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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 31 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις συνενώσεις σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευ-
σης του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας . 

. 
 

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-
τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Λιώρης Αθανάσιος  
2.  
3.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 1ο έκτακτο θέμα ( του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το ΔΣ ) έκθεσε στο ΔΣ: 
  1. Σε υλοποίηση του σχετικού Προγράμματος Συνενώσεων Σχολείων με το με αριθμ. πρωτ. 
11136/Δ4/27-1-2011 έγγραφό της  η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης – 
Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων – Τμήμα Α΄. και Β΄. του Υπουργείου Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων καλεί τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , λαμβάνοντας 
υπόψη  τα οριζόμενα στο έγγραφο κριτήρια να διαμορφώσουν πρόταση για τις σχολικές μονάδες, τις αρμο-
διότητές τους και να την αποστείλουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση  Εκπαίδευσης και μάλιστα 
μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2011.  
 2. Με το με αριθμ. πρωτ. 1990/24-2-2011 προς τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια της 
χώρας έγγραφό της η Ο.Λ.Μ.Ε. εκφράζει την αντίθεσή της στο Πρόγραμμα Συνενώσεων Σχολείων που 
οδηγεί όχι απλά σε συνενώσεις αλλά κυριολεκτικά και σε καταργήσεις δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων 
σε ολόκληρη τη χώρα.  
 Συνάμα το έγγραφο της Ο.Λ.Μ.Ε. επισημαίνει την προσπάθεια αύξησης των μαθητών κάθε τμή-
ματος από 25 σε 30 μαθητές αλλά και την ουσιαστική κατάργηση του σχολείου της γειτονιάς και την δυ-
σμενή για τους μαθητές και τους διδάσκοντες αύξηση των απρόσωπων και μαζικών «πολυδύναμων»  σχο-
λικών κέντρων με παράλληλες περικοπές των επιχορηγήσεων των σχολικών επιτροπών. 
 3.Οι πιο πάνω επισημάνσεις του εγγράφου της Ο.Λ.Μ.Ε.  διατυπώνονται στα πλαίσια των εκπαι-
δευτικών εισηγήσεων για τη δημιουργία τμημάτων με ανώτατο  αριθμό 25 μαθητών , μέχρι 20 μαθητών 
στις κατευθύνσεις του λυκείου και στην ΤΕΕ και μέχρι 10 μαθητών ανά καθηγητή στα εργαστήρια και σε 
συνδυασμό με την  έκταση της περιοχής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας , τον δεδομένο αριθμό σχολείων 
και μαθητών της περιοχής μας  και τις ανάγκες των μαθητών της περιοχής του Δήμου και των οικογενειών 
τους, ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣ και κατόπιν τούτων ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ προς το Δημοτικό Συμβού-
λιο τη λήψη απόφασης και την κοινοποίηση  και δημοσιοποίηση  της ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ και ΜΗ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ  Σχολείων του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας ΚΑΙ  ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ τη λήψη  , την κοινοποί-
ηση και τη δημοσιοποίηση απόφασης με ταυτόχρονη εισήγηση προς τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες ΓΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ της περιοχής του Δήμου  κατόπιν, σε συνεργασία με τις Σχολικές Μονάδες,  
σύνταξης ειδικής μελέτης για τις αποστάσεις μεταξύ των σχολείων , τον αριθμό των μαθητών ανά σχολείο 
και τμήμα και τις ειδικότερες ανάγκες του μαθητικού δυναμικού και των οικογενειών τους έτσι, ώστε και 
το Σχολείο και οι διδάσκοντες να επιτελούν ουσιαστικά και με πλήρη επάρκεια το έργο τους αλλά και οι 
μαθητές και οι οικογένειές τους να διευκολύνονται στην προσπάθειά τους.  
Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά. 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του: 
1. το με αριθμ. πρωτ. 11136/Δ4/27-1-2011 έγγραφό της  Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης – Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων – Τμήμα Α΄. και Β΄. του Υπουργείου 
Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

2. το με αριθμ. πρωτ. 1990/24-2-2011 έγγραφο της Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ομόφωνα αποφασίζει 

1. Αποδέχεται τις επισημάνσεις του με αριθμ πρωτ. 1990/24-2-2011 εγγράφου της Ο.Λ.Μ.Ε. για τη 
δημιουργία τμημάτων με ανώτατο αριθμό 25 μαθητών, μέχρι 20 μαθητών στις κατευθύνσεις του λυ-
κείου και την ΤΕΕ και μέχρι 10 μαθητών ανά καθηγητή στα εργαστήρια σε συνδυασμό με την έκταση 
της περιοχής και τον δεδομένο αριθμό σχολείων και μαθητών της περιοχής του Δήμου και τις ανάγκες 
των μαθητών και των οικογενειών τους που δεν είναι δυνατό να υπηρετούνται με την μείωση αλλά 
μόνο με την αύξηση , όπου απαιτείται,  των Σχολικών Μονάδων της περιοχή του Δήμου Μάνδρας- 
Ειδυλλίας  

2. Τη σύνταξη ειδικής μελέτης , σε συνεργασία με τις Σχολικές Μονάδες , για τις αποστάσεις μεταξύ 
των σχολείων, τον αριθμό των μαθητών ανά σχολείο και τμήμα και τις ειδικότερες ανάγκες του μαθη-
τικού δυναμικού και των οικογενειών τους, έτσι, ώστε και το σχολείο και οι διδάσκοντες να επιτελούν 
ουσιαστικά και με πλήρη επάρκεια το έργο τους και οι μαθητές και οι οικογένειές τους να διευκολύ-
νονται στην προσπάθειά τους.   

Η απόφαση πήρε αα 31 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
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       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 32 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν 3852/2010) του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας και σύσταση νέου ΝΠΔΔ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» 

. 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-

τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

4. Λιώρης Αθανάσιος  
5.  
6.  
 



 5
Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο 
και εισηγούμενος το 2ο έκτακτο θέμα ( του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το ΔΣ ) έκθεσε 
στο ΔΣ: 
  Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010: 
«1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:  
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και 
περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δή-
μος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου. 
Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, μπορεί να λει-
τουργούν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρο-
νται στο προηγούμενο εδάφιο. 
β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία.» 
 
Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα δημοτικά και κοινο-
τικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, 
περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του. 
 
Επιπλέον στην παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-
καίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται 
υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται 
στην περίπτωση α΄ της παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.  
 
Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχο-
λικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να 
συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα.  
 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθ-
μίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσε-
ων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσε-
ως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. 
Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικο-
νομικών θεμάτων αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχε-
τικά με τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών:  
 
«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:  

 Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.  

 Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτε-
ραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 

 Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.   

 Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν 
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος 
συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου». 

 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄):  «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 σύμ-
βουλοι 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  
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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 μειοψη-
φία 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 ε-
δαφίου 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 λει-
τουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος  ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Με-
τά τον ορισμό των μελών το δημοτικό  συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι-
πρόεδρο 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 συμ-
βουλίου. 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  αντι-
πρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρό-
εδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.» 
 
Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: 
«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από 
την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία 
και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από 
τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο 
του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέ-
χρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η 
θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο 
δήμο.» 
 
Ο Δήμος ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων ΜΑΝΔΡΑΣ-ΒΙΛΙΩΝ-
ΕΡΥΘΡΩΝ & ΚΟΙΝ. ΟΙΝΟΗΣ. 
 
Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι κάτωθι σχολικές επιτροπές της πρωτο-
βάθμιας :  
 
1. Σχολική Επιτροπή 1ου - 2ου- & 5ου Δημοτικών Σχολείων Δήμου Μάνδρας  
2. Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου – 3ου Νηπιαγωγείου & Εσπερινού Γυμνασίου Δή-

μου Μάνδρας 
3. Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου – 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Μάνδρας 
4. Σχολική Επιτροπή 1ου – 2ου –5ου & 6ου Νηπιαγωγείων Δήμου Μάνδρας 
5. Σχολική Επιτροπή Δήμου Βιλίων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Σχολεία Πρωτοβάθ-

μιας : Δημοτικό , Νηπιαγωγείο )  
6. Σχολική Επιτροπή 1ου  12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ερυθρών 
7. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ερυθρών  
 
Προτείνουμε το Ν.Π.Δ.Δ. να διοικείται από δεκαπενταμελές Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από: 

 Εννέα Δημοτικούς Συμβούλους ή Δημότες, εκ των οποίων  τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη 
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου  

 Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας  εκπαίδευ-
σης   

 Δύο εκπρόσωπους της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, 
ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολι-
κής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης   

 έναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης   
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 έναν εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί 

περισσότερα από 10 άτομα) 
 
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκε-
κριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με 
δικαίωμα ψήφου». 
 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

 
Το δημοτικό συμβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη του : 
 την εισήγηση του προέδρου,  
 την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 & 3 του άρθρου 103 του Ν.3852/10 
 την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας 

των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» 
 τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας που λειτουργούσαν στο Δήμο  

 
Ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , ΝΠΔΔ,  με την επωνυμία: 
 Σχολική Επιτροπή 1ου - 2ου- & 5ου Δημοτικών Σχολείων Δήμου Μάνδρας  
 Σχολικής Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου – 3ου Νηπιαγωγείου & Εσπερινού Γυμνασίου Δήμου 

Μάνδρας 
 Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου – 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Μάνδρας 
 Σχολική Επιτροπή 1ου – 2ου –5ου & 6ου Νηπιαγωγείων Δήμου Μάνδρας 
 Σχολική Επιτροπή Δήμου Βιλίων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Σχολεία Πρωτοβάθμιας : 

Δημοτικό , Νηπιαγωγείο ) 
 Σχολική Επιτροπή 1ου  12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ερυθρών 
 Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ερυθρών 

 
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης στο Δήμο 
ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.» 
 

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων 
που της διατίθενται για  την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, 
φωτισμού,  ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαρι-
στριών,  η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε 
είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις  αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 
τον εφοδιασμό από  τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξο-
πλιστικά είδη  και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοι-
χες  σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των  σχολικών 
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη  στήριξη της διοικητι-
κής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη 
νόμου. 

 
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου: 
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκα-
πέντε (15) Μέλη , ως εξής:  

 εννέα Δημοτικούς Συμβούλους ή Δημότες, εκ των οποίων  τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη 
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου  

 έναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης   
 δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης   
 Δύο εκπρόσωπους της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, 

ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολι-
κής μονάδας πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης   

 ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων  
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Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και 
λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: 
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ  
β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 
που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.  
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας. 
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. 
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.  
 
