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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 1/2015 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

Αρ. Αποφ.1 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για ορισµό ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία : 

« ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας –

Ειδυλλίας» 

 
Στη Μάνδρα  ,σήµερα στις 4 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2015  ηµέρα της 

εβδοµάδας  Κυριακή  και ώρα  11:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε 

συνεδρίαση δηµόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μάνδρας,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 28985/29.12.2014    έγγραφη 

πρόσκληση , η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη σύµφωνα  µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10 και το 

µε αριθµ.πρωτ.58/2.1.2015 έγγραφο του Προεδρεύοντος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 

παραβρέθηκαν  22 δηλαδή: 

 

Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
 

1. Λιώρης Γεώργιος 

2. ∆ούκας Αναστάσιος 

3. Ππακωνσταντίνου Αγγελική 

4. Κανάκης Χαράλαµπος 

5. Κανάκης Γεώργιος 

6. Μουρίκης Ευάγγελος 

7. Αδάµ Ιωάννα  

8. Γρίβας Ιωάννης  

9. Τσαντίλας Γεώργιος 

10 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

11 Γκιόκας Ιωάννης 

12 Κώνστα Ελένη 

13 Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

14 Παπακωνσταντής Μελέτιος 

15 Κολοβέντζος Παναγιώτης 

16 Αδάµ Μελέτιος 

17 Σαµπάνης Γεώργιος 

18 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

19 Κώνστα Αγλαΐα 

20 ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

21 Κανάκης Κωνσταντίνος 

22 Θεοδώρου Χαράλαµπος 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1 ∆ρίκος Γεώργιος 

2 Ρόκας Περικλής 

3 Κώνστας Ευάγγελος 

4 Φλώρου Καλοµοίρα 

5 Τώρος Αθανάσιος 
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O Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα  και   τη ∆ήµαρχο κα Κριεκούκη 

Ιωάννα και εισηγούµενος το 1
ο
 θέµα  της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:  

Τα  ∆ηµοτικά ή Κοινοτικά  Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου  διοικούνται από  

διοικητικό συµβούλιο
1
, που αποτελείται από πέντε (5)  έως δεκαπέντε(15)  µέλη, που 

ορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο µαζί µε τους αναπληρωτές τους. 

Μέλη του ∆.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 προσώπου 

• 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 πρόσωπο 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 ∆.Σ. είναι µέχρι πέντε (5). 

      Εάν τα µέλη του ∆.Σ. είναι περισσότερα από πέντε (5), τότε τουλάχιστον δύο (2) από τα 

αιρετά  µέλη του ∆.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 

αντικατασταθούν, µετέχουν σύµβουλοι της πλειοψηφίας.  

Μετά τον ορισµό των µελών του ∆.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 

συµβουλίου. Στην  περίπτωση όµως που ορισθεί ως µέλος του ∆.Σ. ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της 

κοινότητας, τότε αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου. Η 

θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου  

διοικητικού συµβουλίου. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν  

κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για σοβαρό λόγο που  

ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.  

                                                           
1
 Άρθρο 240 παρ. 1 ∆ΚΚ 
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Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 

αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε 

δηµόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή 

απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο 

Τα µη αιρετά µέλη του  διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου δεν  επιτρέπεται  

να ορισθούν ή να αποτελούν µέλη του εφόσον:   

� 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 κακούργηµα ή σε κάποιο από τα πληµµελήµατα  που αναφέρονται στο άρθρο 146 

του ∆ΚΚ. 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 240 N 

3463/2006 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Ορίζει  τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του  Ν.Π.∆.∆.  µε την επωνυµία: «∆ηµοτικός 

Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού  Μάνδρας – Ειδυλλίας» και εκλέγει 

Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο για τη δηµοτική περίοδο 2015-2019 ως ακολούθως:  

1. 

