ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 21ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 360/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 20554/11-10-2019
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Βερύκιος Σπυρίδων
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Κατωπόδη Νίκη
6
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Ζουριδάκης Ευτύχιος
12
13
Γαζής Αναστάσιος
13
14
Σολδάτος Γεώργιος
14
15
Βλάχου Ειρήνη
15
16
Γιαννιώτης Παναγιώτης
16
17
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
17
18
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
18
19
Σέρβος Κωνσταντίνος
19
20
Περδικάρης Αθανάσιος
20
21
Χαλικιάς Ευάγγελος
21
22
Γληγόρης Χρήστος
22
23
Γληγόρης Κωνσταντίνος
23
24
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
24
25
Μελάς Γεράσιµος
25
26
Γαζής Νικόλαος
26
27
Λάζαρης Απόστολος
27
28
Βερροιώτης Ευάγγελος
28
29
Βεροιώτης Αλέξανδρος
29
30
Ζαβιτσάνος Πέτρος
30
31
Σκληρός Φίλιππος
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Σαρανταένας Ιωάννης, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Γαζής Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5
ο
θέµατος της Η.∆. Οι ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος και Βεροιώτης Αλέξανδρος επέστρεψαν πριν τη συζήτηση του 16
θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαµπος, Γιαννιώτης Παναγιώτης, Μαργέλη Μαρία, Σολδάτος Γεώργιος και Σαρανταένας
ου
Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
τριάντα ένα (31) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο
ης
ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 21 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ν.Π.∆.∆. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
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Ο ∆ήµαρχος, κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου τα
εξής:
«Την υπ΄ αριθµ. 44/11 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία έγινε η σύσταση του
ΝΠ∆∆
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» σύµφωνα µε την οποία το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ αποτελείται από 9 µέλη, το ∆ήµαρχο ή τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο που εκλέγει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως Πρόεδρο, τέσσερις δηµοτ. Συµβούλους (δύο της πλειοψηφίας & δύο της µειοψηφίας), δύο
∆/ντές Σχολείων Α/θµιας εκπαίδευσης, δύο εκπροσώπους της Ένωσης Συλλόγων Γονέων για την Α/θµια
Εκπαίδευση. Ολα τα τακτικά µέλη ορίζονται µε ισάριθµα αναπληρωµατικά, από το ∆ηµ. Συµβούλιο.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 «∆ιοίκηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα και του άρθρου 243 του ιδιου νόµου περί Σχολικών Επιτροπών .
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019: « Όπου στις διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών
κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισµός µελών στη διοίκηση των νοµικών προσώπων των δήµων και των
περιφερειών, καθώς και των συνδέσµων τους, κατά συγκεκριµένη αναλογία, τα τρία πέµπτα (3/5) των µελών,
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, µε τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται
από τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέµπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.».
Η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 υπολογίζεται επί του αριθµητικού συνόλου των µελών του συµβουλίου και
ανεξάρτητα από τις ιδιότητες µε τις οποίες συµµετέχουν (αιρετοί, δηµότες κλπ.) σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ.
εγκ. 102/63900/13-09-2019 ΥΠ.ΕΣ. « συγκρότηση των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων
των ΟΤΑ α΄ & β’ βαθµού». Επίσης για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δύναται να
υποδειχθούν µέλη (τακτικά & αναπληρωτές ) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει
περιορισµούς. Μέλη ex officio καθώς & εκπρόσωποι φορέων και εργαζοµένων δεν µπορούν να
αποτελούν µέρος της υπόδειξης του ∆ηµάρχου.
4. Την υπ΄αριθµ. 63967/19 (ΦΕΚ 3537 Β/20-9-2019)απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών περί τροποποίησης της
8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισµός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών
θεµάτων αυτών» (Β' 318), µε την οποία: Οι σχολικές επιτροπές είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που
διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο, στο οποίο µετέχουν έως δεκαπέντε (15) µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Μεταξύ των µελών,
τακτικών και αναπληρωµατικών, ορίζονται υποχρεωτικά:
- ∆ύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών µονάδων, πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων,
ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σε µαθητικό δυναµικό
σχολικής µονάδας.
- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των µαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά
προτεραιότητα µεγέθους σε µαθητικό δυναµικό σχολικής µονάδας.
β. Τα υπόλοιπα µέλη ορίζονται µε την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του
ν. 4623/2019 (Α' 134).
γ. 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.».
6. Την υπ΄αριθ. 66008/24-09-2019εγκύκλιο Υπ. Εσωτερικών.
7. Τις δ/ξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ β του Ν. 2839/2000 σχετικά µε «Ρυθµίσεις θεµάτων Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας όπως συµπληρώθηκαν από τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4604/19 « Στις περιπτώσεις
διορισµού ή υποδείξεως από το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συµβουλίων ή άλλων
συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., ο αριθµός των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων προσώπων
κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, εφόσον τα µέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1).
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η σύνθεση των µελών του 9µελούς διοικητικού συµβουλίου περιλαµβάνει και:
- ∆ύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών µονάδων, πρωτοβάθµιας.
- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων,
ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σε µαθητικό δυναµικό
σχολικής µονάδας.
Τα ανωτέρω τέσσερα (4) µέλη είναι ορισµένα εκ του νόµου σύµφωνα µε την αριθµ. 63967/19 (ΦΕΚ 3537
Β/20-9-2019)απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών.
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Τα υπόλοιπα µέλη ορίζονται µε την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του
ν. 4623/2019 (Α' 134) και το υπ΄αριθ. 66008/24-09-2019 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών. Αναλυτικότερα:
9Χ3/5=5,4 υποδεικνυόµενα µέλη από τον ∆ήµαρχο και σύµφωνα µε την εγκ. 102/63900/13.09.2019 ΥΠ. ΕΣ.
«σε περίπτωση που κατά τον υπολογισµό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει ακέραιος
αριθµός, το αποτέλεσµα στρογγυλοποιείται στην αµέσως ακέραιη µονάδα, πάντοτε µε γνώµονα την βασική
αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4623/19 ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των
µελών προέρχεται από τον συνδυασµό µε τον οποίο εξελέγη ο ∆ηµαρχος ή ο Περιφερειάρχης» γίνονται 6
µέλη συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου. Το ίδιο ισχύει και για τα ισάριθµα αναπληρωµατικά.
Επειδή το σύνολο των υποδεικνυόµενων µελών ανέρχεται σε 6 και τα ορισµένα µέλη είναι 4, το σύνολο
των 10 µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να µειωθεί κατά ένα µέλος από τους υποδεικνυόµενους
προκειµένου να συµβαδίσει µε τον αριθµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που είναι εννέα (9).
Οι λοιπές παρατάξεις δεν µπορούν να υποδείξουν µέλη στην περίπτωσή µας.
Ο αριθµός των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον
µε το 1/3 των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων ( το 1/3 τουλάχιστον δηλ. τουλάχιστον 2 µέλη είναι του αντίθετου
φύλου). Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για τους αναπληρωτές τους.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ως τακτικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου υποδεικνύονται από τον ∆ήµαρχο, οι
κάτωθι:
1. Κατωπόδη Νίκη,
2. Τυπάλδος Νικόλαος
3. Τσιρογιάννης Γεώργιος
Ως αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη υποδεικνύονται οι κάτωθι:
1. Ρόκκος Στυλιανός
2. Αργυρός Νικόλαος
3. Βερύκιος Σπυρίδων
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. εγκ. 102/63900/13-09-2019 ΥΠ.ΕΣ. « συγκρότηση των διοικητικών συµβουλίων
των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ & β’ βαθµού» ο κ. ∆ήµαρχος, για την πλήρωση της ποσοστιαίας
αναλογίας των 3/5 ζήτησε να του προτείνουν οι άλλες παρατάξεις 2 τακτικά και 2 αναπληρωµατικά µέλη,
προκειµένου να συµπληρώσει την υπόδειξή του, (µε τα 5 τακτικά και τα 5 αναπληρωµατικά µέλη).
