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    Από  ην  πξαθηηθό  ηεο   22αο  ΣΑΚΣΙΚΖ    πλεδξίαζεο  ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Σελ   30-09- 2021,  εκέξα   ΠΔΜΠΣΖ    θαη ώξα  16.00  ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλήιζε  ζε  ΣΑΚΣΙΚΖ    

πλεδξίαζε   ε νπνία ζύκθσλα  κε ηελ ππ΄αξηζκ.  ΓΙΓΑΓ/Φ.69/182/ΟΙΚ. 17896/20-09-2021  Κνηλή 
Τπνπξγηθή Απόθαζε  ηνπ  ΤΠ.Δ.,   πξαγκαηνπνηήζεθε  δηα δώζεο  ζηελ Αίζνπζα Μπόγξε ηνπ Γήκνπ 

αιακίλαο    ηεξώληαο  ην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ θαζνξίδεη κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ 
ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ  COVID -19. 
Σν  Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλήιζε ζε  ΣΑΚΣΙΚΖ   πλεδξίαζε ύζηεξα από  ηελ  17120/24-09-2021 πξόζθιεζε 
ηνπ  Πξνέδξνπ   ηνπ  Γεκνηηθνύ /ιίνπ  θ. Καπαξαιηώηε Υαξάιακπνπ  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  
67  ηνπ Ν.3852/2010,   όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018.  
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο  πλεδξίαζεο  κε ηειεδηάζθεςε ν Πξόεδξνο  δηαπίζησζε όηη από ηα ηξηάληα ηξία (33) 
λόκηκα  κέιε  ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ζπκκεηείραλ  νη εμήο : 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- ΑΛΑΨΚΑ  ΑΘΑΝΑΙΟ                                                      14.- ΠΑΠΑΜΙΥΑΖΛ- ΓΙΓΔΝΑΚΖ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 
2.- ΝΑΝΝΟ  ΧΣΖΡΙΟ                                                            15.- ΠΑΠΑΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ  ΜΑΡΙΑ 
3.- ΛΔΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ                                                      16.- ΜΠΑΓΙΟ  ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ                   
4.-ΒΑΚΑΛΖ  ΑΝΣΧΝΙΟ                                                          17.-  ΚΙΑΘΙΣΖ  ΙΧΑΝΝΖ 
5.- ΓΙΟΛΔΣΖ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ                                                18.-  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΖ-ΑΝΣΧΝΙΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΖ                            
6.- ΚΑΠΑΡΑΛΙΧΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ                                         19.-  ΚΟΓΙΑ NIKOΛΑΟ  
7.- ΓΟΤΜΔΝΖ ΑΘΑΝΑΙΟ                                                     20.- ΚΑΡΝΔΖ  ΟΦΙΑ    
8.- ΔΤΣΑΘΙΟΤ ΠΤΡΙΓΧΝ                                                       21.-  ΚΟΡΡΟ  ΜΙΥΑΖΛ 
9.-ΣΑΒΑΡΖ  ΙΧΑΝΝΖ                                                           22 .- ΟΦΡΑ ΠΤΡΙΓΧΝΑ                                                        
10.- ΝΑΝΝΟΤ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ  ΙΙΓΧΡΑ                             23.-  ΜΙΥΑ  ΜΑΡΙΑ                                                                                                              
11.-ΓΔΡΣΟΤΕΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ                                                24.-  ΑΓΑΠΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 
12.- ΡΑΠΣΖ ΧΣΖΡΙΟ                                                             
13.- ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ                                               

ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ                                                     
1.- ΜΑΚΡΖ  ΑΘΑΝΑΙΟ                                                       5.- ΦΟΤΡΙΚΖ ΓΖΜΖΣΡΙΟ                                         
2.- ΓΚΙΝΖ ΣΤΛΙΑΝΟ                          6.- ΓΔΡΟΝΣΙΧΣΟΤ –ΜΙΥΑΛΑΡΟΤ Σ. 
3.- ΔΛΔΤΙΝΙΧΣΖ  ΓΖΜΖΣΡΙΟ                                            7.- ΠΑΤΛΙΓΖ –ΜΠΟΤΣΑΛΖ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΖ  
4.- ΜΠΙΛΛΙΑ ΔΛΔΝΖ                                                                 8.- ΑΛΑΨΚΑ  ΒΑΙΛΔΙΟ  
                                                                                                   9.- ΓΑΛΔΟ  ΤΜΔΧΝ   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ο Γήκαξρνο αιακίλαο θ. Παλαγφπνπινο  Γεψξγηνο  , είρε πξνζθιεζεί λνκίκσο  θαη  παξίζηαην  ζηε 
πλεδξίαζε. 
Οη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ είραλ πξνζθιεζεί ζηε πλεδξίαζε, κε δηθαίσκα ςήθνπ ζε 
εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αληίζηνηρεο θνηλφηεηεο (αξζξ. 67 παξ. 8 ηνπ Ν.3852/2010.)  θαη 
παξίζηαλην νη θ.θ. Μαγηάηε ηαπξνχια  Πξφεδξνο ηεο Γ.Κ. Ακπειαθίσλ θαη  Γαβξηήι  Υαξάιακπνο  
Πξφεδξνο ηεο Γ.Κ Αηαληείνπ . 
Πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηνπ παξαθάησ ζέκαηνο είρε πξνζέιζεη ν Γ.. θ. Μαθξήο Αζαλάζηνο, ελψ  είρε 
εμέιζεη ηεο αηζνχζεο ε Γ.. θ. Παπαειεπζεξίνπ Μαξία.  

ΟΜΟΦΧΝΑ   ην ώκα απνθάζηζε ηελ αιιαγή ζεηξάο  ηνπ   ζεκάησλ  ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
σο εμήο :   Σν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο λα ζπδεηεζεί  σο  1ν, ην 5ν  σο 2ν , ην 6ν σο 3ν , ην 
7ν σο  4ν , ην 8ν σο 5ν  θαη ηα  ππόινηπα σο  έρνπλ. 
 

Αξηζκόο Απόθαζεο   151/2021       

4ν  Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο Θέκα:  -. Οξηζκόο  ηαθηηθώλ & αλαπιεξσκαηηθώλ  κειώλ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία  « ρνιηθή  Δπηηξνπή  
Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  Γήκνπ αιακίλαο  νξηζκόο Πξνέδξνπ , εθινγή 
Αληηπξνέδξνπ  θαη  θαζνξηζκόο  ηεο ζεηείαο  ηνπ Γ.. 
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              πλερίδεηαη  ε πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν Πξφεδξνο  εηζεγείηαη ην 
ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο  πνπ αθνξά : Οξηζκόο  ηαθηηθώλ & αλαπιεξσκαηηθώλ  
κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία  « ρνιηθή  Δπηηξνπή  
Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  Γήκνπ αιακίλαο»  νξηζκόο Πξνέδξνπ , εθινγή 
Αληηπξνέδξνπ  θαη  θαζνξηζκόο  ηεο ζεηείαο  ηνπ Γ.. 
ηελ ζπλέρεηα  θαηαζέηεη  ζε ειεθηξνληθή κνξθή ππφςε ηνπ ψκαηνο ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ  ε νπνία έρεη σο εμήο :   

