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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 468/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16/9/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 468 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
17/16-9-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αρ. Πρωτ.: 22783/18-9-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Ορισµός µελών για τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ µε 
επωνυµία “Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Καρδίτσας”  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και 

ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22311/12-9-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ              

1) Αντωνίου Ελένη  18) Τάντος Μιχαήλ  

2) Αντωνίου Σωτήριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος  

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος                   κανείς 

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  21) Παπαλός Κωνσταντίνος  

5) Γεννάδιος Ιωάννης  22) Γούλας Σωτήριος  

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  23) Μαρκινός Αθανάσιος  

7) Γούλας Γεώργιος  24) Παπαγεωργίου Σταύρος  

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  25) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  26) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  27) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  28) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  29) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  30) Λέµµας Ευάγγελος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  31) Χατζής Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης  32) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  33) Σχορετσανίτης Ηλίας  

17) Σβάρνας Ιωάννης    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 33), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.  

--------------------- 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε ορισµό µελών 
για τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ µε επωνυµία “Σχολική 
Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Καρδίτσας”  και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την υπ'αριθµ. 58/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η 
συγχώνευση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, όλων των σχολικών  
επιτροπών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Καρδίτσας  σε ένα νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου δικαίου µε επωνυµία “Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Καρδίτσας”. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε µε την υπ'αριθ. πρωτ. 615/33436/14-4-2011 
απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και δηµοσιεύτηκε στο 
Φ.Ε.Κ 973/25-5-2011, τεύχος Β'. 
 
2. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών Ιω. Γεννάδιου, ο οποίος ανέφερε:   
 
Οι Σχολικές Επιτροπές που προέκυψαν από τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 
103 του ν. 3852/2010 αποτελούνται από 5 έως 15 µέλη. Προτείνουµε για το Νοµικό 
Πρόσωπο της ∆ευτεροβάθµιας να διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 
δεκαπέντε (15) µέλη ως εξής:  

    -  Το ∆ήµαρχο ή ένα ∆ηµοτικό Σύµβουλο σε περίπτωση που ο ∆ήµαρχος δεν επιθυµεί να 
συµµετέχει στο ∆.Σ. του Ν.Π.   

- Πέντε (5) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να ορίζονται από 
τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου.  

-    ∆ύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών µονάδων 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.   

- Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας  δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.   

- Έναν (1) εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας.   

- Πέντε (5) δηµότες ή κατοίκους µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.   
 

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέµατα τα οποία αφορούν 
συγκεκριµένη σχολική µονάδα, πρέπει να καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής µονάδας, 
ο οποίος συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου. 

 
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και λήγει µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τον πρόεδρο 
του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο 
αντιπρόεδρος.  
 
Προτείνονται: 
α) δηµοτικοί σύµβουλοι: 
Ξυλοµένος Κωνσταντίνος µε αναπληρωτή τον Τίκα Τριαντάφυλλο 
Μαντζιάρας Παναγιώτης µε αναπληρωτή τον Αντωνίου Σωτήριο 
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Κουρκούνας Βασίλειος µε αναπληρώτρια τη Μπακαλάκου Σωτηρία 
 

β) δηµότες: 
Παληχωρίτη – Πράττα ∆ήµητρα µε αναπληρωτή τον Αντωνόπουλο Αλέξανδρο 
Τσιάρα Βαϊα µε αναπληρωτή τον Λάππα Ανδρέα 
Ντελής Νικόλαος µε αναπληρώτρια την Σβερώνη Μάρθα 

 
3. Την τοποθέτηση - δήλωση του κ. ∆ηµάρχου ότι δεν επιθυµεί να συµµετέχει στο  ∆.Σ του 
Νοµικού Προσώπου και για το λόγο αυτό προτείνεται η συµµετοχή του δηµοτικού 
συµβούλου Ιω. Γεννάδιου µε αναπληρωτή τον επίσης δηµοτικό σύµβουλο Ιω. Σβάρνα. 
 
