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Απόφαση 464
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μαρία Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Νικόλαο Καραΐσκο, 8)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδημάρχους, 10)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
13)Μαρία Γιδά, 14)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 15)Χρήστο Γούτο,
16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Δημήτριο
Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,
21)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 22)Βασίλειο Τομαρά, 23)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 24)Παναγιώτη Γιαννούλη, 25)Γεώργιο Γκίκα, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Μαρία Καρρά, 28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 32)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις δύο (2) Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.
22968/28.09.2019, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
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- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο, στους κ. Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 3)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 4)Αναστασία Παπαλεωνιδοπούλου, Γκραίκα, 5)Χρήστος
Δημόπουλος, Γρηγόρη, 6)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 7)Σπήλιος Ρουφογάλης, Διακοπτού, 8)Σπήλιος Πέρρας, Καλαμιά, 9)Αθανάσιος
Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου, 10)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου,
11)Γεώργιος Παλαιολογόπουλος, Ροδοδάφνης, 12)Γεώργιος Μπαβιόλης,
Σαλμενίκου, 13)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων, 14)Ανδρέας Παπαγεωργίου Σελινούντα και 15)Δημήτριος Μακρής, Τεμένης.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος.
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Για το αντικείμενο: «Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και
εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με
την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του που έχει ως εξής:
«Με την υπ’ αριθ.63697/13.09.2019 απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.3537/τ.Β/20.09.2019) «Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών
και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318)» και ειδικότερα στην
παρ.α του άρθρου 1, ορίζεται ότι:
«α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. α. 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 Δήμων και Κοινοτήτων.
Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:
- Δύο (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».
Η παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.
2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», ορίζει ότι:
«1. 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
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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».
Κατόπιν αυτών, το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθ.πρωτ.
66008/24.09.2019 έγγραφό του με θέμα: «Τροποποίηση της 8440/2011
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318)», παρέχει επιπλέον διευκρινίσεις για την εκλογή των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι η αναλογία των 3/5 των Μελών του
Δ.Σ. που υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο, όπως προβλέπεται στη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019, υπολογίζεται στο σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστης Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.102/13.9.2019 (ΑΔΑ:
7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) με αριθ.πρωτ.63900/13.09.2019 Εγκύκλιο με θέμα:
«Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού».
Η υπόδειξη των Μελών του Δ.Σ. κατά τα 3/5 από τον Δήμαρχο είναι δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο. Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν από τον
Δήμαρχο Μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από τις λοιπές παρατάξεις ή και ανεξάρτητους Συμβούλους.
Τα Μέλη που υποχρεωτικώς ορίζονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης (Διευθυντές, Νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δεν υπολογίζονται στην αναλογία των 3/5 κατά την υπόδειξη του Δημάρχου. Για παράδειγμα, σε
μία Δευτεροβάθμια 15μελή σχολική επιτροπή, ο Δήμαρχος υποδεικνύει
τα εννέα (9) μέλη, που μπορεί να είναι αιρετοί ή δημότες, τέσσερα (4) είναι τα υποχρεωτικώς οριζόμενα Μέλη από τις σχολικές μονάδες (Διευθυντές, εκπρόσωπος γονέων και μαθητών) και δύο (2) Μέλη υποδεικνύονται από τις λοιπές παρατάξεις.
Για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ.1β’
του άρθρου 6 του Ν.2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο
(1/3) επί των Μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα Μέλη)
και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το Συμβούλιο, πλην της
αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του ετέρου
φύλου και εξαιρουμένων των ex officio Μελών.
Με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τροποποιήθηκε η
Συστατική Πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», προς εναρμόνιση με τις
διατάξεις της υπ’ αριθ.63697/13.09.2019 απόφασης Υφυπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.3537/τ.Β/20.09.2019).
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
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1)Ορίσει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π.
Δ.Δ., εκ των οποίων τα 3/5 αυτών (αιρετών και δημοτών) συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, δεσμευτικά υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο και τα 2/5 από τις λοιπές παρατάξεις, που ειδικότερα έχουν ως κάτωθι:
-Από τον Δήμαρχο θα υποδειχθούν τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι
και έξι (6) δημότες, με τους αναπληρωτές τους.
-Από τις λοιπές παρατάξεις θα υποδειχθούν ένας (1) αιρετός και ένας (1) δημότης, με τους αναπληρωτές τους.
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΛΩΝ

ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ex officio
ή από τρίτους

Εκλεγόμε
νοι από
το Δ.Σ.

