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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.  23 
της  23ης Οκτωβρίου 2017 
Αριθμός Απόφασης 236 

 
        Θ Ε Μ Α 10ο: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. 

“Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”. 
 

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 23η του μηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 
21874/19-10-2017 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, 
Αγ. 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 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα  
δεκαπέντε (15), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 
6.Παντελέου Κων/νος, 7.Νικολάου Σωτήριος, 8.Θυμής Φίλιππος, 
9.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 10.Βλάσσης Ευάγγελος, 11.Παπαθανασίου 
Αθανάσιος, 12.Κορδαλή Σωτηρία, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Πέτρου 
Θεόδωρος, 15.Κοφινάς Ηλίας. 
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων &  
Ισθμίας,  ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης 
& κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης. 
 
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Σπύρου Κων/νος, 
4.Στάμου Γεώργιος, 5.Παύλου Παύλος, 6.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 
7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Λογοθέτης Κων/νος, 
10.Δόσχορης Κων/νος, 11.Θεοδώρου Αγγελική, 12.Ασημακόπουλος Χρήστος, 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
 Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος, προσήλθαν ο κ. Γεωργίου Αθανάσιος, ο οποίος 
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αποχώρησε πριν τη λήψη Απόφασης επί του 7ου θέματος, και ο κ. Θυμής 
Μιχαήλ ο οποίος παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 
 Επίσης πριν τη λήψη Απόφασης επί του 5ου θέματος αποχώρησε ο κ. 
Κοφινάς Ηλίας, ο οποίος δεν επανήλθε μέχρι την ολοκλήρωση της 
συνεδρίασης. 

 
Επί του 10ου 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 α) τρεις (3) διευθυντές, εκ των πέντε 
αρχαιότερων, των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου μας, μαζί με 
τους αναπληρωτές τους, β) ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων 
γονέων και κηδεμόνων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας, με 
τον αναπληρωτή του, και γ) ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας, επίσης με τον αναπληρωτή 
του. 
 2.Η υπ’ αριθ. 271/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 
7ΛΤΙΩΛ3-ΛΜ6), περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω 
ν.π., για τη δημοτική περίοδο 1/9/2014 - 31/8/2019, όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 150/2015 (ΑΔΑ Β8ΗΑΩΛ3-Ζ4Ξ), 13/2016 (ορθή επανάληψη- 
ΑΔΑ 6ΞΚΞΩΛ3-Σ7Β), 235/2016 (ΑΔΑ ΩΦ3ΡΩΛ3-ΖΝ8), 343/2016 (ΑΔΑ 
ΩΤΘΞΩΛ3-ΤΑΤ) & 186/2017 (ΑΔΑ 7ΜΧΠΩΛ3-Χ1Τ) όμοιες. 
 Δυνάμει των ανωτέρω Αποφάσεων, στο εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο 
συμμετέχουν: 
 α) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 186/2017 Α.Δ.Σ. οι κάτωθι Δ/ντες: 

- ΜΠΑΛΗΣ Σπυρίδων - Δ/ντής Γενικού Λυκείου Λουτρακίου, με 
αναπληρωτή τον ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Εμμανουήλ - Δ/ντή Γυμνασίου 
Ισθμίας, 
 - ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ Γεώργιος - Δ/ντής 1ου ΕΠΑ.Λ. Λουτρακίου, με 
αναπληρωτή τον ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων/νο - Δ/ντή Γενικού Λυκείου 
Αγ. Θεοδώρων 

- ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ Μαριγούλα - Δ/ντρια Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κορινθίας, με 
αναπληρώτρια την ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ελένη - Δ/ντρια 2ου ΕΠΑ.Λ. Λουτρακίου 
 β) σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 13/2016 & 343/2016 Α.Δ.Σ. οι κάτωθι 
εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων μαθητών Γυμνασίου 
Λουτρακίου: 
 - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος (Πρόεδρος του Συλλόγου) με 
αναπληρώτρια την ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη (Ταμία του Συλλόγου),  
 μολονότι η μεγαλύτερη σε αριθμό μαθητών Σχολική Μονάδα 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν το Γενικό Λύκειο Λουτρακίου, της οποίας 
όμως ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων αδυνατούσε να ορίσει εκπροσώπους. 
 γ)  σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 343/2016 Α.Δ.Σ. οι κάτωθι εκπρόσωποι 
της μαθητικής κοινότητας Γενικού Λυκείου Λουτρακίου, ως η μεγαλύτερη σε 
μέγεθος Σχολική Μονάδα: 

- ΓΑΛΑΝΗΣ Παναγιώτης με αναπληρωτή τον ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 
Νικόλαο.  
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3.α)Το υπ’ αριθμ. 7984/14-9-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 19092/14-
9-2017) έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας, σε απάντηση του 
υπ’ αριθμ. 18846/13-9-2017 εγγράφου μας, με το οποίο μας ενημερώνει για 
το μαθητικό δυναμικό των Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας κατά την 
έναρξη του νέου σχολικού έτους 2017 - 2018.  

Από το ανωτέρω έγγραφο προκύπτει ότι  η μεγαλύτερη σε αριθμό 
μαθητών  Σχολική Μονάδα Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας είναι πλέον το 
Γυμνάσιο Λουτρακίου. 

