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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..15η/2019..
της ..22/7/2019..

..Αριθ. Απόφασης:232/2019..
ΘΕΜΑ 11ο:Τροποποίηση του άρθρου 4ου –Διοίκηση- της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ
με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 15ης /22-7-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σήμερα την ..22η Ιουλίου 2019.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την
υπ’ αριθ. ..27227/18-7-2019.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..22.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
10. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
11. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
12. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
15. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
4. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
5. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
6. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
7. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
8. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
9. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
10. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
12. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
14. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
15. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
16. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.

17. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
18. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
19. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Απουσίες:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος(δικαιολογημένη απουσία), Κοκμοτός Βασίλειος,
Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, Φωτέλης Λουκάς,
Μπιτάκος Παναγιώτης, Φωτάκης Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα Στέλλα –
Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογημένη απουσία), Γιαννουλάτος Σπυρίδων
(δικαιολογημένη απουσία), Υφαντής Ηλίας, Ίσσαρης Γρηγόριος και Κρητικός Αθανάσιος
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Στασινοπούλου Αναστασία, Μπέτσης Ανδρέας
και Καγιαλή Ελπίς προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
 Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 31ου θέματος.
Αποχωρήσεις:
 Οι Δ. Σ. κ.κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Παντελόγλου Τεύκρος αποχώρησαν πριν τη
συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος.
 Η Δ.Σ. κ. Αγαθοκλέους –Ακριτίδη Αγγέλα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29ου
θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος και Τσαμπαρλή Μαρία αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 44ου θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Ιωαννίδης Χαράλαμπος
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 45ου θέματος της Η.Δ.
 Ο Δ. Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 59ου θέματος της Η.Δ.
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Το θέμα με α/α 30 συζητήθηκε πριν το 29ο θέμα .
..Αριθ. Απόφασης:232/2019..
ΘΕΜΑ 11ο:« Τροποποίηση του άρθρου 4ου Διοίκηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..11ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο
στην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Πέππα Αγγελική να προβεί στην εισήγηση του θέματος.
Η Αντιδήμαρχος κ. Πέππα Αγγελική είπε τα εξής:
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την 111/2011 ΑΔΣ συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (ΦΕΚ 2142/Β/26-9-2011).
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση στο άρθρο 4 «Διοίκηση» 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.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ
310/02.02.2018 τεύχος Β') (άρθρο 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ
310/02.02.2018 τεύχος Β'), όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 της απόφασης
ΥΠ.ΕΣ.

5293/23.02.2018

(ΦΕΚ

816/08.03.2018

τεύχος

Β')

προβλέπεται

ότι:

Οι σχολικές επιτροπές που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις των διατάξεων του άρθρου 103
του ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει, διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από
πέντε έως δεκαπέντε μέλη, οριζόμενο με τους αναπληρωτές του κατά τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μεταξύ των μελών αυτών ορίζονται
υποχρεωτικά:
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- Τουλάχιστον ένας διευθυντής/προϊστάμενος των νηπιαγωγείων, για τις σχολικές επιτροπές
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, για τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν έως πέντε σχολικές μονάδες.
- Τουλάχιστον πέντε διευθυντές των σχολικών μονάδων, εκ των αρχαιότερων, για τις σχολικές
επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν
περισσότερες των πέντε σχολικές μονάδες, μεριμνώντας για την ευρύτερη δυνατή
εκπροσώπησή τους στο διοικητικό συμβούλιο, μέχρι και την συμπλήρωση των δεκαπέντε
μελών.
- 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.

- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τις σχολικές μονάδες της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της οικείας σχολικής μονάδας, ο οποίος
συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 91 Ν.4555/18 όπου στις διατάξεις των
άρθρων 227, 240, 243, 244, 246, 255, 266 του ν. 3463/2006 (Α' 114), όπως ισχύει, αναφέρεται
ότι τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των δήμων ορίζονται από το
δημοτικό συμβούλιο κατά συγκεκριμένη αναλογία πλειοψηφίας - μειοψηφίας, η σχετική
πρόβλεψη καταργείται από την επόμενη δημοτική περίοδο (έναρξη δημοτικής περιόδου
01.09.2019) και, το σύνολο των μελών ορίζεται, με ψηφοφορία, από το δημοτικό συμβούλιο. Ο
συνολικός αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων των
δήμων δεν θίγεται.

Κατόπιν των ανωτέρω 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 20 παρ. 16 του ν.3731/2008.
3. τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/ 2010.
4. την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018
(ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') (άρθρο 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018
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(ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β'), όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1
της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 5293/23.02.2018 (ΦΕΚ 816/08.03.2018 τεύχος Β').
5. Τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 91 Ν.4555/18.

Καλείται να προβεί με απόφασή του στην η τροποποίηση του άρθρου 4 της συστατικής πράξης
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (ΦΕΚ 2142/Β/26-9-2011) ως
κατωτέρω:
το νομικό πρόσωπο διοικείται από 15μελές συμβούλιο αποτελούμενο από:
- Πέντε (5) αιρετούς (Δήμαρχος ή Δημοτικοί Σύμβουλοι) με τους αναπληρωτές τους.
- Τουλάχιστον ένας (1) διευθυντής/προϊστάμενος των νηπιαγωγείων, για τις σχολικές
επιτροπές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Τουλάχιστον πέντε (5) διευθυντές των σχολικών μονάδων, εκ των αρχαιότερων, μέχρι και την
συμπλήρωση των δεκαπέντε μελών.
- 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.
- Τρεις (3) 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.
- Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της οικείας σχολικής μονάδας, ο οποίος
συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και
τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση.
Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
Τη συστατική απόφαση του νομικού προσώπου όπως τροποποιήθηκε.
τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 16 του ν.3731/2008.
τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/ 2010.
την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης του ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011, όπως
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αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ
310/02.02.2018 τεύχος Β') (άρθρο 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ
310/02.02.2018 τεύχος Β'), όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 της απόφασης
ΥΠ.ΕΣ. 5293/23.02.2018 (ΦΕΚ 816/08.03.2018 τεύχος Β').
Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 91 Ν.4555/18.
Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 4 της συστατικής πράξης(42/2011 ΑΔΣ όπως
τροποποιήθηκε με την 111/2011 ΑΔΣ και ισχύει ΦΕΚ 2412/Β/26-9-11) του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», ως κατωτέρω:
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15μελές συμβούλιο αποτελούμενο από:
- Πέντε (5) αιρετούς (Δήμαρχος ή Δημοτικοί Σύμβουλοι) με τους αναπληρωτές τους.
- Τουλάχιστον ένας (1) διευθυντής/προϊστάμενος των νηπιαγωγείων, για τις σχολικές
επιτροπές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Τουλάχιστον πέντε (5) διευθυντές των σχολικών μονάδων, εκ των αρχαιότερων, μέχρι και την
συμπλήρωση των δεκαπέντε μελών.
- 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.
- Τρεις (3) 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.
- Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της οικείας σχολικής μονάδας, ο οποίος
συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και
τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
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Από την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
του Δήμου οε 2019 καθώς και για τα επόμενα έτη.
Η ισχύς της απόφασης αυτής θα αρχίσει από την εγκατάσταση των νέων διοικητικών αρχών
και πάντως όχι πριν τη δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

-

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ –ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Εσωτερική Διανομή
Γραφείο Δημάρχου.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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