15

2
(Διευθυντές)
1
(Νηπιαγωγός)
1
(εκπρόσωπος
γονέων)

11
4 Δ.Σ.
7 δημότες

Υποδεικνυόμενοι
από Δήμαρχο
Ετέρου
Σύνολο
φύλου

9
(3 Δ.Σ. +
6 δημότες)

3

Οριζόμενοι από
λοιπές παρατάξεις
Ετέρου
Σύνολο
φύλου

2
(1 Δ.Σ. +
1 δημότης)

1

2)Εκλέξει μετά τον ορισμό των Μελών, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.,
όπως έχει καθοριστεί με τη Συστατική του Πράξη, έχει διάρκεια ίση με
το ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου».
Κατόπιν αυτών ο κ. Δήμαρχος θέτει στο Σώμα την πρότασή του
για τα εννέα (9) Μέλη που καλείται να υποδείξει, συμπεριλαμβανομένου
και του Προέδρου του Νομικού Προσώπου, με τους αναπληρωτές τους, η
οποία έχει ως εξής:
- Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνα, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Χριστόπουλο του Γεωργίου, Δημοτικοί Σύμβουλοι.
- Γεώργιος Ντίνος του Βασιλείου, με αναπληρωτή τον Δημήτριο
Καλαμίδα του Ιωάννη, Δημοτικοί Σύμβουλοι.
- Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα του Βασιλείου, με αναπληρώτρια
την Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα, Δημοτικοί Σύμβουλοι.
- Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου του Δημητρίου, με αναπληρώτρια την Ζουμπουλιά Σπυροπούλου του Γεωργίου, δημότισσα.
- Γεώργιος Μεντζελόπουλος του Λεωνίδα, με αναπληρωτή τον
Παναγιώτη Γιάχο του Κωνσταντίνου, δημότες.
- Αλεξάνδρα Κλιματσάκη του Δημητρίου, με αναπληρωτή την Αναστασία Παπαλεξίου του Δημητρίου, δημότισσες.
- Νικόλαος Ρεκατσούνης του Σπυρίδωνα, με αναπληρώτρια την
Νικολίτσα Επαμεινωνδοπούλου του Γεωργίου, δημότες.
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- Φίλιππος Δεληγεωργόπουλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο
Κουτρουμπέλη, δημότες.
- Χριστίνα Πλατάνου του Γεωργίου, με αναπληρώτρια την Ελένη
Μονοκρούσου του Γεωργίου, δημότισσες.
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής υποδεικνύεται η κα Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα του Βασιλείου.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, καλεί το Σώμα να ψηφίσει την πρόταση του κ. Δημάρχου ενιαία.
Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων Μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου, όπου η πρόταση του κ. Δημάρχου συγκέντρωσε
δέκα επτά (17) θετικές ψήφους και δύο (2) αρνητικές, ήτοι των κ.κ.
1)Μαρίας Ιατροπούλου και 2)Γεωργίου Κουβαρά.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η
υπόδειξη του κ. Δημάρχου επικυρώνεται.
Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι:
α)έχει σταλεί στις λοιπές παρατάξεις το υπ’ αριθ.πρωτ.22518/23.
09.2019 έγγραφό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», προκειμένου να προτείνουν από
κοινού (ποσοστιαία αναλογία 2/5) τα δύο (2) Μέλη που καλούνται να ορίσουν, με τους αναπληρωτές τους και
β)ανταποκρινόμενοι στο εν λόγω έγγραφο από κοινού οι δύο παρατάξεις της κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου και του κ. Γρηγορίου
Τριανταφυλλόπουλου κατέθεσαν πρόταση, η παράταξη του κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου κατέθεσε πρόταση με πολιτικό περιεχόμενο
χωρίς να υποδείξει πρόσωπα ενώ οι παρατάξεις του κ. Χρήστου Γούτου
και της κας Αγγελικής Κουρή δεν υπέβαλαν προτάσεις.
Έχοντας υπόψη την παρ.1 του άρθρου 240 & την παρ.5 του άρθρου 227 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/
2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», την υπ’ αριθ.102/2019 (ΑΔΑ:
7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) με αριθ.πρωτ.63900/13.09.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού», τις οδηγίες
του Υπουργείου (τηλεφωνική επικοινωνία με Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης κα Σταματία Ντιντιούμη την 18.09.2019) και τις σχετικές έγγραφες γνωμοδοτήσεις της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ, εφ’ όσον δεν υπάρξει κοινή πρόταση από τις λοιπές παρατάξεις, οι προτάσεις που θα υποβληθούν και θα ξεπερνούν τα 2/5 θα τεθούν
σε ψηφοφορία.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει τις προτάσεις που υποβλήθηκαν και ζήτησε από τις λοιπές παρατάξεις να υποβάλουν τις δικές τους
προτάσεις του. Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε άλλη πρόταση, ο κ. Πρόε6