 

Νερούτσου –Λιάσκου Αλεξάνδρα , ∆ηµοτική Σύµβουλος, µε 

αναπληρώτρια την επίσης ∆Σ Αδάµ Ιωάννα 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

2. Κανάκης Χαράλαµπος , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωτή τον 

επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο  ∆ούκα Αναστάσιο 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

3. Αντωνίου Μιχαήλ , εργαζόµενος στο ΝΠ∆∆ µε αναπληρώτρια τη 

Λιούλη Θεοδώρα , εργαζόµενη στο ΝΠ∆∆  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

4. Σαµπάνης Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωτή τον 

επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο Αδάµ Μελέτιο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

5. Θεοδώρου Χαράλαµπος , ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή 

τον επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο Κανάκη Κωνσταντίνο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

6. ∆ρόση Ελένη , µε αναπληρώτρια την Γέρου Ευαγγελία ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ 

7. ∆ρίκος Σπυρίδων µε αναπληρωτή τον Καλαµίτση Κωνσταντίνο ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ 

8. Παπανικολάου Μελέτιος µε αναπληρώτρια την Κολυβά Βλασία ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

9. Ρουµπάκης Γεώργιος  µε αναπληρώτρια την Παύλου Βενετία ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

10. Κριεκούκης Κωνσταντίνος µε αναπληρωτή τον Κυπραίο Μιχαήλ ΜΕΛΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ 

11. Γκιόκας Ιωάννης µε αναπληρωτή τον Ρεντούµη Κωνσταντίνο ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

12. Μπουκουβάλα Ειρήνη µε αναπληρώτρια την Μπαλίου-Βελίκη 

Άννα 

ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

13. Μαρκαντώνη Μαρία  µε αναπληρώτρια την ∆άµου Σοφία ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

14. Κούρος Στυλιανός µε αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Ιωάννη ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

15. Τερεζάκη Αλεξάνδρα , µε αναπληρώτρια την Παγώνη Χριστίνα ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
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Η απόφαση πήρε αα 1 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
      Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

 Λιώρης Γεώργιος   

 

Πιστό Αντίγραφο    

Μάνδρα 5-1-2015     

Ο Πρόεδρος    

 

 

 

ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1. ∆ούκας Αναστάσιος 

2. Κανάκης Χαράλαµπος 

3. Κανάκης Γεώργιος 

4. Μουρίκης Ευάγγελος 

5. Αδάµ Ιωάννα 

6. Γρίβας Ιωάννης 

7. Τσαντίλας Γεώργιος 

8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

9. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

10. Γκιόκας Ιωάννης 

11. Κώνστα Ελένη 

12. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

13. Παπακωνσταντής Μελέτιος 

14. Κολοβέντζος Παναγιώτης 

15. Αδάµ Μελέτιος 

16. Σαµπάνης Γεώργιος 

17. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

18. Κώνστα Αγλαια 

19. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

20. Κανάκης Κωνσταντίνος 

21. Θεοδώρου Χαράλαµπος 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 1/2015 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

Αρ. Αποφ.2 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για ορισµό ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία : 

« ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας » µε διακριτικό τίτλο 

«ΚΕ∆ΗΜΕ» 

 
Στη Μάνδρα  ,σήµερα στις 4 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2015  ηµέρα της 

εβδοµάδας  Κυριακή  και ώρα  11:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε 

συνεδρίαση δηµόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μάνδρας,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 28985/29.12.2014    έγγραφη 

πρόσκληση , η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη σύµφωνα  µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10 και το 

µε αριθµ.πρωτ.58/2.1.2015 έγγραφο του Προεδρεύοντος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 

παραβρέθηκαν  22 δηλαδή: 

 

Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
 

1. Λιώρης Γεώργιος 

2. ∆ούκας Αναστάσιος 

3. Ππακωνσταντίνου Αγγελική 

4. Κανάκης Χαράλαµπος 

5. Κανάκης Γεώργιος 

6. Μουρίκης Ευάγγελος 

7. Αδάµ Ιωάννα  

8. Γρίβας Ιωάννης  

9. Τσαντίλας Γεώργιος 

10 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

11 Γκιόκας Ιωάννης 

12 Κώνστα Ελένη 

13 Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

14 Παπακωνσταντής Μελέτιος 

15 Κολοβέντζος Παναγιώτης 

16 Αδάµ Μελέτιος 

17 Σαµπάνης Γεώργιος 

18 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

19 Κώνστα Αγλαΐα 

20 ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

21 Κανάκης Κωνσταντίνος 

22 Θεοδώρου Χαράλαµπος 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1 ∆ρίκος Γεώργιος 