   β)Το υπ’ αριθμ. 19263/18-9-2017 έγγραφό μας προς το 15μελές 
Μαθητικό Συμβούλιο του Γυμνασίου Λουτρακίου (μέσω της Δ/ντριας του 
Σχολείου), προκειμένου, κατόπιν των ανωτέρω στοιχείων, να μας ορίσει 
εκπροσώπους του, έναν τακτικό κι έναν αναπληρωματικό, για να συμμετέχουν 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του εν θέματι ν.π. 

    γ)την υπ' αριθμ. 3/13-10-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 21638/16-10-
2017) Πράξη του Μαθητικού Συμβουλίου Γυμνασίου Λουτρακίου, με την οποία 
υποδεικνύει εκπροσώπους του στην οικεία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας 
Εκπαίδευσης, σε απάντηση του προαναφερθέντος εγγράφου μας.   

4. Το υπ' αριθμ. 7964/14-9-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 19093/14-9-
2017) έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το οποίο 
αφενός μας διαβιβάζει την παραίτηση της κας ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ Μαριγούλας - 
Δ/ντριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κορίνθου από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του εν λόγω ν.π. κι 
αφετέρου μας γνωστοποιεί, κατά σειρά παλαιότητας, εκ νέου τα ονόματα των 
έξι αρχαιότερων Δ/ντών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου μας, προκειμένου να αντικατασταθεί το παραιτηθέν μέλος. 
 5.Η από 16/10/2017 εισήγηση της αρμοδίας υπαλλήλου του Δήμου, 
περί ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι ν.π., 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

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 Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας 
“Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Αγ. 
Θεοδώρων”, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της δημοτικής περιόδου 
1/9/2014 – 31/8/2019, ως εξής: 

α) με αντικατάσταση των ορισθέντων με την υπ’ αριθμ. 343/2016 
Α.Δ.Σ. εκπροσώπων της Μαθητικής Κοινότητας Γενικού Λυκείου Λουτρακίου, 
ήτοι του κ. ΓΑΛΑΝΗ Παναγιώτη (τακτικού μέλους) και του κ. 
ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ Νικολάου (αναπληρωματικού μέλους), και τον ορισμό στη 
θέση αυτών των εκπροσώπων της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου 
Λουτρακίου, ήτοι της ΣΚΟΥΡΗ Φρειδερίκης (τακτικό μέλος) και της ΚΟΛΙΟΥ 
Βάσιας (αναπληρωματικό μέλος), καθώς το Γυμνάσιο Λουτρακίου αποτελεί 
πλέον, κατά προτεραιότητα, τη μεγαλύτερη σε αριθμό μαθητών  Σχολική 
Μονάδα Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας.  

 
Οι ήδη ορισθέντες (με την υπ’ αριθμ. 13/2016 Α.Δ.Σ.) στη Σχολική 

Επιτροπή εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου 
Λουτρακίου, ήτοι ο κ. Σπυρόπουλος Κων/νος (τακτικό μέλος) και η κα 
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Αγγελοπούλου Ελένη (αναπληρωματικό μέλος) παραμένουν, κατά τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο.   

 
β) με αντικατάσταση του ορισθέντος με την υπ’ αριθμ. 186/2017 

Α.Δ.Σ. τακτικού μέλους κας ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ Μαριγούλας - Δ/ντριας 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κορίνθου, λόγω παραίτησής της, και τον ορισμό στη θέση αυτής 
του κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Εμμανουήλ – Δ/ντή Γυμνασίου Ισθμίας, 
αναπληρωματικού έως σήμερα μέλους, ορίζοντας στη θέση αυτού την κα 
ΚΙΚΕΡΑ Αικατερίνη - Δ/ντρια Γυμνασίου Λουτρακίου. 
 Όσον αφορά την παραίτηση της κας ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ, αυτή θεωρείται 
ότι έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή λόγω παρέλευσης ενός (1) μήνα από την 
κατάθεσή της στο πρωτόκολλο του Δήμου μας (ήτοι 14/9/2017), και συνεπώς 
το Δ.Σ. δεν χρειάζεται να προβεί στην αποδοχή της.  

 
Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. παραμένουν ως 

έχουν οριστεί με την υπ’ αριθ. 271/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
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 
αναπληρώτρια την ΚΙΚΕΡΑ Αικατερίνη - Δ/ντρια Γυμνασίου Λουτρακίου, 
 6.ΖΑΡΑΦΕΤΑ Γεώργιο - Δ/ντή 1ου ΕΠΑ.Λ. Λουτρακίου, με 
αναπληρωτή τον ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων/νο - Δ/ντή Γενικού Λυκείου 
Αγ. Θεοδώρων 

7. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Εμμανουήλ - Δ/ντή Γυμνασίου Ισθμίας, με 
αναπληρώτρια την ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ελένη - Δ/ντρια 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.ΣΚΟΥΡΗ Φρειδερίκη με αναπληρώτρια την ΚΟΛΙΟΥ Βάσια, 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. 
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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 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
  Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  236/2017. 
 
 Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 

(έπονται υπογραφές) 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
                                        Λουτράκι 25 Οκτωβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  
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