ΔΙΖΓΖΖ 
 

χκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν.3463/06, φπσο ηζρχεη, νξίδνληαη ηα εμήο: 
«1. Σα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δηνηθνχληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πνπ  
απνηειείηαη απφ πέληε έσο δεθαπέληε κέιε, ηα νπνία καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο  
νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην.  
Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ν  δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο, δεκνηηθνί ή 
θνηλνηηθνί ζχκβνπινη θαη δεκφηεο ή  θάηνηθνη πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ή πνπ έρνπλ αλάινγε  επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλψζεηο, 
αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπ λνκηθνχ  πξνζψπνπ, θαζψο θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηφ  απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ δέθα (10) 
εξγαδνκέλνπο. Ο αλσηέξσ εθπξφζσπνο πξνηείλεηαη απφ  ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ηαθηηθψλ 
ππαιιήισλ εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ  ηφηε πνπ ζα απνζηαιεί ε ζρεηηθή 
πξφζθιεζε. Έλα ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη απφ ηε 
κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δάλ ηα κέιε  ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
είλαη πεξηζζφηεξα απφ πέληε (5), δχν (2) ηνπιάρηζηνλ απφ απηά  νξίδνληαη απφ ηε κεηνςεθία 
ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δίλαη δπλαηφλ ε κεηνςεθία αληί δεκνηηθνχ ή 
θνηλνηηθνχ ζπκβνχινπ λα νξίζεη σο εθπξφζσπν ηεο δεκφηε ή θάηνηθν, θαη’ αλάινγε 
εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηνςεθία 
δελ νξίζεη ζπκβνχινπο, δεκφηεο ή θαηνίθνπο, ή εθείλνη πνπ έρνπλ νξηζηεί παξαηηεζνχλ, ρσξίο 
λα αληηθαηαζηαζνχλ, κεηέρνπλ ζχκβνπινη, δεκφηεο ή θάηνηθνη πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 
πιεηνςεθία. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηθέξεηα ηνπηθνχ 
δηακεξίζκαηνο  έλα κέινο πξνηείλεηαη απφ ην νηθείν ζπκβνχιην. Μεηά ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ 
ην δεκνηηθφ  ζπκβνχιην εθιέγεη απφ ηα κέιε απηά ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ κέινο έρεη νξηζζεί, απφ ην δεκνηηθφ ή 
θνηλνηηθφ ζπκβνχιην,  ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο, απηφο απηνδηθαίσο 
θαζίζηαηαη θαη πξφεδξνο  αληηζηνίρσο, ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ νξίδεηαη κε ηελ  
απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ (κε ηελ ππ΄ αξ.214/2019 απόθαζε ηνπ  
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ε ζεηεία θαζνξίζηεθε ζε δύν (2) έηε) θαη ιήγεη πάληνηε κε ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ  δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξνχλ 
λα αληηθαηαζηαζνχλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
γηα ζνβαξφ ιφγν πνπ  αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  
Σνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο αλαπιεξψλεη 
ν  αληηπξφεδξνο. Σν λνκηθφ πξφζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα 
αξρή απφ  ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη φηαλ απηφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη 
απφ ηνλ  αληηπξφεδξν.» 
χκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4623/19: 
«1. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ινηπψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, 
πξνβιέπεηαη ν νξηζκφο κειψλ ζηε δηνίθεζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ 
πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, θαηά ζπγθεθξηκέλε αλαινγία, ηα ηξία πέκπηα 
(3/5) ησλ κειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηνπο 
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αλαπιεξσηέο ηνπο, ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πεξηθεξεηάξρε, αληίζηνηρα, θαη ηα 
δχν πέκπηα (2/5) απφ ηηο ινηπέο παξαηάμεηο.» 
Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηηο εγθπθιίνπο ΤΠ.Δ. εγθ. 52/νηθ. 39155/10.10.2014 θαη ΤΠ.Δ. 
εγθ.102/63900/13.09.2019, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαδφκελνη είλαη ιηγφηεξνη απφ δέθα, ζηε 
ζέζε ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξνο ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ηεο ζχλζεζεο 
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζα πξέπεη λα εθιεγεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην έλαο αθφκε 
δεκνηηθφο ζχκβνπινο.   
ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν.3463/06 νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 227 
ηνπ Ν.3463/06 ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ησλ ηδξπκάησλ, ηζρχνπλ θαη 
γηα ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 
χκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Ν.3463/06: 
Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγνχλ ή λα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηδηψηεο  
-πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή  
-πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε θαη γηα 
φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, θαζψο θαη  
-φζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε σο απηνπξγνί ή ζπκκέηνρνη ζε 
θαθνχξγεκα ή ζε θάπνην απφ ηα πιεκκειήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 146. 
 