2 Ρόκας Περικλής 

3 Κώνστας Ευάγγελος 

4 Φλώρου Καλοµοίρα 

5 Τώρος Αθανάσιος 
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Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα  και   τη ∆ήµαρχο κα Κριεκούκη 

Ιωάννα και εισηγούµενος το 2ο
 
τακτικό θέµα  της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε 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 συµβούλιο. Από τα µέλη αυτά τουλάχιστον:  

• τρεις (3) είναι αιρετοί  εκπρόσωποι του ∆ήµου 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 

περισσότερους 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 ∆ήµου ή της Κοινότητας που έχουν  

πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. (παρ 1 Άρθρο 255 Ν. 

3463/06). 

Τα Μέλη  του διοικητικού συµβουλίου δηµοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς επιχείρησης δεν 

µπορούν να κατέχουν  ανάλογη θέση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε συναφές επιχειρηµατικό 

αντικείµενο ή να συνδέονται µε την επιχείρηση µε συµβάσεις προµήθειας ή εκτέλεσης έργου  ή 

παροχής υπηρεσιών για ποσά µεγαλύτερα των 10.000 €, συνολικά.. 

 ∆εν 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 κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, 

ψευδή  βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, 

αιµοµιξία, µαστροπεία, σωµατεµπορία, παράνοµη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της 

νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, τη λαθρεµπορία, καθώς  και για 

παράβαση καθήκοντος, εφόσον  από τη διάπραξη του αδικήµατος  αυτού προξενείται 

οικονοµική βλάβη στο ∆ήµο, στην Κοινότητα ή στα νοµικά τους πρόσωπα. Η περίπτωση 

της παράβασης καθήκοντος, που   αναφέρεται ανωτέρω αφορά µόνο τους αιρετούς.       

δ. έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.  
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Κατόπιν των παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφανθεί σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

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

3463/06 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Ορίζει  τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Κοινωφελούς του ΝΠΙ∆: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ» µε δ.τ. «ΚΕ∆ΗΜΕ»   ως ακολούθως: 

1. 

 

Κώνστα Ελένη, ∆ηµοτική Σύµβουλος, µε αναπληρωτή τον επίσης 

∆ηµοτικό Σύµβουλο , Τσαντίλα Γεώργιο 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

2. Κανάκης Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος , µε αναπληρωτή τον 

επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο , ∆ούκα Αναστάσιο 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

3. Κανάκης Χαράλαµπος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωτή  τον 

επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο , Κώνστα Ευάγγελο 

ΜΕΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ 

4. Κανάκης Κωνσταντίνος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωτή 

την επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο , Σαµπάνη Γεώργιο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

5. Μπότσης Παναγιώτης , µε αναπληρωτή τον Νέζη Μελέτιο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΦΟΡΕΑ  

6. Στάθη – Οικονόµου Ερασµία µε αναπληρώτρια την Τσαντίλα 

Μαρία 

ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

7. Ρουµελιώτη – Γκέλου Αθανασία , µε αναπληρώτρια την 

Καµονάχου Κερκύρα 

ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

Η απόφαση πήρε αα 2 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

      Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

 Λιώρης Γεώργιος   

 

Πιστό Αντίγραφο    

Μάνδρα 5-1-2015     

Ο Πρόεδρος    

 

 

 

ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1. ∆ούκας Αναστάσιος 

2. Κανάκης Χαράλαµπος 

3. Κανάκης Γεώργιος 

4. Μουρίκης Ευάγγελος 

5. Αδάµ Ιωάννα 

6. Γρίβας Ιωάννης 

7. Τσαντίλας Γεώργιος 

8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

9. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

10. Γκιόκας Ιωάννης 

11. Κώνστα Ελένη 

12. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

13. Παπακωνσταντής Μελέτιος 

14. Κολοβέντζος Παναγιώτης 

15. Αδάµ Μελέτιος 

16. Σαµπάνης Γεώργιος 

17. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

18. Κώνστα Αγλαια 

19. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

20. Κανάκης Κωνσταντίνος 

21. Θεοδώρου Χαράλαµπος 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 1/2015 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

Αρ. Αποφ.3 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για ορισµό ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-

ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

 
Στη Μάνδρα  ,σήµερα στις 4 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2015  ηµέρα της 

εβδοµάδας  Κυριακή  και ώρα  11:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε 

συνεδρίαση δηµόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μάνδρας,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 28985/29.12.2014    έγγραφη 

πρόσκληση , η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη σύµφωνα  µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10 και το 

µε αριθµ.πρωτ.58/2.1.2015 έγγραφο του Προεδρεύοντος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 

παραβρέθηκαν  22 δηλαδή: 

 

Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
 

1. Λιώρης Γεώργιος 

2. ∆ούκας Αναστάσιος 

3. Ππακωνσταντίνου Αγγελική 

4. Κανάκης Χαράλαµπος 

5. Κανάκης Γεώργιος 

6. Μουρίκης Ευάγγελος 

7. Αδάµ Ιωάννα  

8. Γρίβας Ιωάννης  

9. Τσαντίλας Γεώργιος 

10 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

11 Γκιόκας Ιωάννης 

12 Κώνστα Ελένη 

13 Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

14 Παπακωνσταντής Μελέτιος 

15 Κολοβέντζος Παναγιώτης 

16 Αδάµ Μελέτιος 

17 Σαµπάνης Γεώργιος 

18 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

19 Κώνστα Αγλαΐα 

20 ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

21 Κανάκης Κωνσταντίνος 

22 Θεοδώρου Χαράλαµπος 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1 ∆ρίκος Γεώργιος 

2 Ρόκας Περικλής 

3 Κώνστας Ευάγγελος 

4 Φλώρου Καλοµοίρα 

5 Τώρος Αθανάσιος 
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Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα  και   τη ∆ήµαρχο κα Κριεκούκη 

Ιωάννα και εισηγούµενος το 3ο
 
τακτικό θέµα  της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι:  

«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 σύµβουλοι και δηµότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των 

υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη  επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή 

ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των 

εργαζοµένων του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) 

εργαζοµένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συνέλευση των τακτικών 

υπαλλήλων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από  τότε που θα αποσταλεί η σχετική 

πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των µελών του διοικητικού  συµβουλίου ορίζεται από τη 

µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Εάν τα µέλη  του διοικητικού συµβουλίου 

είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη µειοψηφία του 

δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Είναι δυνατόν η µειοψηφία αντί δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δηµότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του 

δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει 

συµβούλους, δηµότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να 

αντικατασταθούν, µετέχουν σύµβουλοι, δηµότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. 

Στις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαµερίσµατος  

ένα µέλος προτείνεται από το οικείο συµβούλιο. Μετά τον ορισµό των µελών το δηµοτικό  

συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου. Στην περίπτωση που µέλος έχει ορισθεί, από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο,  

ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος  

αντιστοίχως, του διοικητικού συµβουλίου. 

Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου ορίζεται µε την  

απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου  

διοικητικού συµβουλίου. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν  

κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για σοβαρό λόγο που  

ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο  

αντιπρόεδρος. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή 
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από  τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  

αντιπρόεδρο.» 

Επίσης ανέφερε ότι : «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 άρθρου 240 του Κ∆Κ, 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 υπάρχει 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.   

• ένας δηµότης ή κάτοικος µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης   

• ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.∆.∆. 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 συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου». 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και το 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει 

Οµόφωνα αποφασίζει 

Α. Τον ορισµό των παρακάτω µελών του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε 

την επωνυµία  ΝΠ∆∆ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ για τη δηµοτική περίοδο 2015-2019 ως εξής:  

 
1. 

