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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 27/09/2019 ώρα 23:55. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.09.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 10240 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

149/2019 
από το πρακτικό της 10ης/ 27.09.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  4ο : 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, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 27-09-2019, ώρα 19:00, 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 9990/23-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

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

τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αλεξανδρίδου Βασιλική  5. Γαλλής Γεώργιος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ευσταθίου Ηλίας 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Καφετσιούλης Απόστολος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μακροβασίλης Βασίλειος 13. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

14. Μπαρμπέρης Πέτρος 15. Μπατζιόλας Ζάχος 

16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Ντάγκας Νικόλαος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σωτηρίου Βασίλειος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

24. Τσιντζιράκος Ιωάννης 25. Τσιώνης Αστέριος 

  

Απόντες 

26. Καλαγιάς Γρηγόριος 27. Κατσιάβας Αστέριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης και Τζίκας Χρήστος. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

Θέμα  4ο : 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 Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Στην Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’): Τροποποίηση της 8440/2011 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 

αυτών» (Β' 318), αναφέρονται τα εξής: 

«Άρθρο 1 

Τροποποιούμε την 8440/24.02.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 

θεμάτων αυτών» (Β' 318), ως εξής: 

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται, ως εξής: «1. α. Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε 

(15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά: 

- Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 

- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα 

μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας. 

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας. 

β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 

του ν. 4623/2019 (Α' 134).» 

 

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, 
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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. 

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.» 

 

Στη διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του ν.4623/2019 αναφέρεται ότι: 

«Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο 

ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των 

συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των  μελών, συμπεριλαμβανομένου του 

προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον 

περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις». 

 

Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων που υποδεικνύεται από το Δήμαρχο υπολογίζεται επί του 

αριθμητικού συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά 

συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ). (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019). 

 

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. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς», διαμορφώνεται ως εξής: 

- Εννιά (9) μέλη (τρεις (3) του εταίρου φύλλου) από την παράταξη της πλειοψηφία, εκ των οποίων 

τουλάχιστον τρεις (3) δημοτικοί Σύμβουλοι. 

- Δύο (2) μέλη (ένα (1) του εταίρου φύλλου), δημοτικοί Σύμβουλοι από τις παρατάξεις της 

μειοψηφίας.  

- Τέσσερα (4) καθορίζονται από την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 και συγκεκριμένα: 

i Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

ii Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών. 

iii Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα 

μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας. 

- Για όλα τα μέλη ορίζονται και αναπληρωτές με τις ίδιες αναλογίες. 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς», αναφέροντας τα εξής: «Εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση θα απέχουμε από όλες τις 

διαδικασίες που αφορούν στον ορισμό των διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Επιχειρήσεων του 

Δήμου, αφού παρόλο που χαρακτηρίζονται δημοτικά ή δημοτικές αντίστοιχα, δίνουν έννοια 

επιχειρηματικότητας. Όλες αυτές οι μορφές διοίκησης θα έπρεπε να είναι δημόσιες, να διοικούνται από το 

Κράτος με διαφορετική μορφή». 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/293069/
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο την γραπτή υπόδειξη μελών Δ.Σ. του 

Δημάρχου ο οποίος υποδεικνύει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής 

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

Αγιάς» τους εξής: 

1. Λέτσιος Βασίλειος, Πρόεδρος Κοινότητας Σωτηρίτσας, ως Πρόεδρος, 

2. Τσιώνης Αστέριος Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ντάγκας Νικόλαος,  

3. Μπαρμπέρης Πέτρος Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Τσιαγκάλη Νικόλαο,  

4. Γιάνναρος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Σμυρλή Βασίλειο,  

5. Χαλατσή Ιζαμπέλα Μότη δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Μπρουζιώτη Ξανθή, 

6. Συρακοπούλου Ελένη δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Κούτσιου Ελένη, 

7. Μπουζούκη Χαρίκλεια δημότισσα,  με αναπληρωματικό μέλος την Αδαμούλη Αμαλία,  

8. Ριζάκη Ευαγγελία δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Βούλγαρη Γεωργία, 

9. Καλαπαναγιώτη Ζωγραφούλα δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Χατζή Σοφία, 

10. Ντακούλα Ζωή δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Καλαθά Σοφία, ως εκπρόσωποι 

υφιστάμενων συλλόγων γονέων. 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από τις λοιπές Δημοτικές Παρατάξεις, 

πλην του Δημάρχου, προτείνονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής 

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

Αγιάς», οι κάτωθι: 

1. Καφετσιούλης Απόστολος Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Γαλλή Γεώργιο, 

2. Αναστασίου Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Μπαλταγιάννη – 

Σοφολόγη Σοφία. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη του Δημάρχου για τον 

ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς». 

 

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η υπόδειξη του Δημάρχου επικυρώνεται. 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την πρόταση των λοιπών Δημοτικών 

Παρατάξεων για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής 

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

Αγιάς». 

 

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών του Δ.Σ., ως εξής:  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων της φανερής ψηφοφορίας η 

πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων επικυρώνεται. 

 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΟΔΧΩ6Ι-ΒΑΒ



Σελίδα 5 από 6 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (Α'114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.4623/2019 (Α΄ 134): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.2839/2000 (Α΄ 196): «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», 

- την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (Β΄ 3537): «Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης 

«Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.», 

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

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 636-19.04.2011 Τεύχος Β’, 

- τις διενεργηθείσες ψηφοφορίες και το γεγονός ότι απείχε απ’ αυτές η δημοτική παράταξη «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς», 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Ορίζουμε 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, Πρόεδρος Κοινότητας Σωτηρίτσας, ως Πρόεδρος, 

2. Τσιώνης Αστέριος Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ντάγκα Νικόλαο,  

3. Μπαρμπέρης Πέτρος Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Τσιαγκάλη Νικόλαο,  

4. Γιάνναρος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Σμυρλή Βασίλειο,  

5. Καφετσιούλης Απόστολος Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Γαλλή Γεώργιο, 

6. Αναστασίου Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη 

Σοφία. 

7. Χαλατσή Ιζαμπέλα Μότη δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Μπρουζιώτη Ξανθή, 

8. Συρακοπούλου Ελένη δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Κούτσιου Ελένη, 

9. Μπουζούκη Χαρίκλεια δημότισσα,  με αναπληρωματικό μέλος την Αδαμούλη Αμαλία,  

10. Ριζάκη Ευαγγελία δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Βούλγαρη Γεωργία, 

11. Καλαπαναγιώτη Ζωγραφούλα δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Χατζή Σοφία, 

12. Ντακούλα Ζωή δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Καλαθά Σοφία, εκπρόσωποι των 

υφιστάμενων συλλόγων γονέων. 

13. Τον εκάστοτε  διευθυντή εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

14. Τον εκάστοτε  διευθυντή εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

15. Τον εκάστοτε  νηπιαγωγό εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών. 

 

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

1. Πρόεδρος ο Λέτσιος Βασίλειος, Πρόεδρο Κοινότητας Σωτηρίτσας. 

2. Αντιπρόεδρος ο Μπαρμπέρης Πέτρος. 

 

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

ο  Αντιπρόεδρος. 

 

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 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς», 

ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει 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. 

ΑΔΑ: 6ΟΔΧΩ6Ι-ΒΑΒ



Σελίδα 6 από 6 

Η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», απείχε της διαδικασίας για τους λόγους που 

προαναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

ΑΔΑ: 6ΟΔΧΩ6Ι-ΒΑΒ
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