ηελ εγθχθιην ΤΠ.Δ. εγθ.102/63900/13.09.2019 δίλνληαη νη εμήο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
αλσηέξσ δηάηαμε: 
ηελ πνζνζηηαία απηή αλαινγία δελ πεξηιακβάλεηαη ν εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ν 
νπνίνο σζηφζν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην αξηζκεηηθφ ζχλνιν ησλ κειψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο. 
Ζ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ ηξηψλ πέκπησλ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην Γήκαξρν ππνινγίδεηαη 
επί ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδηφηεηεο κε 
ηηο νπνίεο απηά ζπκκεηέρνπλ (αηξεηνί, δεκφηεο θιπ).  
Ζ ππφδεημε ηνπ δεκάξρνπ είλαη δεζκεπηηθή γηα ην ζπκβνχιην, φπσο άιισζηε νπνπδήπνηε ε 
λνκνζεζία πξνβιέπεη ππνδεηθλπφκελα κέιε ζηηο δηνηθήζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, πιελ ηεο 
πεξίπησζεο πνπ ξεηψο νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο (εθφζνλ ην αξκφδην γηα ηελ ππφδεημε φξγαλν, ελ πξνθεηκέλσ ν δήκαξρνο ή ν 
πεξηθεξεηάξρεο, δελ ππνδείμεη κέιε, ε ζπγθξφηεζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ ηεθκαίξεηαη λφκηκε 
ρσξίο απηά). 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ ηξηψλ πέκπησλ δχλαηαη λα ππνδεηρζνχλ 
κέιε (ηαθηηθά θαη αλαπιεξσηέο) θαη απφ άιιεο παξαηάμεηο, εθφζνλ ε δηάηαμε δελ ζέηεη 
πεξηνξηζκνχο.  
Μέιε ex officio, θαζψο θαη νη εθπξφζσπνη θνξέσλ θαη εξγαδνκέλσλ, δελ κπνξνχλ λα 
απνηεινχλ κέξνο ηεο ππφδεημεο ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πεξηθεξεηάξρε. 
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ 3/5 δελ πξνθχςεη 
αθέξαηνο αξηζκφο, ην απνηέιεζκα ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο επφκελε αθέξαηε κνλάδα, 
πάληνηε κε γλψκνλα ηελ βαζηθή αηηηνινγηθή ζθέςε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 
4623/2019 φηη «ζε θάζε πεξίπησζε, ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ 
κε ηνλ νπνίν εμειέγε ν δήκαξρνο ή ν πεξηθεξεηάξρεο». Δπί παξαδείγκαηη, εάλ ηα νξηδφκελα 
κέιε είλαη δχν (2), ε πνζνζηηαία αλαινγία ησλ 3/5 είλαη 1,2 θαη ζηξνγγπινπνηνχκελε ζηελ 
ακέζσο επφκελε αθέξαηα κνλάδα, δίλεη άζξνηζκα δχν (2).  
Ο νξηζκόο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα 3/5 ησλ 
κειώλ πνπ ππνδεηθλύνληαη δεζκεπηηθά από ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ Πεξηθεξεηάξρε 
αληίζηνηρα. 
 
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. β’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2839/2000, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ 01.09.2019 απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.4604/19, ζηηο 
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πεξηπηψζεηο δηνξηζκνχ ή ππνδείμεσο απφ ην Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπο Ο.Σ.Α., κειψλ 
δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ή άιισλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ., ν 
αξηζκφο ησλ δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ πξνζψπσλ θάζε θχινπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 
ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην 1/3 ησλ δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο, εθφζνλ ηα κέιε πνπ δηνξίδνληαη ή ππνδεηθλχνληαη είλαη πάλσ απφ έλα (1).  
Σπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην 
θιάζκα είλαη ίζν κε κηζφ ηεο κνλάδαο θαη άλσ. 
 