 

Παπακωνσταντής Μελέτιος , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε 

αναπληρώτρια την επίσης ∆ηµοτική Σύµβουλο Αδάµ Ιωάννα 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

2. Τσαντίλας Γεώργιος  , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωτή τον 

επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο Κώνστα Ευάγγελο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

3. Αδάµ Μελέτιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µε αναπληρωτή τον επίσης 

∆ηµοτικό Σύµβουλο Σαµπάνη Γεώργιο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

4. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρώτρια 

την  επίσης ∆ηµοτική Σύµβουλο Κώνστα Αγλαΐα  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

5. Κυπραίος Μιχήλ , µε αναπληρωτή τον Καλαµίτση Κωνσταντίνο ∆ηµότης  

6. Μαρκαντώνη Μαρία, µε αναπληρώτρια την ∆άµου Σοφία ∆ηµότης  

7. Λιώρης Γεώργιος, µε αναπληρωτή τον ∆ρίκο Σπυρίδωνα  ∆ηµότης  

8. Τσαντίλα Μαρία, µε αναπληρώτρια την Κρανίτη Ελένη ∆ηµότης  

9. Γκιόκα Σωτηρία ,µε αναπληρώτρια την Γέρου Ευαγγελία ∆ηµότης  

10. Μπουκουβάλα Ειρήνη, µε αναπληρωτή τον Παππά Χαρίλαο ∆ηµότης 
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11. ∆ρόση  Ελένη , µε αναπληρώτρια την Παπανικολάου Γεωργία  ∆ηµότης µε εµπειρία 

στην εκπαίδευση  

12. Σαλαµούρας Κωνσταντίνος , ∆ιευθυντής 4
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου 

Μάνδρας , µε αναπληρωτή τον Καλούδη Ευάγγελο , διευθυντή 1
ου

 

∆ηµοτικού Σχολείου Μάνδρας   

∆ιευθυντής Σχολείου  

13. Τσάµου Αγγελική , ∆ιευθύντρια 3
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Μάνδρας, 

µε αναπληρωτή τον Υφαντή Ευάγγελο ∆ιευθυντή  ∆ηµοτικού 

Σχολείου  Ερυθρών   

∆ιευθυντής Σχολείου 

14. Μεθενίτη Βασιλική µε αναπληρωτή τον Μαρούγκα Μιχαήλ  Εκπρόσωπος Γονέων 

και Κηδεµόνων 

15. Kοντούλη-Τζαννετάτου Βαρβάρα µε αναπληρωτή τον 

Παναγόπουλο Παναγιώτη 

Εκπρόσωπος Γονέων 

και Κηδεµόνων 

 
Από τους παραπάνω εκλέγονται Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, ο Παπακωνσταντής Μελέτιος και Αντιπρόεδρος ο Τσαντίλας Γεώργιος . 

Β.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 

αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.  

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. 

 
Η απόφαση πήρε αα 3 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

      Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

 Λιώρης Γεώργιος   

 

Πιστό Αντίγραφο    

Μάνδρα 5-1-2015     

Ο Πρόεδρος    

 

 

 

ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1. ∆ούκας Αναστάσιος 

2. Κανάκης Χαράλαµπος 

3. Κανάκης Γεώργιος 

4. Μουρίκης Ευάγγελος 

5. Αδάµ Ιωάννα 

6. Γρίβας Ιωάννης 

7. Τσαντίλας Γεώργιος 

8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

9. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

10. Γκιόκας Ιωάννης 

11. Κώνστα Ελένη 

12. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

13. Παπακωνσταντής Μελέτιος 

14. Κολοβέντζος Παναγιώτης 

15. Αδάµ Μελέτιος 

16. Σαµπάνης Γεώργιος 

17. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

18. Κώνστα Αγλαια 

19. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

20. Κανάκης Κωνσταντίνος 

21. Θεοδώρου Χαράλαµπος 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 1/2015 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

Αρ. Αποφ.4 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για ορισµό ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-

ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

 
Στη Μάνδρα  ,σήµερα στις 4 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2015  ηµέρα της 

εβδοµάδας  Κυριακή  και ώρα  11:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε 

συνεδρίαση δηµόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μάνδρας,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 28985/29.12.2014    έγγραφη 

πρόσκληση , η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη σύµφωνα  µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10 και το 

µε αριθµ.πρωτ.58/2.1.2015 έγγραφο του Προεδρεύοντος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27 

παραβρέθηκαν  22 δηλαδή: 

 

Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
 

1. Λιώρης Γεώργιος 

2. ∆ούκας Αναστάσιος 

3. Ππακωνσταντίνου Αγγελική 

4. Κανάκης Χαράλαµπος 

5. Κανάκης Γεώργιος 

6. Μουρίκης Ευάγγελος 

7. Αδάµ Ιωάννα  

8. Γρίβας Ιωάννης  

9. Τσαντίλας Γεώργιος 

10 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

11 Γκιόκας Ιωάννης 

12 Κώνστα Ελένη 

13 Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

14 Παπακωνσταντής Μελέτιος 

15 Κολοβέντζος Παναγιώτης 

16 Αδάµ Μελέτιος 

17 Σαµπάνης Γεώργιος 

18 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

19 Κώνστα Αγλαΐα 

20 ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

21 Κανάκης Κωνσταντίνος 

22 Θεοδώρου Χαράλαµπος 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1 ∆ρίκος Γεώργιος 

2 Ρόκας Περικλής 

3 Κώνστας Ευάγγελος 

4 Φλώρου Καλοµοίρα 

5 Τώρος Αθανάσιος 
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Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα  και   τη ∆ήµαρχο κα Κριεκούκη 

Ιωάννα και εισηγούµενος το 4ο
 
τακτικό θέµα  της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι:  

«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 σύµβουλοι και δηµότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των 

υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη  επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή 

ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των 

εργαζοµένων του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) 

εργαζοµένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συνέλευση των τακτικών 

υπαλλήλων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από  τότε που θα αποσταλεί η σχετική 

πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των µελών του διοικητικού  συµβουλίου ορίζεται από τη 

µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Εάν τα µέλη  του διοικητικού συµβουλίου 

είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη µειοψηφία του 

δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Είναι δυνατόν η µειοψηφία αντί δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δηµότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του 

δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει 

συµβούλους, δηµότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να 

αντικατασταθούν, µετέχουν σύµβουλοι, δηµότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. 

Στις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαµερίσµατος  

ένα µέλος προτείνεται από το οικείο συµβούλιο. Μετά τον ορισµό των µελών το δηµοτικό  

συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου. Στην περίπτωση που µέλος έχει ορισθεί, από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο,  

ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος  

αντιστοίχως, του διοικητικού συµβουλίου. 

 

Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου ορίζεται µε την  

απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου  

διοικητικού συµβουλίου. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν  

κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για σοβαρό λόγο που  

ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 
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Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο  

αντιπρόεδρος. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή 

από  τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  

αντιπρόεδρο.» 

 

Επίσης ανέφερε ότι : «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 άρθρου 240 του Κ∆Κ, 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 υπάρχει 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.   

• ένας δηµότης ή κάτοικος µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης   

• ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.∆.∆. 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 συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου». 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και το 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει 

Οµόφωνα αποφασίζει 

 

Α. Τον ορισµό των παρακάτω µελών του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε 

την επωνυµία  ΝΠ∆∆ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ για τη δηµοτική περίοδο 2015-2019 ως εξής:  

 
1. 