Ο κ. Σολδάτος Θεόδωρος προτείνει από την παράταξή του, τακτικό µέλος την κα Μαργέλη Μαρία, η οποία
µε δήλωσή της αρνήθηκε, και εν συνεχεία πρότεινε τον κ. Σκληρό Φίλιππο και αναπληρωµατικό µέλος την κα
Βλάχου Ειρήνη.
Ο κ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, πρότεινε από την παράταξή του τον κ. Γληγόρη Χρήστο, µε αναπληρωτή του
τον κ. Σέρβο Κων/νο.

Η υπόδειξη του ∆ηµάρχου η οποία έχει ως εξής:
Τακτικά µέλη
1. Κατωπόδη Νίκη, ως Πρόεδρο
2. Τυπάλδος Νικόλαος
3. Τσιρογιάννης Γεώργιος
4. Σκληρός Φίλιππος
5. Γληγόρης Χρήστος
Αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη
1. Ρόκκος Στυλιανός
2. Αργυρός Νικόλαος
3. Βερύκιος Σπυρίδων
4. Βλάχου Ειρήνη
5. Σέρβος Κων/νος
τίθεται σε φανερή ψηφοφορία από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για επικύρωση.
Υπέρ ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δηµοτικοί σύµβουλοι
Κατά ψήφισαν πέντε (5) οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Γαζής Νικόλαος, Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, Μελάς
Γεράσιµος και Λάζαρης Απόστολος.
Παρών ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος πρότεινε για την θέση του Αντιπροέδρου τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Σκληρό Φίλιππο
Υπέρ της πρότασής του, ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δηµοτικοί σύµβουλοι
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Κατά ψήφισαν πέντε (5) οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Γαζής Νικόλαος, Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, Μελάς
Γεράσιµος και Λάζαρης Απόστολος.
Παρών ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.

Μετά την ανωτέρω διαδικασία ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συνοψίζοντας ανακοίνωσε στο
Σώµα ότι νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Λευκάδας» είναι οι κάτωθι:
Τακτικά µέλη
1. Κατωπόδη Νίκη, Πρόεδρος
2. Τυπάλδος Νικόλαος
3. Τσιρογιάννης Γεώργιος
4. Σκληρός Φίλιππος, Αντιπρόεδρος
5. Γληγόρης Χρήστος
ου
6. Παπαδόπουλος Ανδρέας, ∆/ντης 4 ∆ηµ. Σχολείου
ου
7. Κώτσης Νικόλαος, ∆/ντης 1 ∆ηµ. Σχολείου
ου
8. Γκούβελου Ευδοξία, Νηπιαγωγός, πρ/µενη 8 Νηπιαγωγείου
9. Καραβίας Γεώργιος εκπρόσωπος της ένωσης γονέων
Αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη
1. Ρόκκος Στυλιανός
2. Αργυρός Νικόλαος
3. Βερύκιος Σπυρίδων
4. Βλάχου Ειρήνη
5. Σέρβος Κων/νος
ου
6. ∆ελλαπόρτας Σταύρος, ∆/ντης 3 ∆ηµ. Σχολείου
ου
7. Μαρούσης Παναγιώτης, ∆/ντης 2 ∆ηµ. Σχολείου
ου
8. ∆ασκάλου Αικατερίνη, Νηπιαγωγός, πρ/µενη 3 Νηπιαγωγείου
9. Σκληρού Γεωργία, εκπρόσωπος της ένωσης γονέων
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.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί την δηµοτική περίοδο και λήγει µε την λήξη αυτής και
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 360/19.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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