ΑΔΑ: ΩΙ0ΕΩΛΣ-Α60

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.10.16 15:04:39
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 325/2019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9-10-2019
Σήμερα την 9 η του μηνός

του έτους

Οκτωβρίου

2019 ημέρα Τετάρτ η

και

ώρα

18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβι ζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20170/4-10-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδι κό χώρο ανακοι νώσεων
του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση
και να

ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η

Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε απουσία του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα, ο οποίος
βρίσκεται τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στις δράσεις της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2019.
Στη Συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αλμπαντάκης Μιχαήλ, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη Κανακάκη Ειρήνη,
Βαλτζάκης Γεώργιος, Βογιατζή Μαρίνα, Ζερβού Νίκη, Καλλέργης Σπυρίδωνας,
Κουτσογιάννης

Χαράλαμπος,

Κύρκος

Αθανάσιος,

Λυδάκης Δημήτριος, Λυρώνη - Πάγκαλου Χρύσα,
Ντουλάκης
Περυσινάκης

Ιωάννης,

Ξυλούρης

Γρηγόριος,

Μιχαήλ,

Πετούσης

Λιαδάκης

Αναστάσιος,

Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ,

Παπαδομανωλάκης

Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ,

Εμμανουήλ,
Πιτσικάκη

-

Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία, Ρεράκης Γεώργιος, Σαββάκης Φίλιππος, Τζεδάκης
Δημήτριος, Φασουλάκης Γρηγόριος, Φτενός Ευριπίδης, Χουστουλάκης Μιχαήλ.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Μαρής Ιωάννης, Σαλούστρος Αριστομένης.
Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ.
είναι παρόντα τα είκοσι πέντε

(25) και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
την τήρηση των πρακτικών.

η υπάλληλος

του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη για
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Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης , ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μονής Πατραμάνης
Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Φόδελε Χαράλαμπος Παντερής.

ΘΕΜΑ 11 ο

: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Μαλεβιζίου με

την επωνυμία «Α΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου».
Ο

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Χαράλαμπος Κουτσογιάννης

έλαβε το λόγο και σχετικά με

το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ.

τα

παρακάτω:
Με την υπ’ αριθμ. 324/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε η συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «Α’ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου».
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Ν.Π.Δ.Δ.
διοικείται από 13/μελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από:
1. 2

(δύο)

διευθυντές/ντριες,

μονάδων

Πρωτοβάθμιας

εκ

των

πέντε

εκπαίδευσης

αρχαιότερων,

Δήμου

των

Μαλεβιζίου,

σχολικών
με

τους

αναπληρωτές τους
2. Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών
3. 1 (ένα/μία) εκπρόσωπο συλλόγων γονέων με τον/την αναπληρωτή/τρια
του, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
4. 9

(εννέα)

μέλη,

Δήμαρχος,

με

τους/τις

αναπληρωτές/τριες

τους.

Μέλη

είναι

ο

δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που

είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογη με το σκοπό
του νομικού προσώπου.
Τα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134), όπως κάθε φορά ισχύει.
Μετά τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον
πρόεδρο

και τον

Αντιπρόεδρο

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

της

σχολικής

επιτροπής. Σε περίπτωση που μέλος έχει οριστεί από το δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο ο Δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, αυτός αυτοδίκαια καθίσταται
και πρόεδρος αντιστοίχως του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για σοβαρό
λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Με απόφαση των οικείων σχολικών επιτροπών, σε Δήμους όπου υπάρχουν πάνω
από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης,
λειτουργεί για κάθε σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα «Συμβούλιο Σχολικής
Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.
Σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 6 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/2019 τ. Α΄) 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.
Σύμφωνα με την με αρ.102/ 63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7- ΜΑΛ) εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών:
•

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση
των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, αυτά υποδεικνύονται
κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη.

•

Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του αριθμητικού
συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις
οποίες αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ).

•

Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να
υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις,
εφόσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και οι
εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της
υπόδειξης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη.