 

Αδάµ Ιωάννα, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωτή τον επίσης 

∆ηµοτικό Σύµβουλο, Παπακωνσταντή Μελέτιο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

2. Κώνστας Ευάγγελος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρώτρια 

τηνν επίσης ∆ηµοτική Σύµβουλο, Ππακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη 

Ελένη 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

3. Φλώρου Καλοµοίρα, ∆ηµοτική Σύµβουλος, µε αναπληρωτή τον 

επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο, Σαµπάνη Γεώργιο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 
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4. Κώνστα Αγλαΐα, ∆ηµοτική Σύµβουλος, µε αναπληρωτή τον επίσης 

∆ηµοτικό Σύµβουλο, ∆ουδέση ∆ηµήτριο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

5. Κώνστας Βασίλειος µε αναπληρωτή τον Μακρή Μελέτιο 

 

∆ηµότης  

6. Γκούµα – Μακρυνόρη Αικατερίνη µε αναπληρώτρια την 

Παπαδοπούλου Θώµη 

 

∆ηµότης  

7. Παπανικολάου Μελέτιος µε αναπληρωτή τον Γκίνη Κωνσταντίνο 

 

∆ηµότης  

8. Ρεντούµης Παναγιώτης  µε αναπληρωτή τον Ρόκα Μιχαήλ 

 

∆ηµότης  

9. Ρόκκα Αλεξία µε αναπληρωτή τον Χριστοβασίλη ∆ηµήτριο  

 

∆ηµότης  

10. Τσελίκης Ηλίας µε αναπληρωτή τον Τσαντίλα Λεωνίδα 

 

∆ηµότης 

11. Παπανικολάου Γεωργία µε αναπληρώτρια την ∆ρόση Ελένη ∆ηµότης µε 

εµπειρία στην 

εκπαίδευση  

12.  

Παναγόπουλος ∆ηµήτριος, ∆ιευθυντής Λυκείου Μάνδρας , µε 

αναπληρώτρια την ∆ιευθύντρια Γυµνασίου Μάνδρας κα Μαρούγκα 

Αιµιλία 

∆ιευθυντής 

Σχολείου 

13.  

Παληµέρης ∆ιονύσιος, ∆ιευθυντής Γυµνασίου ΛΤ Βιλίων, µε 

αναπληρωτή τον Προίσκο Γεώργιο , ∆ιευθυντή Λυκείου Ερυθρών 

∆ιευθυντής 

Σχολείου  

14. Πολίτη-Τερζάκη Κωνσταντίνα, εκπρόσωπος συλλόγων Γονέων και 

Κηδεµόνων Γυµνασίου Μάνδρας, µε αναπληρώτρια την κα Μίχα-

Πέππα ∆ήµητρα, εκπρόσωπος συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων 

Γυµνασίου Μάνδρας 

 

Εκπρόσωπος 

Γονέων και 

Κηδεµόνων 

15. ∆ιαµαντής Ναπολέων, εκπρόσωπος µαθητών Λυκείου Μάνδρας, µε 

αναπληρωτή τον Ρόκα Αθανάσιο, εκπρόσωπος µαθητών Λυκείου 

Μάνδρας 

 

Εκπρόσωπος 

µαθητών  

 

Από τους παραπάνω εκλέγονται Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, η Αδάµ Ιωάννα  και Αντιπρόεδρος ο Κώνστας Ευάγγελος . 

 

Β.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 

αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.  

 

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. 
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Η απόφαση πήρε αα 4 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

      Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

 Λιώρης Γεώργιος   

 

Πιστό Αντίγραφο    

Μάνδρα 5-1-2015     

Ο Πρόεδρος    

 

 

 

ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1. ∆ούκας Αναστάσιος 

2. Κανάκης Χαράλαµπος 

3. Κανάκης Γεώργιος 

4. Μουρίκης Ευάγγελος 

5. Αδάµ Ιωάννα 

6. Γρίβας Ιωάννης 

7. Τσαντίλας Γεώργιος 

8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

9. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

10. Γκιόκας Ιωάννης 

11. Κώνστα Ελένη 

12. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

13. Παπακωνσταντής Μελέτιος 

14. Κολοβέντζος Παναγιώτης 

15. Αδάµ Μελέτιος 

16. Σαµπάνης Γεώργιος 

17. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

18. Κώνστα Αγλαια 

19. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

20. Κανάκης Κωνσταντίνος 

21. Θεοδώρου Χαράλαµπος 
 

 