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών 
της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στα νομικά πρόσωπα. 
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομι-
κοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγ-
χωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσω-
πο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. 
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο  νομικό πρό-
σωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που  συγχωνεύθηκαν σε 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία  περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν 
από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου  χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με κα-
θολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις  οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύ-
θηκαν, συνεχίζονται  αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδι-
καστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.  
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση πήρε αα 32 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 33 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν 3852/2010) του 
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και σύσταση νέου ΝΠΔΔ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟ-
ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ». 
 

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας 
Δευτέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από 
την με  αριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παρα-
βρέθηκαν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

7. Λιώρης Αθανάσιος  
8.  
9.  
 



 10
Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 3ο έκτακτο θέμα ( του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το ΔΣ ) έκθεσε στο ΔΣ: 
  Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010: 
«1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:  
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστα-
σίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, 
όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή 
επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 
Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, μπορεί να λειτουργούν έως 
δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο 
εδάφιο. 
β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.» 
 
Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα δημοτικά και κοινοτικά 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχο-
νται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του. 
 
Επιπλέον στην παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-
καίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υπο-
χρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περί-
πτωση α΄ της παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.  
 
Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές 
μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους 
δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντί-
στοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα.  
 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζο-
νται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον 
τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων 
και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 
8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμά-
των αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διοίκη-
ση των σχολικών επιτροπών:  
«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:  

 Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.  

 Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υ-
πάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα 
μεγέθους σχολικής μονάδας. 

 Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.   

 Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συ-
γκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέ-
χει με δικαίωμα ψήφου». 

 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρ-
θρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄):  «1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσω-
πα 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 δημό-
τες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη  επαγγελ-
ματική 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. 
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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 συμ-
βουλίου. 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 περίπτω-
ση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτη-
θούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειο-
ψηφία. 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 συμβουλί-
ου. 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  αντιπρόε-
δρος. 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.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: 
«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι 
πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. 
Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανω-
τέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών 
συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.» 
 
Ο Δήμος ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων ΜΑΝΔΡΑΣ- ΒΙΛΙΩΝ-
ΕΡΥΘΡΩΝ & ΚΟΙΝ. ΟΙΝΟΗΣ. 
 
Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι κάτωθι σχολικές επιτροπές της δευτερο-
βάθμιας: 

1. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου & Λυκείου Δήμου Μάνδρας 
2. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Δήμου Ερυθρών 
3. Σχολική Επιτροπή Λυκείου Δήμου Ερυθρών  
4. Σχολική Επιτροπή Δήμου Βιλίων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Σχολεία Δευτερο-

βάθμιας : Γυμνάσιο- Λύκειο ) 
 
Προτείνουμε το Ν.Π.Δ.Δ. να διοικείται από δεκαπενταμελές Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από: 

 Εννέα Δημοτικούς Συμβούλους ή δημότες, εκ των οποίων  τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη 
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου  

 Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης   

 Δύο εκπρόσωπους της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, 
ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολι-
κής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   

 έναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης   
 έναν εκπρόσωπος των εργαζομένων  

 
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψή-
φου». 
 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  
 

Το δημοτικό συμβούλιο 
Αφού έλαβε υπόψη του  

 την εισήγηση του προέδρου,  
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 την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 & 3 του άρθρου 103 του Ν.3852/10 
 την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των 

Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» 
 τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας που λειτουργούσαν στο Δήμο  

 
Ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης , ΝΠΔΔ,  με την επωνυμία:  
 Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου & Λυκείου Δήμου Μάνδρας 
 Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Δήμου Ερυθρών 
 Σχολική Επιτροπή Λυκείου Δήμου Ερυθρών  
 Σχολική Επιτροπή Δήμου Βιλίων(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Σχολεία Δευτεροβάθμιας : 

Γυμνάσιο- Λύκειο ) 
 
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο ΜΑΝ-
ΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» 
 
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για  την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτι-
σμού,  ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών,  η 
εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλι-
σμού τους, η εισήγηση προς τις  αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό 
από  τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη  και από 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες  σχολικές βιβλιοθήκες, η 
διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των  σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη 
κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη  στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μο-
νάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου. 
 
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου: 
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε 
(15) μέλη, ως εξής:  

 εννέα  Δημοτικούς Συμβούλους ή Δημότες, εκ των οποίων  τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μει-
οψηφία του δημοτικού συμβουλίου  

 έναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης   
 Δύο  διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   
 Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας 

εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονά-
δας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   

 ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 
10 άτομα) 

 έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κα-
τά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.  

 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και 
λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
 
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: 
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ  
β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που 
οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.  
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας. 
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. 
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.  
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6. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών 
επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή 
αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. 
 
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύο-
νται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προ-
κύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. 
 
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώμα-
τα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή ερ-
γασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις 
οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νο-
μικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρό-
σωπα που συγχωνεύθηκαν. 
 
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση πήρα αα 33 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 34 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (άρθρο 103  παρ. 4 Ν 3852/2010) 
 

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-
τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

10. Λιώρης Αθανάσιος  
11.  
12.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 4ο έκτακτο θέμα ( του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το ΔΣ ) έκθεσε στο ΔΣ: 
 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010: 
«1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:  
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστα-
σίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, 
όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή 
επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 
Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, μπορεί να λειτουργούν έως 
δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο 
εδάφιο. 
β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.» 
 
Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα δημοτικά και κοινοτικά 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχο-
νται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του. 
 
Επιπλέον στην παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά 
σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ 
της παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.  
 
Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές 
μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους 
δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντί-
στοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα.  
 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζο-
νται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον 
τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων 
και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 
8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμά-
των αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διοίκη-
ση των σχολικών επιτροπών:  
 
«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:  

 Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμι-

ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.  

  Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιό-

τητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 

 Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.   

 ένας δημότης ή κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης   

 ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα 
από 10 άτομα) 

 Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν 
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμ-
μετέχει με δικαίωμα ψήφου». 

 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρ-
θρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄):  «1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσω-
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πα 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 διοι-
κητικού 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  επαγ-
γελματική 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 κά-
τοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μει-
οψηφία 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 περι-
πτώσεις 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 συμβουλί-
ου. 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  αντιπρόε-
δρος. 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.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: 
«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι 
πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. 
Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανω-
τέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών 
συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.» 
 
Με την υπ’ αριθμ. 32/2011  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δη-
μοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.  Επειδή σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10 
στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  
 
 
Υπενθυμίζεται ότι 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.., τα οποία 
συγκροτούνται  μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσο-
στό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρ-
θρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).  
Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική η υπογραφή 
πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής ανάμεσα στους απερχόμενους Πρόεδρους των ΝΠΔΔ που συγχω-
νεύτηκαν και το πρόεδρο του Νέου ΝΠΔΔ. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
 
Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και  
 την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 
 το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει  
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 την αριθ. 32/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝ-
ΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ .  

 το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000 
 

Ομόφωνα αποφασίζει 
 
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  
ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙ-
ΔΥΛΛΙΑΣ, ως εξής:  
 
 

1. 
 

Μεϊντάνης Ιωάννης  , Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον επίσης ΔΣ 
Λινάρδο Ιωάννη  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΛΕΙΟ-
ΨΗΦΙΑΣ 

2. Φλώρου Καλομοίρα  , Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρώτρια την επίσης ΔΣ 
Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΛΕΙΟ-
ΨΗΦΙΑΣ 

3. Γιάννου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον επίσης ΔΣ Κών-
στα Ευάγγελο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΙΟ-
ΨΗΦΙΑΣ 

4. Πανωλιάσκος Αθανάσιος , Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρώτρια την  επίσης ΔΣ 
Κώνστα Αγλαΐα  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΙΟ-
ΨΗΦΙΑΣ 

5. Διολέτης Κων/νος , με αναπληρώτρια την Υφαντή Αθηνά  Δημότης  
6. Ζαφείρης Βασίλειος , με αναπληρωτή τον Τσιρώνη Παναγιώτη Δημότης  
7. Πλούμπης Αθανάσιος, με αναπληρωτή τον Ζφειράκη Γρηγόριο Δημότης  
8. Ρεντούμη Φλώρα, με αναπληρώτρια την Μπούτσικου Χρυσούλα Δημότης  
9. Μήλιου Αγγελική ,με αναπληρωτή τον Τσεμπελίκο Χρήστο  Δημότης  
10. Θεοδώρου Ελένη, με αναπληρώτρια την Ρούσση-Παππά Ξανθή Δημότης 
11. Πλέστη Ελένη , με αναπληρώτρια την Μπέκα Σίσσυ  Δημότης με εμπειρία στην 

εκπαίδευση  
12. Σαλαμούρας Κωνσταντίνος , Διευθυντής 4ου Δημοτικού Σχολείου Μάνδρας , με 

αναπληρώτρια την Λιούλη Θεοδώρα , διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Μάνδρας   

Διευθυντής Σχολείου  

13. Τσάμου Αγγελική , Διευθύντρια 3ου Δημοτικού Σχολείου Μάνδρας, με αναπλη-
ρώτρια την Αντωνιάδη Παναγιώτα, Διευθύντρια 5ου Δημοτικού Σχολείου Μάν-
δρας   

Διευθυντής. Σχολείου 

14. Βαρέλη Θωμαϊδα με αναπληρώτρια την Τσιάντη Πιπεριά  Εκπρόσωπος Γονέων και 
Κηδεμόνων 

15. Μαρούγκας Μιχαήλ με αναπληρώτρια την Τζανετάτου – Κοντούλη Βαρβάρα  Εκπρόσωπος Γονέων και 
Κηδεμόνων 

 
Από τους παραπάνω εκλέγονται Πρόεδρος του νομικού προσώπου ο Μεϊντάνης Ιωάννης  και Αντιπρόε-
δρος η Φλώρου Καλομοίρα . 
 
Β.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντι-
πρόεδρος.  
Γ. 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. 
Δ. Με την ανάληψη των καθηκόντων του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική η υπογραφή 
πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής ανάμεσα στους απερχόμενους Πρόεδρους των ΝΠΔΔ που συγχω-
νεύτηκαν και το πρόεδρο του Νέου ΝΠΔΔ.   
 
 
Η απόφαση πήρα αα 34 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  



 18
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 35 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (άρθρο 103  παρ. 4 Ν 3852/2010) 
 

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-
τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

13. Λιώρης Αθανάσιος  
14.  
15.  
 



 20
Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 5ο έκτακτο θέμα ( του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το ΔΣ ) έκθεσε στο ΔΣ: 
 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010: 
«1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:  
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστα-
σίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, 
όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή 
επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 
Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, μπορεί να λειτουργούν έως 
δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο 
εδάφιο. 
β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.» 
 
Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα δημοτικά και κοινοτικά 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχο-
νται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του. 
 
Επιπλέον στην παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά 
σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ 
της παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.  
 
Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές 
μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους 
δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντί-
στοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα.  
 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζο-
νται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον 
τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων 
και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 
8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμά-
των αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διοίκη-
ση των σχολικών επιτροπών:  
 
«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:  
 Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.  
 Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρ-

χει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα με-
γέθους σχολικής μονάδας. 

 Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.   

 έναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης   
 έναν εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 

άτομα) 
.   

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν 
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμ-
μετέχει με δικαίωμα ψήφου». 

 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρ-
θρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄):  «1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσω-
πα 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 
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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  επαγ-
γελματική 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 κά-
τοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μει-
οψηφία 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 περι-
πτώσεις 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 συμβουλί-
ου. 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  αντιπρόε-
δρος. 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.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: 
«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι 
πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. 
Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανω-
τέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών 
συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.» 
 
Με την υπ’ αριθμ. 33/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημο-
σίου Δικαίου με την επωνυμία ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.  Επειδή σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10 
στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  
 
Υπενθυμίζεται ότι 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.., τα οποία 
συγκροτούνται  μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσο-
στό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρ-
θρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).  
Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική η υπογραφή 
πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής ανάμεσα στους απερχόμενους Πρόεδρους των ΝΠΔΔ που συγχω-
νεύτηκαν και το πρόεδρο του Νέου ΝΠΔΔ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και  
 την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 
 το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει  
 την αριθ. 33/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
.  

 το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000 
 

Ομόφωνα αποφασίζει 
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Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  
ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙ-
ΔΥΛΛΙΑΣ, ως εξής:  
 
 

1. 
 

Λινάρδος Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον επίσης ΔΣ Μεϊ-
ντάνη Ιωάννη   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΛΕΙΟ-
ΨΗΦΙΑΣ  

2. Παπακωνσταντίνου Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρώτρια την επί-
σης ΔΣ Φλώρου Καλομοίρα   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΛΕΙΟ-
ΨΗΦΙΑΣ 

3. Κώνστας Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον επίσης ΔΣ 
Γιάννου Γεώργιο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΙΟ-
ΨΗΦΙΑΣ 

4. Μαρούγκας Μελέτιος  , Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρώτρια την  επίσης 
ΔΣ Κώνστα Αγλαΐα  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΙΟ-
ΨΗΦΙΑΣ 

5. Υφαντή Αθηνά, με αναπληρωτή  τον Διολέτη  Κων/νο Δημότης  
6. Τσιρώνης Παναγιώτης, με αναπληρωτή τον Ζαφείρη Βασίλειο  Δημότης  
7. Ζαφειράκης  Γρηγόριος, με αναπληρωτή τον Πλούμπη Προκόπιο  Δημότης  
8. Μπούτσικου Χρυσούλα, με αναπληρώτρια την Ρεντούμη Φλώρα  Δημότης  
9. Τσεμπελίκος Χρήστος,με αναπληρώτρια την Μήλιου Αγγελική  Δημότης  
10 Ρούσση-Παππά Ξανθή, με αναπληρώτρια την Θεοδώρου Ελένη Δημότης 
11 Μπέκα Σίσσυ, με αναπληρώτρια την  Πλέστη Ελένη  Δημότης με εμπειρία στην 

εκπαίδευση  
12 Ανδρέου Σάββας, Διευθυντής Λυκείου Μάνδρας , με αναπληρώτρια την Υποδι-

ευθύντρια Λυκείου Μάνδρας κα Παπαπορφυρίου Μαρία  
Διευθυντής Σχολείου 

13 Ιωάννογλου Γεώργιος , Διευθυντής Γυμνασίου Ερυθρών, με αναπληρώτρια την 
Παπακωνσταντίνου Ευαγγελία , Διευθύντρια Γυμνασίου Μάνδρας 

Διευθυντής Σχολείου  

14 Σταυριανός Γεώργιος , εκπρόσωπος συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνα-
σίου Μάνδρας, με αναπληρώτρια την Φιλάνδρα Παρασκευή , εκπρόσωπος συλ-
λόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Βιλίων   

Εκπρόσωπος Γονέων και 
Κηδεμόνων 

15 Σταυριανός Παναγιώτης, εκπρόσωπος μαθητών Λυκείου Μάνδρας, με αναπλη-
ρωτή τον Καλογήρου Γεώργιο , εκπρόσωπος μαθητών Λυκείου Μάνδρας 

Εκπρόσωπος μαθητών  

 
  
Από τους παραπάνω εκλέγονται Πρόεδρος του νομικού προσώπου ο Λινάρδος  Ιωάννης  και Αντιπρόεδρος 
η Παπακωνσταντίνου Αγγελική. 
 
Β.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντι-
πρόεδρος.  
Γ. 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. 
Δ. Με την ανάληψη των καθηκόντων του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική η υπογραφή 
πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής ανάμεσα στους απερχόμενους Πρόεδρους των ΝΠΔΔ που συγχω-
νεύτηκαν και το πρόεδρο του Νέου ΝΠΔΔ.   
 
Η απόφαση πήρα αα 35 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ.36 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεως προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 

 
 

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-
τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
15. Βασιλείου Μάριος  1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
16. Κανάκης Σπυρίδων 2. Τώρος Αθανάσιος   
17. Κριεκούκη Ιωάννα  3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
18. Γιάννου Γεώργιος  4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  5. Δουδέσης Δημήτριος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   6. Μπέκας Δημήτριος  
21. Μαρούγκα Μαρία   7. Αδάμ Μελέτιος  
22. Κώνστας Ευάγγελος  8. Γραμματικός Μελέτιος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
24. Κώνστα Αγλαΐα  10. Φλώρου Καλομοίρα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  11. Σαμπάνης Γεώργιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   12. Ρόκας Περικλής 

 13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική  

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

16. Λιώρης Αθανάσιος  
17.  
18.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 6ο έκτακτο θέμα (του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το ΔΣ) αφού έθεσε υπόψη 
του ΔΣ το με αριθμό πρωτ.  οικ. 9089/24-2-2011 έγγραφο του  Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  περί «Προγραμματισμού προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανά-
γκες στους ΟΤΑ α΄. και β΄. βαθμού» , το με αριθμό πρωτ. 5814/2863/25-2-2011 έγγραφο της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής , Γενική Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας  περί «Προγραμματισμού προσλήψεων για τις 
άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α΄. και β΄. βαθμού» και την 33/27-12-06 ΠΥΣ περί αναστολής 
προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα, έκθεσε ότι:  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1568/1985 και με τα οριζόμενα στην ΥΑ88555/3293/1988 Υπουργική 
Απόφαση «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου , των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.» , μεταξύ 
των άλλων Φορέων και οι Δήμοι υποχρεούνται να προσλαμβάνουν γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας 
, με σκοπό την προστασία των εργαζομένων και την διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας.                     
          Ο Δήμος μας θα πρέπει να προβεί στην πρόσληψη ενός ( 1 ) γιατρού εργασίας και ενός ( 1 ) τεχνικού 
ασφαλείας , με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός ( 1 ) έτους , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 του Ν.2527/1997 .         Οι αρμοδιότητες του γιατρού εργασίας περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 9 
και 10 του Ν.1568/1985 και στο Π.Δ. 17/1996 . Οι αρμοδιότητές του είναι συμβουλευτικές προς τον εργο-
δότη . Επίσης , ο γιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων . 
         Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας , περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις των άρθρων 6 και 
7 του Ν.1568/1985 και στις όμοιες του Π.Δ/τος  17/1996 . Όπως και οι αρμοδιότητες του γιατρού εργασίας 
, έτσι και οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη, με παράλληλη 
υποχρέωση βελτίωσης των συνθηκών εργασίας , από πλευράς ασφαλείας . 
 Επίσης ο Δήμος μας θα πρέπει να προβεί στη πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων σε άτομα με ειδικά  προβλήματα , στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του 
Δήμου μας,. 
   

Η δαπάνη θα βαρύνει τον υπό κατάρτιση  προϋπολογισμό έτους 2011 , στον οποίο θα προβλεφθεί 
πίστωση στους ΚΑ 10/6117.0002, 10/6117.0003, 10/6117.0001 

Οι προσληφθέντες θα αμείβονται με νόμιμα θεωρημένο δελτίο παροχής υπηρεσιών . 
          Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Δημοτικά Καταστήματα και οι εργοταξιακοί χώροι . 
 Είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι το έργο που θα εκτελεστεί από τους ανωτέρω δεν ανάγεται 
στο συνήθη  κύκλο των συνήθων καθηκόντων του τακτικού προσωπικού του Δήμου μας.  
 
Καλείται επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει για τον προγραμματισμό πρόσληψης  

1. Ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας 
2. Ενός (1) Γιατρού Εργασίας  
3. Ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού ΤΕ  

με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τo έτος  2011 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του το με αριθμό πρωτ. οικ.9089/24-2-2011 έγ-
γραφο του  Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  περί «Προγραμ-
ματισμού προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α΄. και β΄. βαθμού» , το με αριθμό 
πρωτ. 5814/2863/25-2-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την 33/27-12-06 ΠΥΣ 
περί αναστολής προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 25 υπέρ και 1 κατά (του ΔΣ Μονοχολιά Μιχ. , ο οποίος δήλωσε ότι ο Δήμος πρέπει να διεκδι-
κεί μόνιμο προσωπικό)  
 
Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση έγκριση σύναψης συμβάσεων  μίσθωσης έργου για το έτος 2010  ως εξής :  

 Με ένα  (1) Τεχνικό Ασφαλείας με σκοπό την προστασία των εργαζομένων 
 Με ένα (1) Γιατρό Εργασίας με σκοπό την διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας των 

εργαζομένων.                   
 Με ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό ΤΕ για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε άτομα με ειδικά  

προβλήματα , στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας. 
 
Τα έργα που θα εκτελεστούν είναι: 

1. Του Μηχανικού- Τεχνικού ασφαλείας. Θα παραδίδεται τμηματικά ανά μήνα . Το συνολικό ποσό 
της αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 €  

2. Του Ιατρού Εργασίας .Θα παραδίδεται τμηματικά ανά μήνα . Το συνολικό ποσό της αμοιβής α-
νέρχεται στο ποσό των 10.000,00  € 
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3. Η αντιμετώπιση προβλημάτων σε άτομα με ειδικά  προβλήματα , στα πλαίσια της 

Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας και θα παραδίδεται τμηματικά ανά μήνα . Το συνολικό πο-
σό της αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 € 

 
Η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τα κατάλληλα πρόσωπα  θα γίνει από τη Δήμαρχο σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 6 του Ν 2527/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 και 14 του 
Ν 3812/2009) και οι πληρωμές θα γίνονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών. 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 36 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 37 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου εποχιακού προσωπικού για τις υπηρεσίες του Δήμου μη 
ανταποδοτικού χαρακτήρα  για το έτος 2011 . 