δρος θέτει στο Σώμα την κοινή πρόταση των Δημοτικών Παρατάξεων
«Ποιοτική Αιγιάλεια» της κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου και
«Αιγιαλέων Πόλις» του κ. Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, η οποία υποβλήθηκε και προφορικά, ως εξής:
- Μαρία Καρρά του Παναγιώτη, με αναπληρώτρια την Βασιλική
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Δημοτικοί Σύμβουλοι.
- Ανδρέας Μαγκλάρας του Παναγιώτη, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Μελισσουργό του Στέλιου, δημότες.
Στη συνέχεια, τίθεται στο Σώμα για ψηφοφορία η κοινή πρόταση
που υποβλήθηκε.
Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων Μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου, όπου η κοινή πρόταση των Δημοτικών Παρατάξεων «Ποιοτική Αιγιάλεια» της κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου
και «Αιγιαλέων Πόλις» του κ. Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου συγκέντρωσε δέκα επτά (17) θετικές ψήφους και δύο (2) αρνητικές, ήτοι των
κ.κ. 1)Μαρίας Ιατροπούλου και 2)Γεωργίου Κουβαρά.
Κατόπιν της φανερής ψηφοφορίας προέκυψε ότι η εν λόγω πρόταση συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου είναι αυτή η οποία θα πλαισιώσει την υπόδειξη του κ. Δημάρχου για την πλήρωση των Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι
βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων της φανερής ψηφοφορίας η πρόταση
των λοιπών δημοτικών παρατάξεων, η οποία πλειοψήφησε, επικυρώνεται.
Συνεπώς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, όπως οριστικοποιήθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία, έχουν ως έξης:
1)Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνα, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Χριστόπουλο του Γεωργίου, Δημοτικοί Σύμβουλοι.
2)Γεώργιος Ντίνος του Βασιλείου, με αναπληρωτή τον Δημήτριο
Καλαμίδα του Ιωάννη, Δημοτικοί Σύμβουλοι.
3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα του Βασιλείου, με αναπληρώτρια
την Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα, Δημοτικοί Σύμβουλοι.
4)Μαρία Καρρά του Παναγιώτη, με αναπληρώτρια την Βασιλική
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Δημοτικοί Σύμβουλοι.
5)Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου του Δημητρίου, με αναπληρώτρια την Ζουμπουλιά Σπυροπούλου του Γεωργίου, δημότισσα.
6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος του Λεωνίδα, με αναπληρωτή τον
Παναγιώτη Γιάχο του Κωνσταντίνου, δημότες.
7)Αλεξάνδρα Κλιματσάκη του Δημητρίου, με αναπληρωτή την Αναστασία Παπαλεξίου του Δημητρίου, δημότισσες.
8)Νικόλαος Ρεκατσούνης του Σπυρίδωνα, με αναπληρώτρια την
Νικολίτσα Επαμεινωνδοπούλου του Γεωργίου, δημότες.
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9)Φίλιππος Δεληγεωργόπουλος του Κωνσταντίνου, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Κουτρουμπέλη του Γεωργίου, δημότες.
10)Χριστίνα Πλατάνου του Γεωργίου, με αναπληρώτρια την Ελένη
Μονοκρούσου του Γεωργίου, δημότισσες.
11)Ανδρέας Μαγκλάρας του Παναγιώτη, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Μελισσουργό του Στέλιου, δημότες.
Πρόεδρος της Επιτροπής η κα Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα του Βασιλείου.
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί
το Σώμα να εκλέξει με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», τον Αντιπρόεδρο αυτού.
Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου τέθηκε μία και μόνο υποψηφιότητα της κας Μαρίας Καρρά του Παναγιώτη.
Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων Μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου, όπου η υποψηφιότητα της κας Μαρίας Καρρά
του Παναγιώτη συγκέντρωσε δέκα επτά (17) θετικές ψήφους και συνεπώς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ως εκ τούτου για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται η κα Μαρία
Καρρά του Παναγιώτη.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αφού έλαβε υπόψη του α)την
εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.463/2019 απόφασή του, περί τροποποίησης της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.11976/07.
10.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
δ)το υπ’ αριθ.πρωτ.34/11.09.2019 όμοιο, της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας, ε)το υπ’ αριθ.πρωτ.22518/23.09.2019
έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στ)την
κοινή πρόταση που κατατέθηκε από τις Δημοτικές Παρατάξεις «Ποιοτική
