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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 10
ης

/ 12-9-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 6
ο
:  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς».  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

12008/8-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μάρκου Σωτήριος 

14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 15. Μασούρας Γεώργιος 

16. Μπάτσικας Βασίλειος 17. Μπεϊνάς Αντώνιος   

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Ριζούλης Στέφανος 

20. Σιμούλης Θωμάς 21. Σκαρκάλης Χρήστος 

22. Σμυρλής Βασίλειος 23. Σουλιώτης Θεόδωρος 

24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

26. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

27. Γκουτζουλίκας Γεώργιος  

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

 

http://www.dimosagias.gr/
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 6 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος 

(Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης 

Σπανός. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας 

Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης…. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 6
ο
:  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς».  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 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 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. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 6 

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.» 

 

Με την παρ. 1, εδάφ. β, του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας», ορίζεται ότι: «1. α)..... β) 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». 

 

Με την υπ’ αριθμ. 33/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ω) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 636-19.04.2011 Τεύχος Β’, 

συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αγιάς», που διοικείται από δεκαπενταμελές (15) Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, και το 

αποτελούν: 

 Ο Δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος ή Πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας ή 

πρόεδρος της  Τοπικής κοινότητας. 

  Πέντε (5)  δημοτικοί  σύμβουλοι εκ των οποίων δύο ορίζονται από τη μειοψηφία 

του δημοτικού συμβουλίου. 

 Οι  δύο (2) διευθυντές των  σχολικών μονάδων 1
ου

 και 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Αγιάς. 

 Οι τρεις (3) διευθυντές  των σχολικών μονάδων των εδρών των δημοτικών 

ενοτήτων Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών. 

 Τέσσερις (4) εκπρόσωποι συλλόγων γονέων των δημοτικών ενοτήτων Αγιάς, 

Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών. 

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας, τους 

εκπροσώπους που θα συμμετάσχουν στο διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Ακολούθως ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον», κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, πρότεινε τους δημοτικούς Συμβούλους που θα 

συμμετάσχουν στο διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Στους προτεινόμενους 

δημοτικούς Σύμβουλος ήταν και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Κασίδας Ιωάννης. 

 

Εν συνεχεία ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς», αφού ευχαρίστησε τον κ. Καλαγιά για την πρότασή του, αρνήθηκε τη 

συμμετοχή της παράταξής του στο Διοικητικό Συμβούλιο των Σχολικών Επιτροπών, 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 6 

λέγοντας τα εξής: «Για τα συγκεκριμένα ζητήματα των Σχολικών Επιτροπών έχω μια 

εντελώς διαφορετική άποψη. Γι’ αυτό και στην αρχή της συνεδρίασης ζήτησα να 

συζητηθεί και να συνταχθεί ψήφισμα που θα καταδικάζει την κατάσταση που επικρατεί 

στο χώρο της Παιδείας και όχι μόνο, αφού σ’ όλους τους τομείς οι χρηματοδοτήσεις 

που παίρνουν οι Δήμοι είναι γελοίες. Δεν μπορώ να φαντασθώ τον εαυτό μου να 

διεκπεραιώνει τέτοιου είδους πολιτικές, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο και οι αντίστοιχες 

Επιτροπές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν έχουν καμία, μα καμία λογική 

διεκδίκησης και καταγγελίας των πολιτικών που οδηγούν την Παιδεία και τα σχολεία 

στη σημερινή τους κατάσταση, με τις χιλιάδες ελλείψεις σε προσωπικό και την υποδομή 

στις σχολικές μονάδες.  

Μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση καταρχήν που θα καλούμε τους Συλλόγους γονέων 

και κηδεμόνων, τους μαθητές τους αγρότες, τους επαγγελματίες, όλους τους φορείς της 

περιοχής σε μία Γενική Συνέλευση όπου θα αναδείξουμε το θέμα της Παιδείας στην 

Αγιάς; Να ένα ψήφισμα και μια πρόταση. 

Τέλος, τα χρήματα που παίρνουμε από την Ε.Ε. είναι από την συμβολή της Ελλάδος, 

από τα χρήματα που εισπράττει το Κράτος από τον κόσμο, είναι από τα 

παρακρατηθέντα που δεν έχουν αποδοθεί στους Δήμους. Δεν είναι χρήματα που μας 

δωρίζουν οι Ευρωπαίοι». 