4. Την πρόταση του κ. Κων. Παπαλού, ο οποίος πρότεινε να συµµετέχει στο ∆.Σ του Νοµικού 
Προσώπου ο δηµοτικός σύµβουλος Παπαγεωργίου Σταύρος µε αναπληρωτή τον δηµότη 
Καραγιάννη Νικόλαο 
 
5. Την πρόταση του κ. Β. Βαρελά, ο οποίος πρότεινε να συµµετέχουν στο ∆.Σ του Νοµικού 
Προσώπου οι δηµότες Ριζάς Σωτήριος και Σιαφάκα Ελένη, ως τακτικό και αναπληρωµατικό 
µέλος αντίστοιχα 
 

6. Την πρόταση του κ. Ευ. Λέµµα, ο οποίος πρότεινε να συµµετέχουν στο ∆.Σ του Νοµικού 
Προσώπου οι δηµότες Καπέλας Ηλίας και Ντουφεξής Γεώργιος, ως τακτικό και 
αναπληρωµατικό µέλος αντίστοιχα 
 

7. Την πρόταση του κ. Β. Κρανιά, ο οποίος πρότεινε να συµµετέχει στο ∆.Σ του Νοµικού 
Προσώπου ο ίδιος µε αναπληρωτή τον δηµότη Τζόκα Παναγιώτη. 
 
9. Τα σχετικά έγγραφα της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε τα οποία 
γνωστοποιούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 
α) τα ονόµατα των πέντε αρχαιοτέρων διευθυντών των σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης 
β) οι εκπρόσωποι (τακτικός και αναπληρωµατικός) των µαθητικών κοινοτήτων 
 
10. Το σχετικό έγγραφο της Οµοσπονδίας Γονέων & Κηδεµόνων Μαθητών Ν. Καρδίτσας, µε 
το οποίο ορίζεται ως τακτική εκπρόσωπος στο ∆.Σ του Νοµικού Προσώπου η Αναστασία 
Μυρισιώτη µε αναπληρωτή τον Αθανάσιο Σακελλαρίου. 
 
11. Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 240 Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 
16 του άρθρου 20 Ν. 3731/2008 και ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες η µειοψηφία είναι 
δυνατόν αντί δηµοτικού συµβούλου να ορίσει δηµότη ή κάτοικο, όπου προβλέπεται η 
συµµετοχή της στη διοίκηση νοµικού προσώπου  

 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

1. Ορίζει για τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ µε επωνυµία “Σχολική 
Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Καρδίτσας”  τους κάτωθι: 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
1. Γεννάδιος Ιωάννης µε αναπληρωτή τον Σβάρνα Ιωάννη  (από την πλειοψηφία, αντί του κ. 
∆ηµάρχου, ο οποίος δεν θα συµµετέχει στο ∆.Σ του νοµικού προσώπου)  
2. Ξυλοµένος Κωνσταντίνος µε αναπληρωτή τον Τίκα Τριαντάφυλλο (από την πλειοψηφία)  
3. Μαντζιάρας Παναγιώτης µε αναπληρωτή τον Αντωνίου Σωτήριο (από την πλειοψηφία)  
4. Κουρκούνας Βασίλειος µε αναπληρώτρια την Μπακαλάκου Σωτηρία (από την πλειοψηφία) 
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5. Παπαγεωργίου Σταύρος µε αναπληρωτή τον δηµότη Καραγιάννη Νικόλαο (από τη 
µειοψηφία) 
6. Κρανιάς Βασίλειος µε αναπληρωτή τον δηµότη Τζόκα Παναγιώτη (από τη µειοψηφία) 
 
∆ΗΜΟΤΕΣ 
1. Παληχωρίτου – Πράτα ∆ήµητρα µε αναπληρωτή τον Αντωνόπουλο Αλέξανδρο (από την 
πλειοψηφία)  
2. Τσιάρα Βαϊα µε αναπληρωτή τον Λάππα Ανδρέα (από την πλειοψηφία)  
3. Ντελής Νικόλαος µε αναπληρώτρια την Σβερώνη Μάρθα (από την πλειοψηφία) 
4. Ριζάς Σωτήριος µε αναπληρώτρια την Σιαφάκα Ελένη (από τη µειοψηφία) 
5. Καπέλας Ηλίας µε αναπληρωτή τον Ντουφεξή Γεώργιο (από τη µειοψηφία) 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
1. Γαλάνης Βασίλειος 
2. Τίγκα Καλυψώ 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ 
Μυρισιώτη Αναστασία µε αναπληρωτή τον Σακελλαρίου Αθανάσιο 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Παπαδοπούλου Μυρτώ µε αναπληρωτή τον Μιχαλάκη Μάριο 
 
2. Εκλέγει: 
Πρόεδρο του νοµικού προσώπου τον δηµοτικό σύµβουλο Γεννάδιο Ιωάννη και 
Αντιπρόεδρο τον δηµοτικό σύµβουλο Ξυλοµένο Κωνσταντίνο  
 
3. Η θητεία των µελών του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 468/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 
 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΈΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΈΛΟΣ 

 
 
 