Αιγιάλεια» της κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου και «Αιγιαλέων
Πόλις» του κ. Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, ζ)τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών (τηλεφωνική επικοινωνία με Προϊσταμένη του
Τμήματος Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης κα Σταματία
Ντιντιούμη την 18.09.2019), η)τις σχετικές έγγραφες γνωμοδοτήσεις της
ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ, θ)το άρθρο 13 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α/09.03.
1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ι)την παρ.α του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 63697/13.09.2019 απόφασης Υφυπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.3537/τ.Β/20.09.2019) «Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας
των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β'
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318)», ια)την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.
08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», ιβ)το υπ’ αριθ.πρωτ.66008/24.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318)» και ιγ)το άρθρο 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος, 2)Γεώργιος Γιοβάς, 3)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 5)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 6)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 7)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 8)Βασίλειος Τομαράς, 9)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)Παναγιώτης Γιαννούλης, 11)Βασίλειος Σταθακάρος, Αντιπρόεδρος, 12)Γεώργιος Γκίκας, 13)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 14)Αγγελική
Κουρή,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Α)Τον ορισμό των Μελών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αιγιαλείας», ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα του Βασιλείου, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος.
2)Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνα, Δημοτική Σύμβουλος.
3)Γεώργιος Ντίνος του Βασιλείου, Δημοτικός Σύμβουλος.
4)Μαρία Καρρά του Παναγιώτη, Δημοτική Σύμβουλος.
5)Αθηνά Σκανδάμη του Χαραλάμπους, Προϊσταμένη 4ου Νηπιαγωγείου Αιγίου.
6)Δημήτριος Ελευθεριώτης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Ελίκης.
7)Τριαντάφυλλος Κιντής, Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.
8)Αικατερίνη Παππά, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
& Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.
9)Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου του Δημητρίου, δημότισσα.
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10)Γεώργιος Μεντζελόπουλος του Λεωνίδα, δημότης.
11)Αλεξάνδρα Κλιματσάκη του Δημητρίου, δημότισσα.
12)Νικόλαος Ρεκατσούνης του Σπυρίδωνα, δημότης.
13)Φίλιππος Δεληγεωργόπουλος του Κωνσταντίνου, δημότης.
14)Χριστίνα Πλατάνου του Γεωργίου, δημότισσα.
15)Ανδρέας Μαγκλάρας του Παναγιώτη, δημότης.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Δημοτική Σύμβουλος.
2)Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
3)Δημήτριος Καλαμίδας του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος.
4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα, Δημοτική Σύμβουλος.
5)Δήμητρα Λαμπροπούλου του Δημητρίου, Προϊσταμένη 3ου Νηπιαγωγείου Αιγίου.
6)Βασιλική Πλατάνου, Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.
7)Κωνσταντίνος Μπούνιας, Διευθυντής 9ου Δημοτικού Σχολείου
Αιγίου.
8)Κωνσταντίνος Καΐφας, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.
9)Ζουμπουλία Σπυροπούλου του Γεωργίου, δημότισσα.
10)Παναγιώτης Γιάχος του Κωνσταντίνου, δημότης.
11)Αναστασία Παπαλεξίου του Δημητρίου, δημότισσα.
12)Νικολίτσα Επαμεινωνδοπούλου του Γεωργίου, δημότισσα.
13)Ευάγγελος Κουτρουμπέλης του Γεωργίου, δημότης.
14)Ελένη Μονοκρούσου του Γεωργίου, δημότισσα.
15)Βασίλειος Μελισσουργός του Στέλιου, δημότης.
Β)Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», την κα Μαρία Καρρά του Βασιλείου.
Γ)Την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος.
Δ)Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. όπως έχει
καθοριστεί με τη Συστατική του Πράξη, έχει διάρκεια ίση με το ήμισυ
της θητείας της Δημοτικής Αρχής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 464/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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