•

Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5
δεν προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην
αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογι κή
σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 ότι «σε κάθε περίπτωση, η
πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο
δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης»
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•

Ο ορισμός του προέδρου του διοικητι κού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5
των

μελών

που

υποδεικνύονται

δεσμευτικά

από

τον

Δήμαρχο

ή

τον

Περιφερειάρχη αντίστοιχα.
•

Για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου
6 του ν. 2839/2000(ΦΕΚ 196/Α/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.

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα
εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της ακέραιης μονάδας και άνω .
Ακολούθως με το με αρ. 66008/24.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
επισημαίνεται ότι : η αναλογία των 3/5 των μελών του ΔΣ που υποδεικνύονται
από τον δήμαρχο, όπως προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του αρ. 6 του ν.
4623/2019, υπολογίζεται στο σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου
έκαστης

σχολικής

επιτροπής,

σύμφωνα

και

με

τα

οριζόμενα

στην

υπ’

αριθμ.102/13-9-2019 εγκύκλιο. Η υπόδειξη των μελών του ΔΣ 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

ΥΑ

(διευθυντές,

νηπιαγωγός,

εκπρόσωποι

γονέων

και

μαθητικών κοινοτήτων) δεν υπολογίζονται στην αναλογία των 3/5 κατά την
υπόδειξη του δημάρχου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η παράταξη του Δημάρχου εκπροσωπείται στο Δ.Σ. από
οκτώ (8) μέλη, εκ των οποίων , τηρώντας την ποσόστωση του 1/3 (παρ. 1β’ του
άρθρου 6 του ν. 2839/2000(ΦΕΚ 196/Α/2000), οι τρεις

(3) πρέπει να είναι

γυναίκες .
Οι παρατάξεις της μειοψηφίας εκπροσωπούνται από έναν (1) μέλος.
Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως κάθε φορά ισχύουν
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 227, 240 και 243 και του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, όπως

κυρώθηκαν με τον ν. 3463/2006 (Α' 114), όπως κάθε φορά

ισχύουν
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών,

διατάξεις

για

τη

ψηφιακή

διακυβέρνηση,

συνταξιοδοτικές

ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α' 134).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α'
98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019

«Επιτελικό

Κυβέρνησης,

των

κράτος:

οργάνωση,

κυβερνητικών

λειτουργία

οργάνων

και

της

και

διαφάνεια

κεντρικής

της

δημόσιας

διοίκησης» (Α' 133)
6. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύει
7. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1894/90 (ΦΕΚ Α 110) « Για τη ακαδημία
Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύει
8. Την 8440/24.02.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Την Υ.Α. 1940/02.02.2018 (Β΄310) απόφασης, όπως ισχύει
10. Την με αρ. 71/2011 (ΦΕΚ 871/2011 τ. Β΄) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Μαλεβιζίου με την οποία συστάθηκε το ΝΠΔΔ

«Α΄βάθμια Σχολική Επιτροπή

Δήμου Μαλεβιζίου»
11. Την με αρ. 102/63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7- ΜΑΛ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων
των νομικών προσώπων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»
12. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. αρ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’)
«Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας
των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄318)
13. Το με αρ. 66008/24.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
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14. Την

με

αρ.

τροποποίησης

/2019
και

απόφαση

συμπλήρωσης

Δημοτικού

της

Συμβουλίου

συστατικής

πράξης

Μαλεβιζίου

του

Νομικού

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Α’ βάθμια Σχολική Επιτροπή
Δήμου Μαλεβιζίου»
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου και του κρατικού προϋπολογισμού.

Εισηγούμαι ως εξής:
Α) Τον ορισμό των παρακάτω
Συμβουλίου

του

Νομικού

ex officio μελών του 9/μελούς Διοικητικού

Προσώπου

Δημοσίου

Δικαίου

με

την

επωνυμία

«Α΄βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου», ως εξής:
1. Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου
με αναπληρωτή τον Μακατουνάκη Νικόλαο, Διευθυντή του Δημοτικού
Σχολείου Τυλίσσου,
2. Κασσωτάκης Αντώνιος, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Ροδιάς, με
αναπληρωτή του τον Κλινάκη Απόστολο, Διευθυντή του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Αγίας Μαρίνας.
3. Μαρία Καφετζάκη ( προισταμένη 1ου Νηπ/γείου Γαζίου), με αναπληρώτρια
την Ραχώνη Βασιλική, προϊσταμένη του 4ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.
4. Στρατάκης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου, με αναπληρωτή του την Τζεδάκη
Ευαγγελία, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου -3ου
Δημοτικού Σχολείου Γαζίου
Β. Τον ορισμό των υπόλοιπων εννέα (9) μελών με τους αναπληρωτές τους
Γ. Την εκλογή Πρόεδρου του ΝΠΔΔ