πγθξφηεζε ζπιινγηθνχ ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 
είλαη λφκηκε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ νπνίσλ ηα κέιε ελ κέξεη ή ζην 
ζχλνιφ ηνπο νξίδνληαη σο εθ ηεο ζέζεσο απηψλ (ex officio) ή πξνέξρνληαη απφ εθινγή ή 
νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο θαη ηα επνπηεπφκελα απφ απηφ λνκηθά πξφζσπα 
ιφγσ απνδεδεηγκέλεο αλεπάξθεηαο ηθαλνχ αξηζκνχ πξνζψπσλ ηνπ εηέξνπ θχινπ. 
 
Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ εγθχθιην ΤΠ.Δ. εγθ.102/63900/13.09.2019, γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ηεο αλαινγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1β’ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2839/2000, φπσο ηζρχεη, 
πεξί ηεο ππνρξεσηηθήο αλαινγηθήο εθπξνζψπεζεο θάζε θχινπ, απηή ππνινγίδεηαη ζην έλα 
ηξίην (1/3) επί ησλ κειψλ πνπ ππνδεηθλχνληαη (γηα ηα ππνδεηθλπφκελα κέιε) θαη επί ηνπ (1/3) 
γηα ηα ινηπά πξνηεηλφκελα πξνο ην ζπκβνχιην, πιελ ηεο αηηηνινγεκέλεο αλεπάξθεηαο ηθαλνχ 
αξηζκνχ εθπξνζψπσλ ηνπ έηεξνπ θχινπ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ ex officio κειψλ. 
  
Δπηπξφζζεηα, ζηελ εγθχθιην Τπ. Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 
ΓΗΓΑΓ/Φ.37/Α.1/13/νηθ.12383/06.04.2017 δηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα δε κε ηελ νηθεία 
λνκνινγία, ε ειάρηζηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε θχινπ εθαξκφδεηαη ρσξηζηά γηα ηα ηαθηηθά θαη 
ρσξηζηά γηα ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε (απφθαζε 151/2008 ΝΚ (ΟΛΟΜ). 
 
ύκθσλα  κε ηελ ππ΄αξ. πξση.66008/24.09.2019 απόθαζε ηνπ ΓΓ Δζσηεξηθώλ & 
Οξγάλσζεο πνπ αθνξά ηξνπνπνίεζε ηεο 8440/2011 ηεο ππνπξγηθήο απόθαζε σο 
πξνο ηελ δηνίθεζε ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ νξίδνληαη ηα αθόινπζα: 
 
    Μεηαμχ ησλ Μειψλ (ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ) νξίδνληαη   ππνρξεσηηθά: 
Α.- Γχν (2) δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο  εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ ησλ ζρνιηθψλ  κνλάδσλ   
     Β/ζκηαο Δθ/ζεο. 
     -Μία/έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο αληίζηνηρεο έλσζεο Γνλέσλ ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ  
ππάξρεη , έλαο (1) εθπξφζσπνο πθηζηάκελσλ ζπιιφγσλ γνλέσλ θαηά  πξνηεξαηφηεηα 
κεγέζνπο ζε καζεηηθφ δπλακηθφ ζρνιηθήο κνλάδαο. 
      -Μία/έλαο (1)  εθπξφζσπνο ησλ καζεηηθψλ  θνηλνηήησλ θαηά πξνηεξαηφηεηα κεγέζνπο ζε 
αξηζκεηηθφ δπλακηθφ ζρνιηθήο κνλάδαο. 
Β.-Σα ππφινηπα κέιε νξίδνληαη κε ηελ αλαινγία πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο   ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξ.6 ηνπ λ. 4623/2019(Α΄134) . 
 Γ.- Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο  ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ , φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηα νπνία 
αθνξνχλ  ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα , θαιείηαη  ν νηθείνο Γ/ληήο ζρνιηθήο κνλάδαο , ν 
νπνίνο ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ. 

