ Αλησλίνπ, δεκόηεο
4. Γξάκςαο Υξήζηνο ηνπ Γηνλπζίνπ , δεκόηεο
5. Καξαίζθνο Αζαλάζηνο ηνπ Κσλ/λνπ ,δεκόηεο
6. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο ηνπ Γξαγαλίγνπ ,δεκόηεο
7. Καιακαξάο Νηθόιανο ηνπ Κσλ/λνπ
8. Μαξθεζίλεο Αλδξέαο Γ/ληεο (2ν Γει)
9. Γαξδέιεο Νηθόιανο Γ/ληεο (Γπκλ. Ληζαθηάο)
10. Λνγνζέηεο Αιέμηνο -Αληώληνο ηνπ Καίζαξα , εθπξόζσπνο ησλ Μαζεηώλ Εαθύλζνπ
11. Γεσξγάλνο Γηνλύζηνο , εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Γνλέσλ ησλ Μαζεηώλ Εαθύλζνπ
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε :
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο, Αληηδήκαξρνο Γ.Δ Εαθπλζίσλ
2. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο, Αληηδήκαξρνο Γ.Δ Αξηεκηζίσλ
3. Κηηζνπ Δηξήλε ηνπ Παλαγηώηε , δεκόηεο
4. Σζαθηαξίδεο Λάδαξνο Παλαγηώηε ηνπ Αλησλίνπ, δεκόηεο
5. Νηάζηνπ Αξγπξώ ηνπ Γεσξγίνπ , δεκόηεο
6. Κόθιαο Φώηεο ηνπ Γηνλπζίνπ ,Γεκ. ύκβνπινο από ινηπέο παξαηάμεηο
7. Κόθιαο Γηνλύζηνο ηνπ Ησάλλνπ ,Γεκ. ύκβνπινο από ινηπέο παξαηάμεηο
8. Μαξγαξίηε ηαπξνύια ,Γ/ληξηα (1ν Γπκλάζην)
9. Καπνδίζηξηαο Κσλζηαληίλνο, Γ/ληεο (ΗΔΚ)
10. Βαζηιόπνπινο Απόζηνινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ , εθπξόζσπνο ησλ Μαζεηώλ Εαθύλζνπ
11. Γεώξγηδαο Μηράιεο , εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Γνλέσλ ησλ Μαζεηώλ Εαθύλζνπ
Ζ απόθαζε πήξε αξηζκό 283/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηαύξνο Καθνιύξεο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
O Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηαύξνο Καθνιύξεο
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ΣΑ ΜΔΛΖ
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
3. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
4. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
5. Καςακπέιε Βαζηιηθή
6. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
7. Αξκέλεο Γεώξγηνο
8. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
9. Ξέλνο Αλδξέαο
10. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
11. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
12. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
13. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
14. Καξαθάο σηήξηνο
15. Κάλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο
16. Πέηηαο Νηθόιανο
17. Γξόζνο Παλαγηώηεο
18. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
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19. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
20. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
21. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
22. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
23. Μπισλάο Παλαγηώηεο
24. Κόθιαο Φώηηνο
25. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
26. Καζζηκάηεο Αληώληνο
27. Καξκίξεο Νηθόιανο
28. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
29. Καιακαξάο Νηθόιανο
30. Πάζηξαο Υξήζηνο
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