με την επωνυμία «Α’ βάθμια Σχολική

Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου»
Δ. Την εκλογή Αντιπρόεδρου του ΝΠΔΔ

με την επωνυμία

«Α΄βάθμια Σχολική

Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου»
Ε. Τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Α’ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, μετά από
διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό και αφού έλαβε
υπόψη την εισήγηση του Γραφείου Παιδείας,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη σύνθεση του

Διοικητικού Συμβουλίου του

ΝΠΔΔ Δήμου

Μαλεβιζίου με την επωνυμία «Α΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου»,
όπως παρακάτω:
1. Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου
με

αναπληρωτή

τον

Μακατουνάκη

Νικόλαο,

Διευθυντή

του

Δημοτικού

Σχολείου Τυλίσσου,
2. Κασσωτάκης

Αντώνιος,

Διευθυντής

του

Δημοτικού

Σχολείου

Ροδιάς,

με

αναπληρωτή του τον Κλινάκη Απόστολο, Διευθυντή του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Αγίας Μαρίνας.
3. Μαρία Καφετζάκη ( προισταμένη

1ου Νηπ/γείου Γαζίου), με αναπληρώτρια

την Ραχώνη Βασιλική, προϊσταμένη του 4ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.
4. Στρατάκης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου, με αναπληρωτή του την Μαρή Ειρήνη,
εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου -3ου Δημοτικού
Σχολείου Γαζίου
5. Μαγδαληνή Επταμηνιτάκη,

δημότισσα με

ανάλογη επαγγελματι κή και

κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις με το σκοπό του νομικού προσώπου, με
αναπληρωτή τον Κασσωτάκη Εμμανουήλ, δημότη με ανάλογη επαγγελματική
δράση .
6. Λυρώνη

Χρύσα

δημοτική

σύμβουλος,

με

αναπληρωτή

τον

Φραγκιαδάκη

Ευστράτιο, δημότη.
7. Μιχαήλ Μαρκογιαννάκης, δημοτικός

σύμβουλος , με αναπληρώτρια την

Μαρίνα Βογιατζή, δημοτική σύμβουλο.
8. Τζεδάκη Ευαγγελία,

δημότισσα,

με αναπληρώτρια την Ελένη Μαστοράκη,

δημότισσα.
9. Ευτυχία Νιράκη δημότισσα, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Λειτουργάκη,
δημότισσα.
10. Χρυσάνθη Τσαγκαρουλάκη

δημότισσα, με αναπληρώτρια την Σπανακάκη

Ειρήνη, δημότισσα.
11. Μαρία Πάγκαλου δημότισσα, με αναπληρωτή τον Πλαϊτη Στυλιανό, δημότη.
12. Γεώργιος Παντερής, κάτοικος,

με ανάλογες ειδικές γνώσεις με το σκοπό του

νομικού προσώπου, με αναπληρωτή τον Σαρρή Νικόλαο.
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13. Ευγενία Μαζαράκη, δημότισσα, με αναπληρώτρια την Κουτζούκου Αθηνά, οι
οποίες υποδείχτηκαν από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.
Γ. Εκλέγει

Πρόεδρο του ΝΠΔΔ

με την επωνυμία «Α’ βάθμια Σχολική Επιτροπή

Δήμου Μαλεβιζίου», το μέλος του Δ.Σ. Μαγδαληνή Επταμηνιτάκη.
Δ. Εκλέγει

Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ

με την επωνυμία

«Α΄βάθμια Σχολική

Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου» , το μέλος του Δ.Σ. Λυρώνη Χρύσα.
Ε. Η

θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου,

ορίζεται σε δύο χρόνια και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Δ.Σ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 325/2019
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

