INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.10.10 15:09:58
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΘΖ6ΩΗ7-Θ1Π

Μακρυχώρι 10-10-2014
Αριθ. πρωτ.
14462

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 17/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 02 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 19:30’ το Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13332/26-09-14
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 ( 25 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τσέτσιλας Δημήτριος
Τσάτσαρης Χρήστος
Τσούγιας Χρήστος
Αργυρίου ιωάννης
Νταφούλης Κων/νος
Τσιαπλές θωμάς
Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
Ζησάκη Ξανθή
Πανάγου Ελευθερία
Καρατέγος Μιχάλης
Σαϊτης Αστέριος
Διψάνας Αχιλλεύς
Ζάχος Βασίλειος

14. Έξαρχος Γεώργιος
15. Γκατζόγιας Παναγιώτης
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. Μπίκας Χρήστος
26.--

ΑΠΟΝΤΕΣ (2)
1. Μπουζέκης Ευθύμιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

2. Τσεργάς Κων/νος

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 [Κολότυχος Γεώργιος / Συκουρίου, Μπανιώρας Γεώργιος / Γόννων, Ζαφείρης
Κων/νος / Αιγάνης, Σεβδαλής Ελευθέριος / Καλοχωρίου, Μπίκας Ιωάννης / Όσσας,
Νταναβάρα Αργυρή / Πουρναρίου, Νταής Βασίλειος / Σπηλιάς] καθώς και οι εκπρόσωποι
Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης / Τεμπών, Βλαχοστέργιος Γεώργιος / Ιτέας,
Μήτσιου Ιωάννης / Κρανέας, Αβραμούλη Μαρία / Παραποτάμου, Σουκουβέλου Πηλία /
Κυψελοχωρίου].
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.
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ΘΕΜΑ ( 4) «Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας Δήμου Τεμπών»
Αριθμός Απόφασης ( 200 )
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985 τεύχος Α’):
«1. Σε κάθε Δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή
κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:
1. Το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που
ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ως πρόεδρο,
2. Εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,
3. Ένα δ/ντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο
της δ/νσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας,
4. Ένα δ/ντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον
προϊστάμενο της δ/νσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας,
5. Εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί
τους δύο,
6. Από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13-2-1986 τεύχος Β’)
απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ.: «Η θητεία του προέδρου και των μελών δημοτικών και κοινοτικών
επιτροπών παιδείας είναι δ υ ό μ ι σ ι έ τ η »
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985 τεύχος Α’): «Η
δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή
προέδρου κοινότητας ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που
εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί».
Οι αρμοδιότητες της επιτροπής και περαιτέρω ζητήματα τρόπου λειτουργίας της δημοτικής
επιτροπής παιδείας, ρυθμίζονται στο άρθρο 50 του ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τεύχος Α’) και
στην υπ’ αριθ Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13-02-1986 τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ.
Κατόπιν του ανωτέρω ε ι σ η γ ο υ μ α ι
Α.- Τον Ορισμό του δημοτικού συμβούλου κ. ΜΠΟΥΖΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ως Προέδρου και
Β.- τη συμμετοχή ενός (1) εκπροσώπου του εμπορικού συλλόγου Συκουρίου στην Επιτροπή
παιδείας του Δήμου Τεμπών
Γ.- Η Επιτροπή συγκροτείται κατά τα ανωτέρω με απόφαση του Δημάρχου και θητεία είναι
δυόμιση έτη.
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν 3852/2010 και μετά από διαλογική
συζήτηση.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α.- Τον Ορισμό του δημοτικού συμβούλου κ. ΜΠΟΥΖΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ως Προέδρου και
Β.- τη συμμετοχή ενός (1) εκπροσώπου του εμπορικού συλλόγου Συκουρίου στην Επιτροπή
παιδείας του Δήμου Τεμπών
Γ.- Η Επιτροπή συγκροτείται κατά τα ανωτέρω με απόφαση του Δημάρχου και θητεία είναι
δυόμιση έτη.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 200/2014
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
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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 10-10-2014
O Πρόεδρος Δ.Σ.
Τσέτσιλας Δημ.