Ζ αλαινγία ησλ 3/5 ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πνπ  ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Γήκαξρν, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε ηεο παξ.1 ηνπ αξηζ.6 ηνπ λ.4623/2019 , ππνινγίδεηαη ζην ζύλνιν 
ησλ κειώλ ηνπ Γ. εθάζηεο ζρνιηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
ππ΄αξ.102/13.09.2019 εγθχθιην . 

Ζ ππφδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαηά ηα  3/5 απφ ηνλ Γήκαξρν είλαη δεζκεπηηθή γηα ην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην  θαη δχλαηαη γηα ηελ πιήξσζε ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο (3/5) λα 
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ππνδεηρζνχλ σο κέιε (ηαθηηθά- αλαπιεξσηέο) θαη απφ ηηο ινηπέο παξαηάμεηο ή αλεμάξηεηνπο 
ζπκβνχινπο. 

Σα ππνρξεσηηθά νξηδόκελα κέιε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ  δελ ππνινγίδνληαη 
ζηελ αλαινγία ησλ 3/5 θαηά ηελ ππόδεημε ηνπ Γεκάξρνπ. 

Ο νξηζκφο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα 3/5 ησλ 
κειψλ πνπ ππνδεηθλχνληαη δεζκεπηηθά απφ ηνλ Γήκαξρν. 

Ο  ππνινγηζκφο ηεο αλαινγίαο  πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ  παξ. 1β΄ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 
2839/2000 φπσο ηζρχεη πεξί ηεο ππνρξεσηηθήο αλαινγηθήο εθπξνζψπεζεο θάζε θχινπ , απηή 
ππνινγίδεηαη ζην 1/3 γηα ηα ππνδεηθλπφκελα – πξνηεηλφκελα κέιε. 

Μεηά ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ  (ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ ) θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ 
Πξνέδξνπ , ην Γεκνηηθφ  πκβνχιην   εθιέγεη απφ ηα κέιε πνπ ζα νξηζζνχλ   ηνλ Αληηπξφεδξν  
ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ θαη θαζνξίδεη ηελ ζεηεία  ησλ κειψλ  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Με ηελ ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία  «ΥΟΛΗΚΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ  
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΑ» (απνθ.106/2011-
ΦΔΚ.1631/19.7.2011ηεχρνο Β΄),ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΥΟΛΗΚΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ  
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΑ»  δηνηθείηαη απφ 15/κειέο 
δηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ ζα απαξηίδεηαη σο εμήο: 

 
Δλλέα  (9) ηαθηηθά κέιε πνπ ππνδεηθλχνληαη  απφ ηνλ Γήκαξρν  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν.Π.  δχν (2) ηαθηηθά κέιε απφ ηηο ινηπέο παξαηάμεηο θαη ηέζζεξα (4) 
ππνρξεσηηθψο νξηδφκελα κέιε απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο,  κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο  . 
 
Ο Γήκαξρνο  ππέδεημε  ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην  σο κέιε ηνπ Γ..  ηεο ΥΟΛΗΚΖ  
ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΑ, ηνπο εμήο : 
 

ΣΑΚΣΗΚΑ  ΜΔΛΖ  
1.-ΓΚΗΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  ,  Γεκφηεο 
2.-ΦΟΤΡΗΚΖ ΑΝΝΑ, Κνηλνηηθή χκβνπινο ειελίσλ 
3.-ΚΑΠΑΡΑΛΗΩΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ, Γεκφηηζζα 
4.-ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΗΩΑΝΝΖ, Γεκφηεο   
5.-ΛΑΛΟΤΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ , Γεκφηεο  
6.-ΝΑΝΝΟΤ ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ, Γεκφηηζζα 
7.-ΠΑΠΑΜΗΥΑΖΛ-ΛΑΜΠΡΟΤ ΟΡΗΑ , Γεκφηηζζα 
8.-ΚΟΣΔΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, Κνηλνηηθή χκβνπινο αιακίλαο 
9.-ΝΑΝΝΟΤ ΜΑΡΟΤΑ, Κνηλνηηθή χκβνπινο Ακπειαθίσλ 