 
 

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-
τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

19. Λιώρης Αθανάσιος  
20.  
21.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 7ο έκτακτο θέμα (του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το ΔΣ) έκθεσε ότι σύμ-
φωνα με  το με αριθμό πρωτ.  οικ. 9089/24-2-2011 έγγραφο του  Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  περί «Προγραμματισμού προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανά-
γκες στους ΟΤΑ α΄. και β΄. βαθμού»  και με το με αριθμό πρωτ. 5814/2863/25-2-2011 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής , Γενική Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας  περί «Προγραμματισμού προσλήψεων 
για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α΄. και β΄. βαθμού»  καθώς και τον ΟΕΥ του Δήμου Μάν-
δρας (ΦΕΚ 984 /7-11-1997), τον αντίστοιχο ΟΕΥ του Δήμου Βιλίων (ΦΕΚ 30/23-1-1998 & ΦΕΚ 71/24-1-
2005), τον αντίστοιχο ΟΕΥ του Δήμου Ερυθρών (ΦΕΚ 1529 / 14-10-2004) και τον αντίστοιχο ΟΕΥ της 
Κοινότητας Οινόης (ΦΕΚ 62/12-2-1993 , ΦΕΚ 1814 /10-9-2008),  
έχουμε τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος  για έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων για τις άμεσες 
επείγουσες ανάγκες στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας. 
 
Συγκεκριμένα προτείνεται  όπως αιτηθεί ο Δήμος  την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις κάτωθι ειδικότητες. 
 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 10 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  1 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 
                    
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2011 του Δήμου Μάνδρας - Ει-
δυλλίας, στον οποίο θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους ΚΑ 30/6041.0001, 10/6041.0001  

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του το με αριθμό πρωτ. οικ.9089/24-2-2011 έγ-
γραφο του  Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  περί «Προγραμ-
ματισμού προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α΄. και β΄. βαθμού»  , το με αριθμό 
πρωτ. 5814/2863/25-2-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τους ΟΕΥ των πρώην Δή-
μων Μάνδρας, Ερυθρών, Βιλίων και Κοιν. Οινόης (νυν Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας ) και την  33/27-12-
06 ΠΥΣ περί αναστολής προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 25 υπέρ και 1 κατά (του ΔΣ Μονοχολιά Μιχ. , ο οποίος δήλωσε ότι ο Δήμος πρέπει να διεκδι-
κεί μόνιμο προσωπικό)  
 
Εγκρίνει την εισήγηση του προέδρου και ζητά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για την  πρόσλη-
ψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου όπως παρακάτω: 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 10 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  1 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 

 
Οι παραπάνω θέσεις θα πληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2190/94 όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το Ν 3812/09 και θα είναι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 
οκτώ μήνες  

Η απόφαση πήρε αα 37 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
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11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ.39 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας και σύσταση νέου 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού  Μάν-
δρας – Ειδυλλίας» άρθρο 103 Ν 3852/2010 . 

 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-

τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 15. Βασιλείου Μάριος  
2. Τώρος Αθανάσιος   16. Κανάκης Σπυρίδων 
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  17. Κριεκούκη Ιωάννα  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  18. Γιάννου Γεώργιος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  19. Κυδώνης Αθανάσιος  
6. Μπέκας Δημήτριος  20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
7. Αδάμ Μελέτιος  21. Μαρούγκα Μαρία   
8. Γραμματικός Μελέτιος  22. Κώνστας Ευάγγελος  

23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
24. Κώνστα Αγλαΐα  10. Φλώρου Καλομοίρα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  11. Σαμπάνης Γεώργιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   12. Ρόκας Περικλής 

 13. Λινάρδος Ιωάννης 
 14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

22. Λιώρης Αθανάσιος  
23.  
24.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης έκθεσε ότι:  

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010: 
«1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:  
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστα-
σίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, 
όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή 
επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 
Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, μπορεί να λειτουργούν έως 
δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο 
εδάφιο. 
β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.» 
 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα δημοτικά και κοινοτικά νο-
μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχο-
νται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του. 
 
Επιπλέον στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύ-
ονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται 
στην περίπτωση α΄ της παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010. 
 

Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: 

«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι 
πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. 
Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανω-
τέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών 
συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.» 
 
Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων 
που διαθέτει κάθε νέος δήμος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές 
συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που περιέρχονται 
σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια. 
 
Οι υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων αφορούν 
όλους τους δήμους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο αυτούς που προέρχονται 
από συνένωση δήμων ή και κοινοτήτων που καταργούνται όσο και εκείνους στους οποίους δεν επέρχεται 
καμία αλλαγή ως προς τα διοικητικά τους όρια. 
 
Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες 
και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς 
και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθο-
λογισμό των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κα-
τοίκων. 
 
Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και 
της κοινότητας Οινόης. 
 
Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν τα εξής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:  
 
 
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Μάνδρας ο οποίος συστάθηκε ως ακολούθως: 
Σύσταση ΦΕΚ Απ. ΓΓΠ 
 982/16-7-2003 6184/2003 αποφ. ΓΓΠΑτ. 
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Τροποποίηση ΦΕΚ Απ. ΓΓΠ 
66/2007 αποφ. Δημ. Συμβουλίου 810/Β/23-5-2007 343719-4-2007 
 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας η οποία συστάθηκε ως ακολούθως: 
 
Σύσταση ΦΕΚ Απ. 
74/1979 Αποφ.. Δημ. Συμβουλίου  47/Α/26-2-1980 ΠΔ 169/30-1-1980 
Τροποποίηση ΦΕΚ Απ. ΓΓΠ 
62/2003 Αποφ.. Δημ. Συμβουλίου 1176/β/21-8-2003 7085/6-8-2003 Απ. ΓΓΠΑτ. 
67/2007 αποφ. Δημ. Συμβουλίου 1098/Β/4-7-2007 3438/7-5-2007 Απ. ΓΓΠΑτ. 
 
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μάνδρας ο οποίος συστάθηκε ως ακολούθως: 
 
Σύσταση ΦΕΚ Απ.  
54/2001 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 898/12-7-2001 3545/21-5-2001 Απ. ΓΓΠΑτ 
Τροποποίηση ΦΕΚ Απ.  
63/2007 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 780/17-5-2007 3423/12-4-2007 Απ. ΓΓΠΑτ 
 
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Μάνδρας το οποίο συστάθηκε 
ως ακολούθως: 
 
Σύσταση ΦΕΚ Απ.  
113/83 & 150/1983 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 694/Β/2-12-1983 ΔΕΣ 23598/9-11-83 
Τροποποίηση ΦΕΚ Απ.  
45/1984 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 315/Β/21-5-1984 6130/27-4-1984 Αποφ. Νομ. Δ. 

Ατ. 
21/1998 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 730/Β/16-7-1998 4213/16-6-1998 Απ. ΓΓΠΑτ 
63/2003 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 1176/Β/2003 7086/6-8-2003 Απ. ΓΓΠΑτ.  
62/2007/ Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 1050/Β/27-6-2007 3464/7-5-2007 Απ. ΓΓΠΑτ 
 
2ο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Μάνδρας το οποίο συστά-
θηκε ως ακολούθως: 
 
Σύσταση ΦΕΚ Απ.  
179/2008 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 168/Β/4-2-2009 11276/08/21-1-09 Απ. ΓΓΠΑτ 
Τροποποίηση ΦΕΚ Απ.  
34/2009 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 1623/Β/6-8-2009 5701/21-7-2009 Απ. ΓΓΠΑτ 
 
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων κοινότητας Οινόης, το οποίο συστάθη-
κε ως ακολούθως: 
 
Σύσταση ΦΕΚ Απ.  
33/2000 Αποφ. Κοιν. Συμβουλίου 1640/Β/29-12-2000 8869/1-12-2007 Απ. ΓΓΠΑτ 
 
Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Μάνδρας ο οποίος συστάθηκε ως 
ακολούθως: 
 
Σύσταση ΦΕΚ Απ.  
53/2001 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 898/12-7-2001 3546/21-5-2001 Απ. ΓΓΠΑτ 
Τροποποίηση ΦΕΚ Απ.  
64/2007 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 810/23-5-2007 3465/19-4-2007 Απ. ΓΓΠΑτ 
 
Δημοτικός Χώρος Άθλησης Δήμου Ερυθρών ο οποίος συστάθηκε ως ακολούθως: 
 
Σύσταση ΦΕΚ Απ.  
ΠΔ 427/3-7-75 137/Α/14-7-1975 ΠΔ 427/3-7-75 
Τροποποίηση ΦΕΚ Απ.  
Οικ. 3218/10-4-2001Αποφ. ΓΓΠΑτ. «προ- 418/11-4-2001 Οικ. 3218/10-4-2001Αποφ. 
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σαρμογή Συστατικής Πράξης ΝΠ Εθνικού 
Σταδίου Ερυθρών»  

ΓΓΠΑτ. «προσαρμογή Συστατι-
κής Πράξης ΝΠ Εθνικού Σταδίου 
Ερυθρών» 

Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ερυθρών το οποίο συστάθηκε 
ως ακολούθως: 
 
Σύσταση ΦΕΚ Απ.  
133/84 &172/84  Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 23/Β/17-1-1985 ΔΕΣ 28960/5-12-1984 Απ. Νομ. 

Δ.Ατ. 
Τροποποίηση ΦΕΚ Απ.  
146/07 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 100/Β/28-1-2008 9480/30-11-2007  Απ. ΓΓΠΑτ 
 
 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερυθρών το οποίο συστάθηκε ως ακολούθως: 
 
Σύσταση ΦΕΚ Απ.  
151/1989 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 908/Β/20-12-1989 21941/29-11-89 Απ. Νομ. Δ.Ατ. 
Τροποποίηση ΦΕΚ Απ.  
145/2007 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 100/Β/28-1-2008 9479/30-11-2007  Απ. ΓΓΠΑτ 
 
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Ερυθρών ο οποίος συστάθηκε ως ακολού-
θως: 
 
Σύσταση ΦΕΚ Απ.  
ΠΔ 432/15-9-1984 & 154/Β/10-10-1984 ΠΔ 432/15-9-1984 
Τροποποίηση ΦΕΚ Απ.  
3015/5-4-2001 Αποφ. ΓΓΠΑτ. Προσαρμογή 
συστατικής πράξης  

417/11-4-2001 3015/5-4-2001 Αποφ. ΓΓΠΑτ. Προ-
σαρμογή συστατικής πράξης 

 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βιλίων το οποίο συστάθηκε ως ακολούθως: 
Σύσταση ΦΕΚ Απ.  
92/9-9-1987 απόφαση ΔΣ Βιλίων  20156/3-10-87 
Τροποποίηση ΦΕΚ Απ.  
126/1992 απόφαση ΔΣ Βιλίων  759/31-12-92 24798/7-12-1992 
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ, όσον αφορά τον επιμερισμό των δράσεων των νομι-
κών προσώπων δημοσίου δικαίου στους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. Ια του 
ν. 3852/2010, σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούσαν στο δήμο και 
εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, είναι δυνατό να γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
τομέων. Για παράδειγμα, όταν με τη συγχώνευση προκύπτει μία κοινωφελής επιχείρηση και ένα νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορεί η κοινωφελής επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες παιδείας περιβάλ-
λοντος και αθλητισμού και το νομικό πρόσωπο να ασκεί δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλλη-
λεγγύης και πολιτισμού ή το αντίστροφο. Όταν προκύπτουν δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπο-
ρεί το ένα, για παράδειγμα, να ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και το άλλο να 
ασκεί αρμοδιότητες για τους τομείς παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος. 
 
