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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  22 
της 9ης Αυγούστου 2016 

Αριθμός Απόφασης  235 
 

Θ Ε Μ Α  11ο: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. 
  Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
  Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.  

 
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 9η του μηνός 
Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 
13749/4-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η 
οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων 
των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων 
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και 
στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου 
να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλω είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά 
(17), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Πρωτοπαππά Μαρία, 5.Νικολάου Σωτήριος, 
6.Πέρρας Σωτήριος, 7.Θυμής Φίλιππος, 8.Βλάσσης Ευάγγελος, 9.Κορδαλή 
Σωτηρία, 10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Ράτης Σπυρίδων, 12.Ρουμελιώτης 
Γεώργιος, 13.Λογοθέτης Κων/νος, 14.Κοφινάς Ηλίας, 15.Πέτρου Θεόδωρος, 
16.Ασημακόπουλος Χρήστος, 17.Γεωργίου Χαράλαμπος.  
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας , Αγίων Θεοδώρων & 
Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης 
Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.    
 
 Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Σπύρου Κων/νος, 3.Στάμου Γεώργιος, 
4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 
7.Μουζάκης Αθανάσιος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Θεοδώρου Αγγελική, 
10.Παντελέου Κων/νος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 

Πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε 
ο κ. Γεωργίου Χαράλαμπος, ο οποίος δεν επανήλθε μέχρι την ολοκλήρωση 
της συνεδρίασης. 



       
Επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε 

υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής: 

1.Η υπ’ αριθ. 82/2011 Α.Δ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 1287/τ.Β’/16-6-2011), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 271/2011 Απόφαση του ίδιου οργάνου 
(αριθμ. 8867/20-12-2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. - Φ.Ε.Κ. 3258/τ.Β’/30-
12-2011), με την οποία συστάθηκε  στο Δήμο μας το ν.π.δ.δ. “Σχολική 
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Αγ. 
Θεοδώρων”, διοικούμενο από 11μελές διοικητικό συμβούλιο. 

Δυνάμει των ανωτέρω, στο Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω ν.π. 
συμμετέχουν μεταξύ άλλων και τρεις (3) διευθυντές, εκ των πέντε 
αρχαιότερων, των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου μας, μαζί με 
τους αναπληρωτές τους. 

2.H υπ’ αριθ. 271/2014 (με ΑΔΑ 7ΛΤΙΩΛ3-ΛΜ6) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω 
ν.π., για τη δημοτική περίοδο 1/9/2014 - 31/8/2019, με την οποία ορίστηκε, 
μεταξύ άλλων, ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Παπαφίλης Γεώργιος – Δ/ντής 
του Γυμνασίου Περαχώρας.  

3.Οι υπ’ αριθμ. 150/2015 (με ΑΔΑ Β8ΗΑΩΛ3-Ζ4Ξ) & 13/2016 (σε ορθή 
επανάληψη, με ΑΔΑ 6ΞΚΞΩΛ3-Σ7Β) Α.Δ.Σ. περί ανασυγκρότησης του εν 
λόγω Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. α) Η υπ’ αριθμ. 73/27-6-2016 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 11435/29-6-
2016) αίτηση του κ. ΠΑΠΑΦΙΛΗ Γεωργίου - Δ/ντή Γυμνασίου Περαχώρας, με 
την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. 
του εν θέματι ν.π., για προσωπικούς λόγους. 

      β) Το υπ’ αριθ. 12415/13-7-2016 έγγραφό μας προς τη Δ/νση 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το οποίο ζητάμε, κατόπιν της ανωτέρω 
παραίτησης, να μας γνωστοποιήσει, το όνομα του επόμενου κατά σειρά 
παλαιότητας, αρχαιότερου Δ/ντή Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου μας, πέραν των ήδη ορισθέντων στην οικεία Σχολική Επιτροπή.  
       γ) Το υπ’ αριθ. 6244/14-7-2016 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 12513/14-
7-2016) απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. 

5.Η από 15/7/2016 εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου για 
αντικατάσταση του κ. Παπαφίλη Γεωργίου από την κα Θηβαίου Βασιλική – 
Δ/ντρια Γυμνασίου Ισθμίας, σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο της 
Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. 

