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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 26η 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. 473/2014 
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 473 

  

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.: 23467/26-9-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Καρδίτσας στη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας 
 

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    

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, 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:Ω9ΖΜΩΕΗ-4ΦΙ 

 

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 
εκπροσώπου του ∆ήµου Καρδίτσας στη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας  και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Την εισήγηση του αρµοδίου αντιδηµάρχου Ιω. Γεννάδιου, ο οποίος ανέφερε: 

Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’), σε 
κάθε δήµο η δηµοτικό διαµέρισµα ή τµήµα του ή κοινότητα λειτουργεί δηµοτική ή κοινοτική 
επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από: 

α) το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δηµοτικό ή κοινοτικό σύµβουλο που ορίζεται 
µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, ως πρόεδρο, 

β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των µαθητών, 

γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον 
προϊστάµενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από 
τον προϊστάµενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται µε απόφαση του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου των οποίων ο αριθµός δεν µπορεί να υπερβεί τους δύο, 

στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει. 

Η δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται µε απόφαση του οικείου δηµάρχου ή 
προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που 
εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόµιµα µε όσα µέλη της έχουν οριστεί. 

Η δηµοτική ή κοινοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στο δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και 
στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο θέµατα σχετικά µε την καλύτερη οργάνωση και 
λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την κατανοµή 
των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και 
συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή 
και συντήρησή τον, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών. 

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ∆4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) 
απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ.: «Η θητεία του προέδρου και των µελών των κατά το άρθρο 50 του 
Ν.1566/1985 δηµοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής». 

Εισηγούµαι να συµµετέχει στην εν λόγω επιτροπή ως εκπρόσωπος του ∆ήµου Καρδίτσας και 
πρόεδρος αυτής ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γιάννης Σβάρνας. 

 

2. Την πρόταση του κ. Παπαλού για συµµετοχή, ως παρατηρητή, στη ∆ηµοτική Επιτροπή 
Παιδείας του κ. Νικολάου Μουζιούρα 

 

3. Την πρόταση του κ. Βαρελά για συµµετοχή, ως παρατηρητή, στη ∆ηµοτική Επιτροπή 
Παιδείας του κ. Θωµά Τσίτου 
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4. Την πρόταση του κ. Λέµµα για συµµετοχή του ιδίου, ως παρατηρητή, στη ∆ηµοτική 
Επιτροπή Παιδείας  

 

5. Την πρόταση του κ. Κρανιά  για συµµετοχή, ως παρατηρήτριας, στη ∆ηµοτική Επιτροπή 
Παιδείας της κ. Αργυρώς Χαλάτση  

 

6. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 

 

αποφάσισε οµόφωνα 

 

1. Ορίζει για τη συγκρότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας τον δηµοτικό σύµβουλο 
Ιωάννη Σβάρνα, ο οποίος κατά το νόµο θα είναι και πρόεδρος αυτής. 

 
2. Εκ µέρους της µειοψηφίας ορίζονται ως παρατηρητές οι κάτωθι: 
α) Νικόλαος Μουζιούρας, από τη δηµοτική παράταξη “∆υνατή Καρδίτσα” 
β) Θωµάς Τσίτος, από τη δηµοτική παράταξη “ΚΑΡ.ΠΟ.Σ”  
γ) Ευάγγελος Λέµµας, από τη δηµοτική παράταξη “Καρδίτσα – Πόλις της συλλογικότητας” 
δ) Αργυρώ Χαλάτση, από τη δηµοτική παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση” 
 
3. Η θητεία της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας είναι διετής 

 
 
 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 473/2014 
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 

 

 