Προτείνουμε το υπό σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. να ονομαστεί «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Πολιτισμού Μάνδρας - Ειδυλλίας»  
  
Αρμοδιότητες του νέου Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ., σε 
συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που θα δοθούν στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου προτείνε-
ται να είναι οι εξής:  

 

Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 

περιπτ δ΄): 

 Η υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα βρεφικής - παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας.  

 Η δημιουργία και λειτουργία:  
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-  κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,  

-  δημοτικού ιατρείου,  

-  προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,  

 

 Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την  

ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,  οι-

κονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

 

 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη  δημιουργία 

τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων  εθελοντών που 

θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του  έργου της κοινωνι-

κής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας. 

 

 Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. 

 

 Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις: 

 παιδικών και  βρεφονηπιακών σταθμών,  

 βρεφοκομείων,  

 ορφανοτροφείων,  

 κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,  

 ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,   

 γηροκομείων  

 Βοήθεια στο Σπίτι  

 Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας  

 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας  

 Κέντρων για ΑΜΕΑ  

 ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες, 

 αναψυχής ατόμων με αναπηρία  

 Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 

 

 Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση  δη-

μοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών  διαβίωσης και περί-

θαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. 

 

Τομέας Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄)  

- η λειτουργία βιβλιοθήκης,  

- η λειτουργία πολιτιστικού  και πνευματικού κέντρου,  

- η λειτουργία μουσείου,  

- η λειτουργία πινακοθήκης,  
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- η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,  - η διοργάνωση  συναυλιών, θεατρικών 

παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

- Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων  της περιο-

χής και των εγκαταστάσεων αυτών. 

- Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  με την κεί-

μενη νομοθεσία. 

- Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 

- η Λειτουργία χειμερινού και θερινού δημοτικού κιν/φου 

- η λειτουργία ραφείου παραδοσιακών στολών 

- η λειτουργία ωδείου,  

- η λειτουργία φιλαρμονικής  

 
Στα ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας απασχολούνται 43 άτομα προσωπικό και συγκεκριμέ-
να:  
 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μάνδρας,  
 Μία υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλάδου Νοσσηλευτών  
 Μία υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ κλάδου Καθαριότητας 
 Μία υπάλληλος αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Μαγείρων 
 Δύο υπάλληλοι ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Νηπιαγωγών 
 Δύο υπάλληλοι ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βρεφονηπιοκόμων 
 Ένας υπάλληλος με σύμβαση έργου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Ιατρών 
 Μία υπάλληλος με σύμβαση έργου κατηγορίας ΥΕ κλάδου καθαριότητας 
 
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ερυθρών, 
 Μία υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βρεφονηπιοκόμων 
 Μία  υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ κλάδου Καθαριότητας 
 Μία υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλάδου Μαγείρων 

 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας, 
 Δύο υπάλληλοι αορίστου χρόνου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Κοινωνικών Επιστημών  
 Μία υπάλληλος αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλάδου Καθαριότητας 
 
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μάνδρας, 
 Τρεις υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού  
 Τέσσερις υπάλληλοι αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Μουσικών 
 Μία υπάλληλος ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλάδου καθαριότητας 
 Ένας υπάλληλος με σύμβαση έργου Μουσικού 
 Μία υπάλληλος με σύμβαση έργου χοροδιδασκάλου 
 Μία υπάλληλος με σύμβαση έργου δασκάλας Θεάτρου 
 Ένας υπάλληλος με σύμβαση έργου Καλλιτεχνικού Διευθυντή 
 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βιλίων 
 Μία υπάλληλος αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλάδου Καθαριότητας 
 
ΚΑΠΗ Δήμου Μάνδρας, 
 Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών 
 Μία υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Φυσιοθεραπευτών 
 Μία υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσοκόμων 
 Ένας υπάλληλος με σύμβαση Έργου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Ιατρών 
 
2ο  ΚΑΠΗ Δήμου Μάνδρας, 
 Ένας υπάλληλος με σύμβαση έργου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Ιατρών 
 Μία υπάλληλος με σύμβαση έργου κατηγορίας ΥΕ κλάδου καθαριότητας 
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ΚΑΠΗ Ερυθρών,  
 Μία υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών 
 Ένας  υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ κλάδου οικογενειακών Βοηθών 
 Ένας υπάλληλος με σύμβαση έργου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Ιατρών 
 
Δημοτικός Χώρος Άθλησης Δήμου Ερυθρών, 
 Ένας υπάλληλος ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλάδου Γενικών Καθηκόντων 
 
Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης Μάνδρας 
 Ένας υπάλληλος αορίστου χρόνου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών  
 Μία υπάλληλος με σύμβαση έργου καθαριότητας 
 Τρεις υπαλλήλοιμε σύμβαση έργου Γυμναστών 

 
Το παραπάνω προσωπικό καθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 103 του 
Ν.3852/2010, αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύ-
πτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. 
Η κατάταξη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου 
του νέου νομικού προσώπου. 
 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 
20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄):  «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 συμ-
βουλίου 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 εκπρό-
σωπος 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 τουλάχι-
στον 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) τουλάχι-
στον από αυτά  ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μει-
οψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανά-
λογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορί-
σει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικαταστα-
θούν, 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 δημο-
τικό 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 συμβουλί-
ου. 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  αντιπρόε-
δρος. 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.» 
 
Προτείνουμε το Ν.Π.Δ.Δ. να διοικείται από 15μελές Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από: 

- Δώδεκα  Δημοτικούς Συμβούλους ή Δημότες  εκ των οποίων δύο  (2) τουλάχιστον ορίζεται από τη 
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου 

- Ένα (1) μέλος που είναι χρήστης των υπηρεσιών του νομικού προσώπου 
- Ένα (1) μέλος το οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που 

συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.  
- Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων  
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Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και 
λήγει με τη λήξη αυτής. 
 
 
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι: 

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 1.250.000,00  ευρώ και  ή τυχόν έ-
κτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδη-
γούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.  
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, 
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. 
δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματο-
δότησης. 

 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

αφού έλαβε υπόψη του  
 την εισήγηση του προέδρου,  
 την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 & 3 του άρθρου 103 του Ν.3852/10 
 τις εγκύκλιους 9/2011 και 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ 
 την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 το γεγονός ότι στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας θα λειτουργεί Κοινωφελής Επιχείρηση  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Με ψήφους 16 υπέρ (ΔΣ πλειοψηφίας) , 9 λευκά (των ΔΣ Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνη Αθ., Σαββί-
δου- Καραμπίνη Πολ.- Μαρούγκα Μαρ., Κώνστα Ευαγ., Πανωλιάσκου Αθ., Κώνστα Αγλ., Μαρούγκα 
Μελ., οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό επειδή θεωρούν την εισήγηση ανεπαρκή , παρ΄ όλες τις διευ-
κρινίσεις που δόθηκαν από την υπηρεσία  ) και 1 κατά (του ΔΣ Μονοχολιά Μιχ. ο οποίος δήλωσε ότι δια-
φωνεί ως προς τους πόρους του ΝΠ και συγκεκριμένα στην παράγραφο που αναφέρει ότι θα υπάρχουν ει-
σπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.) 
 

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δη-
μοσίου Δικαίου με την επωνυμία:  
 
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μάνδρας,  
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ερυθρών, 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας, 
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μάνδρας, 
Πνευματικό Κέντρο Ερυθρών, 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βιλίων 
ΚΑΠΗ Δήμου Μάνδρας, 
2ο  ΚΑΠΗ Δήμου Μάνδρας, 
ΚΑΠΗ κοινότητας Οινόης, 
ΚΑΠΗ Ερυθρών,  
Δημοτικός Χώρος Άθλησης Δήμου Ερυθρών, 
Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης Μάνδρας 
 
  
και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας με την 
επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας –
Ειδυλλίας » 
 
2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώ-
μονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:  
 

Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 

περιπτ δ΄): 

 Η υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα βρεφικής - παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας.  

 Η δημιουργία και λειτουργία:  
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-  κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,  

-  δημοτικού ιατρείου,  

-  προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,  

 

 Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την  

ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,  οι-

κονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

 

 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη  δημιουργία 

τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων  εθελοντών που 

θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του  έργου της κοινωνι-

κής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας. 

 

 Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. 

 

 Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις: 

 παιδικών και  βρεφονηπιακών σταθμών,  

 βρεφοκομείων,  

 ορφανοτροφείων,  

 κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,  

 ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,   

 γηροκομείων  

 Βοήθεια στο Σπίτι  

 Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας  

 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας  

 Κέντρων για ΑΜΕΑ  

 ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες, 

 αναψυχής ατόμων με αναπηρία  

 Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 

 

 Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση  δη-

μοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών  διαβίωσης και 

περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. 

 

Τομέας Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄)  

- η λειτουργία βιβλιοθήκης,  

- η λειτουργία πολιτιστικού  και πνευματικού κέντρου,  

- η λειτουργία μουσείου,  

- η λειτουργία πινακοθήκης,  
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- η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,  - η διοργάνωση  συναυλιών, θεατρικών 

παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

- Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων  της περιο-

χής και των εγκαταστάσεων αυτών. 

- Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  με την κεί-

μενη νομοθεσία. 

- Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 

- η Λειτουργία χειμερινού και θερινού δημοτικού κιν/φου 

- η λειτουργία ραφείου παραδοσιακών στολών 

- η λειτουργία ωδείου,  

- η λειτουργία φιλαρμονικής 

 

3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου: 
 
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 15 μέ-
λη, ως εξής:  
- Δώδεκα  Δημοτικούς Συμβούλους ή Δημότες  εκ των οποίων δύο  (2) τουλάχιστον ορίζεται από τη 

μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου 
- Ένα (1) μέλος που είναι χρήστης των υπηρεσιών του νομικού προσώπου 
- Ένα (1) μέλος το οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που 

συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.  
- Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων  
 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και 
λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: 
 
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 1.250.000,00 € και  ή τυχόν έκτα-
κτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.  
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, 
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. 
δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματο-
δότησης. 
 
5. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν 
αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. 
 
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμέ-
νου χρόνου και με σύμβαση έργου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης 
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει 
τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση ερ-
γασίας και έμμισθης εντολής. 
 
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρό-
σωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις 
έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκ-
κρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυ-
τοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για 
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
  
Η απόφαση πήρε αα 39 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 40  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτι-
κός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού  Μάνδρας – Ειδυλλίας» άρθρο 103 Ν 
3852/2010 .  

 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-

τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

25. Λιώρης Αθανάσιος  
26.  
27.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης έκθεσε ότι:  

Τα  Δημοτικά ή Κοινοτικά  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  διοικούνται από  διοικητικό συμ-
βούλιο1, που αποτελείται από πέντε (5)  έως δεκαπέντε(15)  μέλη, που ορίζονται από το δημοτικό ή κοι-
νοτικό συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές τους. 

  
Μέλη του Δ.Σ. του νομικού προσώπου μπορεί να είναι : 
 ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας  
 δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι 
 δημότες ή κάτοικοι, χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή κάτοικοι με ανάλογη 

επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικά με τον σκοπό του νομικού προ-
σώπου 

 ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, στην περίπτωση που το νομικό 
πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους 

 Ένας τουλάχιστον σύμβουλος τοπικού διαμερίσματος στην περίπτωση που το νομικό πρόσω-
πο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος. 

 
Ένα από τα αιρετά μέλη,  ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού   συμβουλίου, στην 

περίπτωση που τα μέλη του Δ.Σ. είναι μέχρι πέντε (5). 
      Εάν τα μέλη του Δ.Σ. είναι περισσότερα από πέντε (5), τότε τουλάχιστον δύο (2) από τα αιρετά  μέλη 
του Δ.Σ. ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 
       Υπογραμμίζουμε ότι ο ορισμός των μελών της μειοψηφίας γίνεται  από την ίδια την μειοψηφία  και 
ακολουθεί ο ορισμός από το δημοτικό ή κοινοτικό  συμβούλιο.  

Εάν η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατα-
σταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας.  

 
Παράλληλα σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων προτείνεται από τη γενική συνέλευση 

των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική 
πρόσκληση. 
 

Μετά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα 
μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. 

Ως Πρόεδρος  και Αντιπρόεδρος μπορούν  να εκλεγούν  και μη αιρετά μέλη του διοικητικού συμβου-
λίου. Στην  περίπτωση όμως που ορισθεί ως μέλος του Δ.Σ. ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, τότε 
αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. 
 

Τα μη αιρετά μέλη του  διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου δεν  επιτρέπεται  να ορι-
σθούν ή να αποτελούν μέλη του εφόσον 2:   

 έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη  δικαστική απόφαση  
 έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  και για όσο 

διάστημα  διαρκεί η στέρηση αυτή 
 έχουν καταδικαστεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι  σε κα-

κούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα  που αναφέρονται στο άρθρο 146 του ΔΚΚ. 
 

Διευκρινίζεται  ότι οι διατάξεις του νέου Δ.Κ.Κ. που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των 
Ν.Π.Δ.Δ. είναι νεότερες και ειδικότερες και παράλληλα έχουν χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου, οπότε  
κατισχύουν των αντίστοιχων διατάξεων  των καταστατικών των νομικών προσώπων. Η εκτίμηση αυτή ενι-
σχύεται ερμηνευτικά  από τις διατάξεις του άρθρου 239 του Δ.Κ.Κ., όπως ίσχυε  και παλιότερα, από το 
οποίο προκύπτει ότι η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου δεν επαφίεται  στο καταστατικό. 

Συνεπώς, τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια μπορούν να ορίσουν την διοίκηση των  νομικών προ-
σώπων σύμφωνα με τις επιταγές  του Κώδικα,  λαμβάνοντας παράλληλα στην ίδια συνεδρίαση απόφαση 
για  τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον αυτό δεν ευρίσκεται σε συμφωνία με τις διατάξεις του νέου 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.  

Βεβαίως δεν αποκλείεται και η περίπτωση να προηγηθεί προσαρμογή του καταστατικού και κατόπιν 
να γίνει ο ορισμός  του διοικητικού συμβουλίου. 

 

                                                           
1 Άρθρο 240 παρ. 1 ΔΚΚ 
2 Άρθρο 240 παρ.2 ΔΚΚ 
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Σε ο,τι αφορά τα ΚΑΠΗ3 επισημαίνουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο ορισμός κοινωνικού 

λειτουργού, ως μέλος διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, που προβλεπόταν σε προϋφιστάμε-
νες διατάξεις κατ΄ ακολουθίαν όσων ίσχυαν κατά το χρόνο που τα νομικά αυτά πρόσωπα δεν είχαν περιέλ-
θει στους ΟΤΑ. 
 
Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 240 N 3463/2006 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Με ψήφους 25 υπέρ και 1 κατά (του ΔΣ Μονοχολιά Μιχάλη)  
 
Ορίζει  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργα-
νισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού  Μάνδρας – Ειδυλλίας» (άρθρο 103 Ν 3852/2010) 
ως ακολούθως:  
 

16. 
 

Βασιλείου Μάριος , Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον επίσης ΔΣ Ρόκα 
Περικλή 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

17. Σαμπάνης Γεώργιος , Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Τσιρώνη Πα-
ναγιώτη 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

18. Αντωνίου Μιχαήλ , εργαζόμενος στο ΝΠΔΔ με αναπληρώτρια τη Λιούλη Θεο-
δώρα , εργαζόμενη στο ΝΠΔΔ  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡ-
ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

19. Μαρούγκα Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον επίσης ΔΣ Κυδώ-
νη Αθανάσιο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΙΟ-
ΨΗΦΙΑΣ 

20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος , Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον επίσης ΔΣ 
Μαρούγκα Μελέτιο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΙΟ-
ΨΗΦΙΑΣ 

21. Χανιώτης Γεώργιος , με αναπληρωτή τον  Παππά Ιωάννη ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ 
22. Δρίκου Βενετσιάνα , με αναπληρώτρια την Θεοδώρου Ελένη ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ 
23. Αλεξάνδρου Αθανάσιο, με αναπληρώτρια την Φλώρου Καλομοίρα ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
24. Κατεργιαννάκη Χαρίκλεια, με αναπληρώτρια την Μπεθάνη Κων/να ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
25. Πλούμπης  Προκόπιος με αναπληρωτή τον Ρόκα Κων/νο ΜΕΛΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ 
26. Δήμα Ευγενία, με αναπληρωτή τον Φασόλη Γεώργιο  ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
27. Μιχαλιτσιάνου Αικατερίνη, με αναπληρώτρια την Ρεντούμη Φλώρα  ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
28. Ρούτης Κων/νος , με αναπληρώτρια την Μήλιου Αγγελική  ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
29. Τσεκούρα Μαρία, με αναπληρωτή τον Κανάκη Σπυρίδωνα ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
30. Πλέστη Ελένη , με αναπληρωτή τον Παπασιδέρη Δημήτριο ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 
 
  
Η απόφαση πήρε αα 40  
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  

                                                           
3 Άρθρο 240 ΔΚΚ 
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17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 41 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ» με δ.τ. «ΚΕΔΗΜ»    

 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-

τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

28. Λιώρης Αθανάσιος  
29.  
30.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 3ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης έκθεσε ότι:  

Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από  επτά (7) έως 
έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το  δημοτικό ή κοινοτικό συμ-
βούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον:  

 τρεις (3) είναι αιρετοί  εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας. Στην περίπτωση των αιρετών  
μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.  

 ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην  επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότε-
ρους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος  από τη γενική συνέλευση αυτών, και  

 ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχής.  

 Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν  πείρα ή 
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. (παρ 1 Άρθρο 255 Ν. 3463/06). 

Άρθρο 1 

Κωλύματα και ασυμβίβαστα για τα μέλη του διοικητικού  συμβουλίου 

1. Μέλη  του διοικητικού συμβουλίου δημοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπο-
ρούν να κατέχουν  ανάλογη θέση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με συναφές επιχειρηματικό αντικείμε-
νο ή να συνδέονται με την επιχείρηση με συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου  ή παροχής 
υπηρεσιών για ποσά μεγαλύτερα των 10.000 €, συνολικά.. 

2. Δεν επιτρέπεται να είναι  μέλη  του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης όσοι : 

α. έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους  με τελεσίδικη  δικαστική  απόφαση. 

β. έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  με αμετάκλητη  δικαστική απόφαση. 

γ. έχουν καταδικαστεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κα-
κούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή  βεβαίωση, 
δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σω-
ματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση 
των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, καθώς  και για παράβαση καθήκοντος, εφόσον  από τη διάπρα-
ξη του αδικήματος  αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο Δήμο, στην Κοινότητα ή στα νομικά 
τους πρόσωπα. Η περίπτωση της παράβασης καθήκοντος, που   αναφέρεται ανωτέρω αφορά μόνο 
τους αιρετούς.       

δ. έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.  

 
Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 255 Ν. 3463/06 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 25 υπέρ και 1 λευκό (του ΔΣ Μαρούγκα Μελετίου και 1 κατά (του ΔΣ Μονοχολιά Μιχάλη)  
 
Ορίζει  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς του ΝΠΙΔ: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ» με δ.τ. «ΚΕΔΗΜ»   ως ακολούθως: 
 

31. 
 

Κανάκης Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον επίσης ΔΣ , 
Δουδέση Δημήτριο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

32. Ρόκας Περικλής, Δημοτικός Σύμβουλος , με αναπληρωτή τον επίσης ΔΣ , Μεϊ-
ντάνη Ιωάννη  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

33. Σαμπάνης Γεώργιος , Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρώτρια  την επίσης ΔΣ , 
Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

ΜΕΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ 

34. Κώνστας Ευάγγελος , Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρώτρια την επίσης ΔΣ , 
Μαρούγκα Μαρία 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΙΟΨΗ-
ΦΙΑΣ 

35. Μπελέκας Ανδρέας , με αναπληρωτή τον Μεϊντάνη Γεώργιο  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ  
36. Μπεθάνη Κων/να με αναπληρωτή τον Παπασιδέρη Δημήτριο  ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

http://dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004430
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37. Ρόκας Κων/νος , με αναπληρωτή τον Χανιώτη Γεώργιο  ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 
 
  
 
Η απόφαση πήρε αα 41 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 42 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Άρση και Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο ΟΤ 42β της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας 
του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας .  