6.Το γεγονός ότι έχει παρέλθει ένας (1) μήνας από την κατάθεση της 
αίτησης παραίτησης του κ. Παπαφίλη στο πρωτόκολλο του Δήμου (ήτοι 
29/6/2016) και συνεπώς η παραίτηση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια ότι έγινε 
αποδεκτή, και συνεπώς το Δ.Σ. δεν χρειάζεται να προβεί στην αποδοχή της.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις 
διατάξεις των άρθρων 240 & 243 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν 
με αυτές του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 
του Ν. 2839/2000, καθώς και αυτές της υπ’ αριθ. 8440/24-2-2011 Απόφασης 
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., μετά από  διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
των μελών του 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α  
 

Ανασυγκροτεί το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.δ.δ. του 
Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”, όπως αυτό είχε οριστεί με την υπ’ αριθ. 
2712014 Α.Δ.Σ. και τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 150/2015 & 13/2016 (σε 
ορθή επανάληψη) Αποφάσεις ιδίου οργάνου, με αντικατάσταση, λόγω 
παραίτησης, του ορισθέντος με την υπ’ αριθμ. 271/2014 Α.Δ.Σ.  



       
αναπληρωματικού μέλους κ. ΠΑΠΑΦΙΛΗ Γεωργίου - Δ/ντή Γυμνασίου 
Περαχώρας, και τον ορισμό στη θέση αυτού της κας ΘΗΒΑΙΟΥ Βασιλικής – 
Δ/ντριας Γυμνασίου Ισθμίας, κατόπιν υπόδειξης της Δ/νσης  Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Κορινθίας. 

Συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω ν.π., θα αποτελείται 
από τα ακόλουθα μέλη: 

1. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιο - δημοτικό σύμβουλο, ως Πρόεδρο, με 
αναπληρωτή τον ΘΥΜΗ Φίλιππο - δημοτικό σύμβουλο, προερχομένους από 
την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, 

2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριο – δημοτικό σύμβουλο, ως Αντιπρόεδρο, με 
αναπληρωτή τον ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιο - δημοτικό σύμβουλο, προερχόμενους 
από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, 

3. ΜΟΥΖΑΚΗ Αθανάσιο – δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή τον 
ΔΟΣΧΟΡΗ Κων/νο - δημοτικό σύμβουλο, οριζομένους από τη μειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου 

4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπο – δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρώτρια τη 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αγγελική - δημοτική σύμβουλο, οριζόμενους από τη μειοψηφία 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

5.ΜΠΑΛΗ Σπυρίδωνα - Δ/ντή Γενικού Λυκείου Λουτρακίου, με 
αναπληρωτή τον ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟ Κων/νο - Δ/ντή Γενικού Λυκείου Αγ. 
Θεοδώρων. 

6. ΔΡΑΚΟ Παναγιώτη - Δ/ντή 1ου Ε.Κ. Λουτρακίου, με αναπληρώτρια 
τη ΘΗΒΑΙΟΥ Βασιλική - Δ/ντρια Γυμνασίου Ισθμίας 
 7.ΖΑΡΑΦΕΤΑ Γεώργιο - Δ/ντή 1ου ΕΠΑ.Λ. Λουτρακίου, με 
αναπληρωτή τον ΜΕΓΑΡΙΤΗ Παναγιώτη - Δ/ντή 2ου ΕΠΑ.Λ. Λουτρακίου 

8.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Κων/νο (Πρόεδρο του Συλλόγου) με αναπληρώτρια 
την ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη (Ταμία του Συλλόγου) , ως εκπροσώπους του 
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων μαθητών Γυμνασίου Λουτρακίου, 

9.ΑΡΝΑΟΥΤΗ Σωτήριο  - Πρόεδρο 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου  
με αναπληρωτή τον ΚΑΛΑΠΟΔΗ Χρήστο - Αντιπρόεδρο 15μελούς Μαθητικού 
Συμβουλίου, ως εκπροσώπους της Μαθητικής Κοινότητας του Γυμνασίου 
Λουτρακίου, 

10. ΘΥΜΗ Αικατερίνη - δημότισσα, με αναπληρώτρια την 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ‘Ολγα - δημότισσα  

11.ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ Μαργαρίτα - δημότισσα, με αναπληρώτρια την 
ΑΛΕΞΙΟΥ Αρετή - δημότισσα 

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

 
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για το υπόλοιπο 

χρονικό διάστημα της δημοτικής περιόδου 1/9/2014 - 31/8/2019, ήτοι μέχρι 
31/8/2019, λήγει δε πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού 
συμβουλίου του.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 271/2014 Α.Δ.Σ., όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 150/2015 & 13/2016 (σε ορθή επανάληψη) 
όμοιες. 
  Η παρούσα Aπόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  235/2016. 
 
 Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 

(έπονται υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 

                                        Λουτράκι 12 Αυγούστου 2016 
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  