 

Απαντώντας στον επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας ο Δήμαρχος είπε τα εξής: 

«Αν έχουμε την εντύπωση ότι το πατριωτικό μας καθήκον ολοκληρώνεται μ’ ένα 

ψήφισμα που θα λέμε ότι οι χρηματοδοτήσεις που παίρνουν οι Δήμοι είναι γελοίες, τότε 

είμαστε βαθιά νυχτωμένοι. Αυτό το έχουμε κάνει επανειλημμένα ως Δημοτικό 

Συμβούλιο και έχουμε στείλει σε Υπουργούς επιστολές, και ήλιο και βροχή και κρύο 

έφαγα, να πηγαίνω από την πλατεία Κλαυθμώνος, μέχρι την πλατεία Συντάγματος και 

άντε πάλι πίσω. Αν λοιπόν προτείνετε ένα ακόμη τέτοιο ψήφισμα, τότε αυτό είναι πάρα 

πολύ εύκολο. Πιστεύω άλλωστε ότι αυτό θα το ψηφίσουμε όλοι μας εδώ. Στη λύση του 

προβλήματος έχουμε μια πρόταση;  

Και επειδή ξέρω τι λέει το ΚΚΕ, στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μ’ όλους τους 

φορείς να υπογράψουμε μια υπεύθυνη δήλωση όλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε καμιά 

βοήθεια από την Ε.Ε. Για να συμφωνήσουμε απόλυτα και να λήξει αυτό το παραμύθι. 

Από τη μία είναι καλά να παίρνουμε τις χρηματοδοτήσεις μας, να είμαστε στην 

ασφάλεια  του Ευρώ και από την άλλη να καταγγέλλουμε όλα τα άλλα. Δεν γίνεται να 

έχεις δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Εάν θέλετε να κάνουμε αυτό που λες, ετοίμασε τις 

υπεύθυνες δηλώσεις να στις στείλουμε στο Υπουργείο και στις Βρυξέλλες να μην 

ξανάρθει καμιά Ευρωπαϊκή χρηματοδότη στο Δήμο Αγιάς. Για να τελειώνουμε μια και 

καλή μ’ αυτή την ιστορία και να για να μην παίζουμε με τις λέξεις και τα γράμματα». 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, 

- τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 278 του Π.Δ. 410/1995, 

- τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000, 

- την υπ’ αριθμ. 33/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ω) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 636-19.04.2011 Τεύχος Β’, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 5 από 6 

 
Α. Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς», ως εξής: 

 

1. Λέτσιος Βασίλειος δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον 

Σμυρλή Βασίλειο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας. 

2. Γιάνναρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον 

Τριανταφύλλου Ευθύμιο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας. 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον 

Αργυρούλη Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας. 

4. Ριζούλης Στέφανος δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον  

Τσιώνη Αστέριο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας. 

5. Μπεϊνάς Αντώνιος δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, με αναπληρωτή τον 

Μασούρα Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας. 

6. Αναστασίου Ιωάννης δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, με αναπληρωτή τον 

Σιμούλη Θωμά δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας. 

7. Τον εκάστοτε  διευθυντή της σχολικής μονάδας 1
ου

 Δημοτικού Σχολείο Αγιάς. 

8. Τον εκάστοτε  διευθυντή της σχολικής μονάδας 2
ου

 Δημοτικό Σχολείου Αγιάς. 

9. Τον εκάστοτε  διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας. 

10. Τον εκάστοτε διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Σωτηρίτσας. 

11. Τον εκάστοτε διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Στομίου. 

12. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο γονέων Δημοτικής Ενότητας Αγιάς με τον 

αναπληρωτή του, που θα ορίζονται με απόφαση του διοικητικού οργάνου του 

συλλόγου και στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος με κλήρωση που θα 

διενεργείται μεταξύ των γονέων, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε 

νέας σχολικής χρονιάς. 

13. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο γονέων  Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας με τον 

αναπληρωτή του, που θα ορίζονται με απόφαση του διοικητικού οργάνου του 

συλλόγου και στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος με κλήρωση που θα 

διενεργείται μεταξύ των γονέων, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε 

νέας σχολικής χρονιάς. 

14. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο γονέων Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας με τον 

αναπληρωτή του, που θα ορίζονται με απόφαση του διοικητικού οργάνου του 

συλλόγου και στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος με κλήρωση που θα 

διενεργείται μεταξύ των γονέων, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε 

νέας σχολικής χρονιάς. 

15. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο γονέων  Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών με τον 

αναπληρωτή του, που θα ορίζονται με απόφαση του διοικητικού οργάνου του 

συλλόγου και στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος με κλήρωση που θα 

διενεργείται μεταξύ των γονέων, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε 

νέας σχολικής χρονιάς. 

 

Β. Εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: 

1. Πρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος. 

2. Αντιπρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ριζούλης Στέφανος. 

 

Γ. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός 

του, τον αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 6 από 6 

Δ. 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. 

 

Ε.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής 

ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής. 

ΣΤ. Η παρούσα να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στη Γενική Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και στο Τμήμα 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αγιάς. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 150/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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