 
ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  
1.-ΚΟΤΕΔΛΔΑ ΓΔΩΡΓΗΟ , Γεκφηεο  
2.-ΣΟΓΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ, Γεκφηεο  
3.-ΓΟΤΛΗΓΔΡΖ ΗΩΑΝΝΖ, Γεκφηεο 
4.-ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΥΑΡΑ, Γεκφηηζζα  
5.-ΜΠΟΤΝΣΑΛΖ ΔΜΗΡΑΜΗ, Κνηλνηηθή χκβνπινο Αηαληείνπ 
6.-ΜΩΡΑΪΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ, Κνηλνηηθφο χκβνπινο Αηαληείνπ   
7.-ΚΑΒΑΚΑ ΔΗΡΖΝΖ, Γεκφηηζζα  
8.-ΣΑΛΑΗΠΩΡΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, Γεκφηηζζα  
 

Σέινο γηα ην αμίσκα  ηνπ Πξνέδξνπ ν θ. Γήκαξρνο  νξίδεη ηνλ θ. ΓΚΙΚΑ ΓΖΜΖΣΡΙΟ  θαη γηα 
ηελ ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. πξνηείλεη   ηελ 
Κνηλνηηθή  χκβνπιν ειελίσλ θ. ΦΟΤΡΙΚΖ ΑΝΝΑ 
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Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο 
δεκνηηθήο πεξηόδνπ. 

 
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα εθιέμεη ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.. 
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  
ΟΜΟΦΧΝΑ  ην  ψκα   εμέιεμε σο Αληηπξφεδξν ηελ θα ΦΟΤΡΙΚΖ  ΑΝΝΑ   

 
ηε ζπλέρεηα απφ ηηο ινηπέο Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο, πξνηείλνληαη σο κέιε Γ.. νη θάησζη :  
 
Απφ ηελ παξάηαμε ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ ΠΟΛΗΣΩΝ  ν Γ.. θ.  Σζαβαξήο Ησάλλεο πξνηείλεη σο ηαθηηθφ 

κέινο ηνλ  θ.   Λάξν  σθξάηε  θαη  αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηελ θ. Φνπξίθε Αγγειηθή . 
 
Απφ ηελ παξάηαμε   ΚΟΝΣΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟΣΖ  ε   Γ.. θα Νάλλνπ –Παπαζαλαζίνπ Ηζηδψξα  πξνηείλεη  
σο ηαθηηθφ  κέινο  ηνλ Γ.. θ. Αιατζθα  Βαζίιεην θαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηελ  ίδηα.  
 

Καηφπηλ  ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ςεθίζεη ηελ ππφδεημε ηνπ Γεκάξρνπ 
θαζψο θαη ηεο κεηνςεθίαο, γηα ηνλ νξηζκό κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  
 
                                   Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι  ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
Α. Σνλ νξηζκφ ησλ ηαθηηθψλ  θαη αλαπιεξσκαηηθψλ  κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία  ΥΟΛΙΚΖ  ΔΠΙΣΡΟΠΖ  ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ σο εμήο:  
 

ΣΑΚΣΙΚΑ  ΜΔΛΖ  
1.-ΓΚΙΚΑ ΓΖΜΖΣΡΙΟ,  Πξόεδξνο  
2.-ΦΟΤΡΙΚΖ ΑΝΝΑ,   Αληηπξόεδξνο  
3.-ΚΑΠΑΡΑΛΗΩΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ, Γεκφηηζζα 
4.-ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΗΩΑΝΝΖ, Γεκφηεο   
5.-ΛΑΛΟΤΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ , Γεκφηεο  
6.-ΝΑΝΝΟΤ ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ, Γεκφηηζζα 
7.-ΠΑΠΑΜΗΥΑΖΛ-ΛΑΜΠΡΟΤ ΟΡΗΑ , Γεκφηηζζα 
8.-ΚΟΣΔΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, Κνηλνηηθή χκβνπινο αιακίλαο 
9.-ΝΑΝΝΟΤ ΜΑΡΟΤΑ, Κνηλνηηθή χκβνπινο Ακπειαθίσλ 
10. ΛΑΡΟ  ΩΚΡΑΣΖ , Γεκφηεο 
11. ΑΛΑΪΚΑ  ΒΑΗΛΔΗΟ , Γεκ. χκβνπινο 
 

            ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ  ΘΔΟΓΩΡΑ  , Γ/ληεο   3νπ   Γπκλαζίνπ  αιακίλαο  
ΣΟΤΣΟΤΡΑ ΗΗΓΩΡΟ ,   Γ/ληεο   Δζπεξηλνχ ΔΠΑΛ   αιακίλαο   
 
ΔΛΔΤΗΝΗΩΣΖ  ΑΓΓΔΛΟ  ΡΑΦΑΖΛ ,  Δθπξφζσπνο  Μαζεηψλ  
KΟΤΚΖ ΓΔΠΟΗΝΑ Δθπξφζσπνο  Έλσζεο Γνλέσλ  Β/ζκηαο  Δθπαίδεπζεο 
 
ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΖ  
1.-ΚΟΤΕΔΛΔΑ ΓΔΩΡΓΗΟ , Γεκφηεο  
2.-ΣΟΓΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ, Γεκφηεο  
3.-ΓΟΤΛΗΓΔΡΖ ΗΩΑΝΝΖ, Γεκφηεο 
4.-ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΥΑΡΑ, Γεκφηηζζα  
5.-ΜΠΟΤΝΣΑΛΖ ΔΜΗΡΑΜΗ, Κνηλνηηθή χκβνπινο Αηαληείνπ 
6.-ΜΩΡΑΪΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ, Κνηλνηηθφο χκβνπινο Αηαληείνπ   
7.-ΚΑΒΑΚΑ ΔΗΡΖΝΖ, Γεκφηηζζα  
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8.-ΣΑΛΑΗΠΩΡΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, Γεκφηηζζα 
            9. ΦΟΤΡΗΚΖ   ΑΓΓΔΛΗΚΖ , Γεκφηηζζα  
            10.- ΝΑΝΝΟΤ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΗΗΓΩΡΑ , Γεκ. χκβνπινο 
 
            ΜΔΣΑΝΟΗΑ  ΑΝΑΣΑΗΟ , Γ/ληεο   2νπ  Γπκλαζίνπ   αιακίλαο 
            ΑΝΓΡΗΑΝΟ ΠΑΡΑΚΔΤΑ  , Γ/ληεο   1νπ   Δ.Κ.   αιακίλαο 
              
            ΚΑΡΒΟΤΓΑΚΖ  ΒΑΗΛΔΗΟ ,  Δθπξφζσπνο  Μαζεηψλ 

ΑΡΣΔΜΖ ΓΔΩΡΓΗΑ, Δθπξφζσπνο  Έλσζεο Γνλέσλ  Β/ζκηαο  Δθπαίδεπζεο 
 
 
Β.    Πξόεδξνο ηνπ Γ..  ηνπ Ν.Π.Γ.Γ    νξίδεηαη  ν  θ. ΓΚΙΚΑ ΓΖΜΖΣΡΙΟ   .   
 
Γ.    Αληηπξόεδξνο   ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. εθιέρζεθε  ε θα ΦΟΤΡΙΚΖ ΑΝΝΑ .  
  
Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο,  
αλαπιεξψλεη ν  Αληηπξφεδξνο.  
 
Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη έσο ην ηέινο ηεο δεκνηηθήο 
πεξηόδνπ. 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθζεθε από ηoλ  Πξόεδξν ηνπ Γ.. 
                                                                                   Α θ ξ η β έ ο   Α λ η ί γ ξ α θ ν                 
                                                                                          αιακίλα  4-10--2021                                                                                                                                                                                         
                                                                            Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
                                                   

                                                             ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ    ΚΑΠΑΡΑΛΙΧΣΖ 
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