 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-

τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

31. Λιώρης Αθανάσιος  
32.  
33.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ΔΣ την από 16-2-2011  εισήγηση της 
ΤΥ του Δήμου η οποία έχει ως εξής: 

«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      Μάνδρα, 16-2-2011 
 

ΘΕΜΑ: Άρση και Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο Ο.Τ. 42β της Δημοτικής Κοινότητας 

Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας 

  
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

  

Έχοντας υπόψη: 

i. Την υπ’ αριθμ. 17245/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (Τμήμα 19ο Τριμελές) 

με ημερομηνία επίδοσης στον Δήμο την 29-12-2010, με την οποία ακυρώνεται η άρνηση της Διοί-

κησης να άρει την απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε στο ακίνητο που φέρεται να ανήκει στην προ-

σφεύγουσα Αλεξάνδρα – Ελένη Κωτούλα που βρίσκεται στο Ο.Τ. 42β της Δημοτικής Κοινότητας 

Μάνδρας και έχει χρήση «Παιδική Χαρά». 

ii. Το ότι δεν υφίσταται διοικητικά πλέον η Δ/σης Πολεοδομίας της ΝΑΔΑ η οποία ήταν αρμόδια για 

το παραπάνω θέμα αλλά σύμφωνα με την εμπειρία της Υπηρεσίας από παρόμοιες περιπτώσεις τίθε-

ται προθεσμία δύο (2) μηνών προκειμένου να αποφασίσει ο Δήμος για την πρόθεσηεπανεπιβο-

λής του χαρακτηρισμού του οικοπέδου, 

iii. Το ότι δεν έχει υποβληθεί στον Δήμο κανένα σχεδιάγραμμα της προσφεύγουσας παρ’ όλο που ανα-

φέρεται στην παραπάνω απόφαση και ως εκ τούτου το εμβαδόν του οικοπέδου έχει εξαχθεί από την 

πινακίδα του ΕΡΣ με προσέγγιση. 

iv. Την συνημμένη Τεχνική Έκθεση περί αναγκαιότητας διατήρησης του χαρακτηρισμού ως «Παιδική 

Χαρά» του στο θέμα οικοπέδου, 

   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  
Άρση και Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο Ο.Τ. 42β με χρήση «Παιδική Χαρά» της Δη-
μοτικής Κοινότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και να γίνουν όλες οι απαραίτητες 

        Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ. 
               Κανάκης Παναγιώτης 
                 Πολ. Μηχ./ΠΕ3/με Α’ β» 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά  

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αφού έλαβε υπόψη του: 
 την εισήγηση του προέδρου,  
 την υπ’ αριθμ. 17245/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (Τμήμα 19ο Τριμελές) 
 Την Τεχνική Έκθεση περί αναγκαιότητας διατήρησης του χαρακτηρισμού ως «Παιδική Χαρά» του στο 

θέμα οικοπέδου, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 25 υπέρ και 1 κατά (της ΔΣ Σαββίδου Καραμπίνη Πολ. , η οποία πρότεινε την αναβολή του 
θέματος έως ότου εξασφαλιστεί η σχετική πίστωση)  
 
Την άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο Ο.Τ. 42β με χρήση «Παιδική Χαρά» της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας . 
 
Στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας οικον. έτους 2011 θα προβλεφθεί η αναγκαία 
πίστωση στον ανάλογο Κ.Α.   
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Η απόφαση πήρε αα 42 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 43 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης περί αποκέντρωσης υπηρεσιών στις  Δημοτικές  & Τοπικές   Κοινότητες Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας  , ύστερα από σχετική απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων . 

 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-

τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

34. Λιώρης Αθανάσιος  
35.  
36.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 5ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης έκθεσε ότι:  
Με την παρ.2α του άρθρου 83 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφρά-
ζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρ-
μόδια όργανα του δήμου, σχετικά τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότη-
τες λειτουργίας τους στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση 
των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.3852/10 οι Δήμοι υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν στους Ο.Ε.Υ. υπη-
ρεσιακές μονάδες με αντικείμενα όπως ο Προγραμματισμός και η Ανάπτυξη, Οικονομικά θέματα, Τεχνικά 
θέματα, Τεχνολογία, Πληροφορική και Επικοινωνίες, Διαφάνεια, Διοίκηση – Διαχείριση ανθρώπινου δυ-
ναμικού, Κοινωνική Πολιτική, Περιβάλλον κ.α. 
 
 Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Ερυθρών με την υπ’ αριθ.1/2011  απόφασή διατυπώνει προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο τις προτάσεις του σχετικά με τις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Μάνδρας - 
Ειδυλλίας οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στη Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών.   

 
 Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Βιλίων με την υπ’ αριθ. 6/2011 απόφασή διατυπώνει προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο τις προτάσεις του σχετικά με τις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Βιλίων οι ο-
ποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στη Δημοτική Κοινότητα Βιλίων. 

 
 Το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Οινόης με την υπ’ αριθ. 1/2011 απόφασή διατυπώνει προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο τις προτάσεις του σχετικά με τις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Μάνδρας - 
Ειδυλλίας οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στην Τοπική Κοινότητα Οινόης.    

    
 Στο άρθρο 91 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει ποιες υπηρεσιακές μονάδες 
μπορούν να λειτουργήσουν στις τοπικές ή δημοτικές κοινότητες. 
 
Έπειτα από τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά: 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
αφού έλαβε υπόψη του  

 την εισήγηση του προέδρου,  
 τα άρθρα 83, 91 & 97 του Ν.3852/10 
 τις αποφάσεις των συμβουλίων της δημοτικής κοινότητας Βιλίων, της δημοτικής κοινότητας Ερυ-

θρών και της τοπικής  κοινότητας Οινόης  
 τη συμβολή της λειτουργίας συγκεκριμένων υπηρεσιακών μονάδων στην καλύτερη εξυπηρέτηση 

των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής    
 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
Με ψήφους 25 υπέρ και 1 λευκό (της ΔΣ Κώνστα Αγλαΐας )  

 
1. Στη Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών και συγκεκριμένα στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ε-

ρυθρών, θα λειτουργήσουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την ανάπτυξη της 
περιοχής  οι κάτωθι υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας: 

 Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη για τη διοικητική υποστήριξη του συμ-
βουλίου της κοινότητας και την έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών των πολιτών, 

 Οικονομικών Θεμάτων για την τοπική είσπραξη δημοτικών εσόδων  
 ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των δημοτών  
 Καθαριότητας για τον οδοκαθαρισμό και την αποκομιδή απορριμμάτων. 
 
2. Στη Δημοτική Κοινότητα Βιλίων και συγκεκριμένα στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Βιλί-

ων, θα λειτουργήσουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την ανάπτυξη της περιο-
χής  οι κάτωθι υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας: 

 Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη για τη διοικητική υποστήριξη του συμ-
βουλίου της κοινότητας και την έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών των πολιτών, 

 Οικονομικών Θεμάτων για την τοπική είσπραξη δημοτικών εσόδων  
 ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των δημοτών  
 Καθαριότητας για τον οδοκαθαρισμό και την αποκομιδή απορριμμάτων. 
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3. Στην Τοπική Κοινότητα Οινόης και συγκεκριμένα στο κτίριο της πρώην Κοινότητας Οινόης, 
θα λειτουργήσουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την ανάπτυξη της περιοχής  οι 
κάτωθι υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας: 

 Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη για τη διοικητική υποστήριξη του συμ-
βουλίου της κοινότητας και την έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών των πολιτών, 

 Οικονομικών Θεμάτων για την τοπική είσπραξη δημοτικών εσόδων  
 

  
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 43 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 44 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Καθορισμός αυτοτελών οικισμών της εδαφικής περιοχή του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας ενόψει της 
Γενικής Απογραφής  κτιρίων  - πληθυσμού – κατοικιών έτους 2011. 

 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-

τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Λιώρης Αθανάσιος  
2.  
3.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 6ο θέμα  της ημερήσιας  διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. 
πρωτ. 3779/25-1-2011 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στο οποίο επισημαίνεται ότι ο κάθε Δήμος πρέπει να καθορίσει, με απόφαση του Δημοτικού του Συμβου-
λίου, τους αυτοτελείς  οικισμούς της εδαφικής του περιοχής, ενόψει της Γενικής Απογραφής  κτιρίων  - 
πληθυσμού – κατοικιών έτους 2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο ΠΔ 168/2008 και την υπ’ αριθμ. 1 
εγκύκλιο των γενικών απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
Κατόπιν των παραπάνω καλείται το δημοτικό συμβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3779/25-1-2011 έγγραφο 
του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τις διατάξεις του ΠΔ  168/2008 
και την υπ’ αριθμ. 1 εγκύκλιο των γενικών απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Ομόφωνα Αποφασίζει 
 

(Ο ΔΣ Μονοχολιάς ήταν εκτός της αίθουσας κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας)  
Καθορίζει ως  αυτοτελείς  οικισμούς  της εδαφικής περιοχή του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας τους 
παρακάτω: 
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 
1. Μάνδρα 
2. Άγιος Γεώργιος  
3. Άγιος Σωτήρ  
4. Άγιος Χαράλαμπος 
5. Διόδια 
6. Θέα  
7. Λεύκα 
8. Λούτσα 
9. Μονή Οσίου Μελετίου 
10. Νέα Ζωή 
11. Παλαιοχώριον 
12. Πουρνάρι 
 
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
1. Βίλια 
2. Αγ.Παρασκευή 
3. Αγ. Κωνσταντίνος 
4. Αγ. Νεκτάριος 
5. Αιγόσθενα 
6. Άνω Αλεποχώριο 
7. Βένιζα 
8. Κάτω Αλεποχώριο 
9. Κρύο Πηγάδι 
10. Λούμπα 
11. Μύτικας 
12. Προφήτης Ηλείας 
13. Ψάθα 
 
Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 
1. Ερυθραί 
 
Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
1. Οινόη  
 
Η απόφαση πήρε αα 44 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης   
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  Πιστό Αντίγραφο    
4. Δουδέσης Δημήτριος  Μάνδρα 1-3-2011     
5. Μπέκας Δημήτριος  Ο Δήμαρχος     
6. Αδάμ Μελέτιος  
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ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 45 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο δήμο Μάνδρας 
– Ειδυλλίας. 

 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-

τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

4. Λιώρης Αθανάσιος  
5.  
6.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 7ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης έκθεσε ότι:  
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 1351/1983 (ΦΕΚ 56, Τ.Α΄.)  οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί , τα 
ΝΠΔΔ καθώς και οι Επιχειρήσεις  και Οργανισμοί όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν 1256/1982  
έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν 
να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφά-
λισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.  
 
