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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 16/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 15 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 19:30’ το Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12418/1009-14 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο

ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού
(άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα
της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 26 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τσέτσιλας Δημήτριος
Τσάτσαρης Χρήστος
Μπουζέκης Ευθύμιος
Αργυρίου ιωάννης
Νταφούλης Κων/νος
Τσιαπλές θωμάς
Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
Ζησάκη Ξανθή
Πανάγου Ελευθερία
Καρατέγος Μιχάλης
Σαϊτης Αστέριος
Τσεργάς Κων/νος
Τσούγιας Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ (1)
1. Έξαρχος Γεώργιος

14. Διψάνας Αχιλλεύς
15. Ζάχος Βασίλειος
16. Μανώλης Γεώργιος
17. Κυρίτσης Γεώργιος
18. Βλάγκας Ιωάννης
19. Ντόντος Γεώργιος
20. Μαϊμάρης Δημήτριος
21. Νικολάου Γεώργιος
22. Καραναστάσης Αθανάσιος
23. Σίμος Γεώργιος
24. Κακαγιάννης χρήστος
25. Γκατζόγιας Παναγιώτης
26.Μπίκας Χρήστος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
Ο Πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ ( 6 ) «Ορισμός Μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου
Τεμπών»
Αριθμός Απόφασης ( 175 )
Με την αριθ. 73/2011 απόφασή μας (ΦΕΚ Β’ 769/6-5-11), αποφασίσαμε τη συγχώνευση
των σχολικών επιτροπών της Β/βάθμιας εκπαίδευσης που περιήλθαν στο δήμο Τεμπών την 1-1-
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2011, συνιστώντας ταυτόχρονα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική επιτροπή
Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Τεμπών».
Το νομικό αυτό πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006,
διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) μέλη, τα οποία
μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και
αποτελείται από Τέσσερα μέλη (4) προερχόμενα από την πλειοψηφία , δύο (2) μέλη που
ορίζονται από την μειοψηφία, τέσσερις (4) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών
μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , (Δ/ντές , είτε Γυμνασίου είτε Λυκείου ) , τέσσερις (4)
εκπρόσωποι των αντίστοιχων ενώσεων γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση
γονέων, τέσσερις (4) εκπρόσωποι των υφιστάμενων συλλόγων γονέων και σε όπια σχολική
μονάδα υφίστανται πέραν του ενός συλλόγου ( Γυμνάσιο και Λύκειο) οι εκπρόσωποι των γονέων
θα προέρχονται από όπου υπερέχει ο αριθμός μαθητών ( Γυμνάσιο ή Λύκειο), ένας (1)
εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας και εξ
αυτής από όπου υπερέχει ο αριθμός μαθητών ( Γυμνασίου - Λυκείου)
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
Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί
παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας. 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 παρ 1 του άρθρου 240 του Ν
3463/06 ορίζεται πως 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.
Τηρούμενης και της διαδικασίας υποχρεωτικής εκπροσώπησης και των δύο φύλλων σε
ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα
μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).
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Κατόπιν του ανωτέρω ε ι σ η γ ο ύ μ α ι:
Α.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Β.- Να ορίσουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του εν λόγω Νομικού Προσώπου
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Τα μέλη του ΔΣ έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις του
άρθρου 67 του 3852/2010 , τις ανωτέρω διατάξεις , και μετά από διαλογική συζήτηση
[Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας: διαφωνώ με την εισήγηση θα έπρεπε να προταθώ για τακτικό
& όχι αναπληρωματικό μέλος, για να εκφράζεται έτσι το Δ.Σ.]
Αποφασίζει

Κατά Πλειοψηφία

Α.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Β.- Ορίζει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του εν λόγω Νομικού Προσώπου ως
κατωτέρω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΤΣΙΟΠΑ-ΛΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δημοτικός Σύμβουλος
2. ΤΣΕΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος
3. ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ,Σ Δημοτικός Σύμβουλος
4. ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Δημοτικός Σύμβουλος
5. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
6. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
7. Ο/Η Δ/ντης-ντρια Λυκείου Συκουρίου
8. Ο/Η Δ/ντης-ντρια Γυμνασίου Λυκειακών τάξεων Μακρυχωρίου
9. Ο/Η Δ/ντης-ντρια Λυκείου Πυργετού
10. Ο/Η Δ/ντής-ντρια Λυκείου Γόννων
11. Ο εκάστοτε πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Λυκείου Συκουρίου
12. Ο εκάστοτε πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Λυκείου Πυργετού
13. Ο εκάστοτε πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου Γόννων
14. Ο εκάστοτε πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου & Λυκειακών
τάξεων Μακρυχωρίου
15. Ο πρόεδρος 15/μελούς Γενικού Λυκείου Συκουρίου.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ ΜΙΧΛΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
2. ΜΠΟΥΖΕΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
3. ΔΙΨΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Δημοτικός Σύμβουλος
4. ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
5. ΜΑΪΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας
6. ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας
7. Ο Δντής Γυμνασίου Συκουρίου
8. Ο Δ/ντής Γυμνασίου Γόννων
9. Ο Δ/ντής Γυμνασίου Πυργετού
10. Ο Αναπληρωτής Δ/της Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Μακρυχωρίου
11. Ο εκάστοτε πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου Συκουρίου
12. Ο εκάστοτε πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου Πυργετού
13. Ο εκάστοτε πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Λυκείου Γόννων
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14. Ο εκάστοτε Αναπληρωτής πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου
Λυκειακών τάξεων Μακρυχωρίου
15. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 15/μελούς Γενικού Λυκείου Συκουρίου.
Γ.- Προτάθηκαν και εκλέχθηκαν η
Αντιπρόεδρος, ο κ. ΤΣΕΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.

κα ΤΣΙΟΠΑ-ΛΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ως Πρόεδρος και ως

Δ. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Νομικό Πρόσωπο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και
όταν αυτός κωλύεται να τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 175/2014
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
Μακρυχώρι 22-09-2014
O Πρόεδρος Δ.Σ.
Τσέτσιλας Δημ.