Ο δήμος μας κρίνει ότι μπορεί να απασχολήσει είκοσι πέντε (25) σπουδαστές ΤΕΙ για τα επόμενα πέντε έτη  
που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση  στο Δήμο μας σε ειδικότητες σχετικές με το επάγ-
γελμά τους. 
Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική άσκηση ανέρχεται στο ποσό των 
184,00 € κατά άτομο ενώ η ασφάλισή του για επαγγελματικό κίνδυνο ανέρχεται σε 8,56 € μηνιαίως  (25 
ημερομίσθια  Χ ποσό 12ης ασφαλιστικής κλάσεως του ΙΚΑ Χ 1% (Ν 2327/95 με αναπροσαρμογή 2004 ) . 
Οι σπουδαστές αυτοί ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α., κατά του κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ Ε5/1303/86, ΦΕΚ Β' 168. Οι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζημίωση των σπουδαστών βαρύ-
νουν εξ’ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης.  
 
Μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο η παραπάνω θα σταλεί στο Υ-
πουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  , το οποίο θα μεριμνήσει για την έκδοση Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων , Εσωτερικών Α-
ποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και  Οικονομικών. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη: 
α) το άρθρο 93 του Ν.3463/06,  και β) το άρθρο 12 του Ν 1351/1983 (ΦΕΚ 56, Τ.Α΄.)   

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
Με ψήφους 25 υπέρ και 1 λευκό (της ΔΣ Κώνστα Αγλαΐας η οποία πρότεινε να προστεθεί η φράση «κατά 
προτίμηση σπουδαστές του Δήμου μας και σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός να υπάρχει δυνατότητα 
πλήρωσης και από άλλους σπουδαστές»  ) 
 
1) Εγκρίνει την απασχόληση , για τα επόμενα πέντε έτη  , είκοσι πέντε (25) σπουδαστών των Τ.Ε.Ι.(κατά 
προτεραιότητα δημότες και κάτοικοι του Δήμου μας ) που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση  
στο Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας. 
 
2) Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική άσκηση θα ανέρχεται στο ποσό 
των 176,08 € κατά άτομο  και θα ασφαλιστούν στο Ι.Κ.Α, κατά του κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας 
 
3)Στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας οικον. έτους 2011 θα προβλεφθεί η ανα-
γκαία πίστωση στον ανάλογο Κ.Α.  και αντίστοιχη για τα επόμενα 5 έτη. 
 
Η απόφαση πήρε αα 45 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

 
  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
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15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 46 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Παραχώρηση Δημοτικού χώρου ως έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μάνδρας Αττικής. 

 
 

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-
τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Λιώρης Αθανάσιος  
2.  
3.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκθεσε ότι : 

 Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν 3463/2006 επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημο-
τικών ακινήτων όταν ασκείται αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει 
τα τοπικά συμφέροντα. 
 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μάνδρας Αττικής  υπέβαλε αίτηση για παραχώρηση δημοτι-
κού ακινήτου για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του παραπάνω συλλόγου. 
 Σύμφωνα με το καταστατικό του οι σκοποί του συλλόγου συνάδουν με τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 185 του Ν 3463/2006, 
 Επομένως, στα πλαίσια της πολιτικής του Δήμου, προτείνεται να παραχωρήσουμε  στο Πολιτιστι-
κό Σύλλογο Γυναικών Μάνδρας Αττικής ,  γραφείο του Δημοτικού οικήματος που βρίσκεται στην οδό Θε-
μιστοκλέους , στον 2ο όροφο .  
 Χρόνος παραχώρησης προτείνεται  μέχρι και το έτος 2014 με την προϋπόθεση ότι οι σκοποί που 
προβλέπονται στο καταστατικό του συλλόγου υλοποιούνται.   
Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
 
Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την αίτηση του  Πολιτιστικού Συλλόγου Γυ-
ναικών Μάνδρας Αττικής για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του συλλό-
γου και τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν 3463/2006 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 22 υπέρ ( 4 δημοτικοί σύμβουλοι : Πανωλιάσκος Αθαν., Μαρούγκας Μελ., Κώνστα Αγλ. και 
Μονοχολιάς Μιχ. ψήφισαν υπέρ της αναβολής του θέματος)  

Παραχωρεί δωρεάν στο Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μάνδρας Αττικής ,  γραφείο του Δημοτικού οική-
ματος που βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους , στον 2ο όροφο προκειμένου  να χρησιμοποιηθεί ως έδρα 
του παραπάνω συλλόγου. 
 Χρόνος παραχώρησης προτείνεται  μέχρι και το έτος 2014 με την προϋπόθεση ότι οι σκοποί που 
προβλέπονται στο καταστατικό του συλλόγου υλοποιούνται.   
 
Η απόφαση πήρε αα 46 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 47 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Έγκριση Πρωτοκόλλου –οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου ιδιοκτησίας 
Φ. Καλογερόπουλου σε Πλατεία» της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών  
 

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-
τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

4. Λιώρης Αθανάσιος  
5.  
6.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 9ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ΔΣ την από 24-2-2011 εισήγηση της 
ΤΥ του Δήμου η οποία έχει ως εξής : 
«ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      Μάνδρα 24-2-2011 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση 
οικοπέδου ιδιοκτησίας Φ. Καλογεροπούλου σε Πλατεία», της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Έχοντας υπόψη: 
 
Την υπ’ αρ. 8081/31-12-2010 εισήγηση του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

για την εκτέλεση του στο θέμα έργου η οποία πρωτοκολλήθηκε στην ΔΕ Ερυθρών του Δήμου μας με 
αρ. πρωτ. 1106/26-01-2011 με την οποία εισηγείται την έγκριση του συνημμένου Πρωτοκόλλου Προ-
σωρινής και Οριστικής Παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 51 του Π.Δ. 609/85. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δια-

μόρφωση οικοπέδου ιδιοκτησίας Φ. Καλογεροπούλου σε Πλατεία» που εκτελέστηκε από τον ανά-
δοχο: «Κ/Ξ Ρενδούμης Ιωάννης – Στρογγύλης Ιωάννης», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3/08 μελέτη της 
ΤΥΔΚ και επιβλέφθηκε από τη Μηχανικό της Υπηρεσίας αυτής κα Παύλου Σοφία.   
        Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Δ.Μ-Ε 
        Κανάκης  Παναγιώτης 
        Πολ.Μηχ./ΠΕ3/με Α’β.» 
Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 
Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την από 24-2-2011 εισήγηση της Τ.Υ. του 
Δήμου, 

 
Ομόφωνα αποφασίζει 

 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου 
ιδιοκτησίας Φ. Καλογεροπούλου σε Πλατεία» που εκτελέστηκε από τον ανάδοχο: «Κ/Ξ Ρενδούμης 
Ιωάννης – Στρογγύλης Ιωάννης», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3/08 μελέτη της ΤΥΔΚ και επιβλέφθηκε 
από τη Μηχανικό της Υπηρεσίας αυτής κα Παύλου Σοφία.   
  
   Η απόφαση πήρε αα 47 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης   
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  Πιστό Αντίγραφο    
4. Δουδέσης Δημήτριος  Μάνδρα 1-3-2011     
5. Μπέκας Δημήτριος  Ο Δήμαρχος     
6. Αδάμ Μελέτιος   
7. Γραμματικός Μελέτιος   
8. Μεϊντάνης Ιωάννης   
9. Φλώρου Καλομοίρα   
10. Σαμπάνης Γεώργιος  ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
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18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 48 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Αποδοχή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2011. 

 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-

τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
2. Τώρος Αθανάσιος   
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
5. Δουδέσης Δημήτριος  
6. Μπέκας Δημήτριος  
7. Αδάμ Μελέτιος  
8. Γραμματικός Μελέτιος  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

7. Λιώρης Αθανάσιος  
8.  
9.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 10ο θέμα  της ημερήσιας  έθεσε υπόψη του Δ.Σ.  το με αρ. πρωτ.  1216/7-2-2011  έγγραφο 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δ. Αττικής με το οποίο ζητείται να τους καταστήσουμε 
γνωστό, αν αποδέχεται ο δήμος ή όχι το πρόγραμμα δακοκτονίας που εφαρμόζει η υπηρεσία στην περιοχή 
ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής , προκειμένου να προγραμματιστεί έγκαιρα και να ορ-
γανωθεί αποτελεσματικά η προστασία της ελαιοπαραγωγής από τον δάκο της ελιάς 
και κάλεσε το Δ.Σ ν’ αποφανθεί      

Το  δημοτικό  συμβούλιο  Το δημοτικό συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη του το με αρ. πρωτ.  1216/7-2-2011  έγγραφο 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δ. Αττικής 

Ομόφωνα  αποφασίζει  Ομόφωνα αποφασίζει
Αποδέχεται  το πρόγραμμα δακοκτονίας που εφαρμόζει η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Δ. Αττικής στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής. 
  Η απόφαση πήρε αα 48 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 4- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 49 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την Δημοτική Περίοδο 2011-
2014. 

. 
 

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2011  ημέρα της εβδομάδας Δευ-
τέρα  και ώρα  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  α-
ριθμ. πρωτ. 2581/24-2-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθη-
καν παρόντα  26 δηλαδή: 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
15. Βασιλείου Μάριος  1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 
16. Κανάκης Σπυρίδων 2. Τώρος Αθανάσιος   
17. Κριεκούκη Ιωάννα  3. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
18. Γιάννου Γεώργιος  4. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  5. Δουδέσης Δημήτριος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   6. Μπέκας Δημήτριος  
21. Μαρούγκα Μαρία   7. Αδάμ Μελέτιος  
22. Κώνστας Ευάγγελος  8. Γραμματικός Μελέτιος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
24. Κώνστα Αγλαΐα  10. Φλώρου Καλομοίρα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  11. Σαμπάνης Γεώργιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   12. Ρόκας Περικλής 

 13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική  

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

10. Λιώρης Αθανάσιος  
11.  
12.  
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και 
εισηγούμενος το 11ο θέμα  της ημερήσιας  διάταξης έκθεσε στο ΔΣ ότι σύμφωνα  με τις διατάξεις  του ΠΔ 
28/80 «περί εκτέλεσης δημοτικών  και κοινοτικών προμηθειών» πρέπει να προβούμε  στη λήψη απόφασης  
ορισμού ενός ΔΣ ως μέλους επιτροπής παραλαβής εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την Δημοτική 
Περίοδο 2011-2014 
και κάλεσε τούτο ν' αποφανθεί 

το δημοτικό συμβούλιο 
Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80 «περί ε-
κτέλεσης δημοτικών  και κοινοτικών προμηθειών» 

Ομόφωνα αποφασίζει  
ορίζει για την δημοτική περίοδο 2011-2014 τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας  Σαμπάνη  Γεώργιο , 
ως μέλος της επιτροπής παραλαβής εργασιών και παροχής υπηρεσιών με αναπληρωτή τον επίσης Δημοτικό 
Σύμβουλο της πλειοψηφίας Μπέκα Δημήτριο. 
  Η απόφαση πήρε αα 49 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 1-3-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Τώρος Αθανάσιος  
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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