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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 11.5.2022
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 10/2022 ηνπ
Γ.Π. ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
 παξαθάησ ζέκα:

ΘΔΚΑ: «Αλαζπγθξόηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο (Γ.Δ.Ξ.) θαη Γ.Π. 1εο
Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο - 2εο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο»
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξώζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 77 θαζώο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ
ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ) ζήκεξα ζηηο 11.5.2022,
εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 7 κ.κ. ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ
Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη ΙαραλάΛ.Φ.), ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 9945/6-5-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ.
Ξξόζθιεζεο 9/2022) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε
θάζε Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ
ησλ Γεκ. Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»).
O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ
Ν Ξξόεδξνο : ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ
Ν Γξακκαηέαο : ΗΩΑΛΛΖΠ ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ
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ΠΛΘΔΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ,
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνύ,
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 26 παξόληεο
θαη 7 απόληεο, σο αθνινύζσο:
ΓΖΚΑΟΣΝΠ : ΗΩΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ
ΞΑΟΝΛΡΔΠ

ΑΞΝΛΡΔΠ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδωλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πωηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδωλ
Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο

Θνπεινύζνο Σξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θωλζηαληίλνο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Ξαπαινπθά Δπηπρία
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Ρνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Νπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηώλεηαη όηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηόζν ε Αλαπιεξώηξηα Ξξόεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θ. Αγγειηθή Πνπξηδή, όζν θαη ν
Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλόηεηαο Λ. Σαιθεδόλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Ξξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :



Ν θ. Η.Εαραξηάδεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ.



Ν θ. Αι.Γνύιαο απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
(ελεκέξσζε) επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.



Νη θ.θ. Η.Θαιακπόθεο, Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Γξεηδειηάο, Σξ.Γξεηδειηάο, Γ.Αλαγλώζηνπ,
Σ.Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο,

Θ.Ρνκπνύινγινπ

θαη

Ξ.Αζαλαζόπνπινο

απνρώξεζαλ από ηελ Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.

Απνπζίεο :
Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Σξ.Θνπεινύζνο, Αξ.Βαζηιόπνπινο, Γ.Αλεκνγηάλλεο θαη
Γ.Δ.Γθνύκα απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξόεδξν ηνπ
Γ.Π..

Ν θ. Ξξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζην 3ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.
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Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

ΘΔΚΑ 3ν
Ν θ. Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3ν Θέκα ηεο Ζ.Γ. θαη κε βάζε ηα ππ΄αξ. πξση.
8684/15-4-2022, 8679/15-4-2022 θαη 8683/15-4-2022 εηζεγεηηθά έγγξαθα ηεο
Γ/λζεο Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκαηνο Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ, είπε ηα
εμήο:
Α)
ΘΔΚΑ: «Δπαλαζύζηαζε κειώλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,ηεο Γεκνηηθήο
Δπηηξνπήο Ξαηδείαο (Γ.Δ.Ξ) Γήκνπ Λέαο Φηιαδειθείαο-ΛέαοΣαιθεδόλαο»
Παο γλσξίδνπκε όηη, ζύκθσλα κε :
Πύκθσλα κε ην Λ. 1566/1985, αξζ. 50 «Γεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο επηηξνπέο
παηδείαο» ζε θάζε δήκν ή δεκνηηθό δηακέξηζκα ή ηκήκα ηνπ ή θνηλόηεηα ιεηηνπξγεί
Γεκνηηθή ή θνηλνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο, ε νπνία απνηειείηαη από:
α) ην δήκαξρν ή ηνλ πξόεδξν ηεο θνηλόηεηαο ή δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζύκβνπιν πνπ
νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, σο πξόεδξν,
β) εθπξόζωπν ηεο έλωζεο γνλέωλ ηωλ καζεηώλ,
γ) έλα δηεπζπληή ζρνιείνπ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο νξίδεηαη από ηνλ
πξντζηάκελν ηεο δηεύζπλζεο ή ηνπ γξαθείνπ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
δ) έλα δηεπζπληή ζρνιείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, όπνπ ππάξρεη, πνπ νξίδεηαη,
από ηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεύζπλζεο ή ηνπ γξαθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
ε) εθπξνζώπνπο ησλ παξαγσγηθώλ ηάμεσλ, όπνπ ππάξρνπλ, πνπ νξίδνληαη κε
απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ησλ νπνίσλ ν αξηζκόο δελ κπνξεί
λα ππεξβεί ηνπο δύν,
ζη) από έλαλ εθπξόζσπν ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αλ
ππάξρεη.
2.Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο Δπηηξνπήο παηδείαο κεηέρεη
ρσξίο ςήθν θαη εθπξόζσπνο ηεο ηνπηθήο επηηξνπήο ιατθήο επηκόξθσζεο , αλ
ππάξρεη.
3.Ζ δεκνηηθή ή θνηλνηηθή επηηξνπή ηεο παηδείαο εηζεγείηαη ζην δήκαξρν ή
πξόεδξν θνηλόηεηαο θαη ζην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
θαιύηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηελ θαηαλνκή ησλ πηζηώζεσλ γηα ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ, ηελ ίδξπζε, θαηάξγεζε θαη ζπγρώλεπζε ζρνιείσλ θαη
παξαθνινπζεί ηελ αλέγεξζε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ, ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ,
θαζώο θαη ην έξγν ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ.
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4.Ζ δεκνηηθή ή θνηλνηηθή επηηξνπή παηδείαο ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ
νηθείνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλόηεηαο, ύζηεξα από πξόηαζε ησλ ππεξεζηώλ,
νξγαλώζεσλ θαη θνξέσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζε απηή θαη ιεηηνπξγεί λόκηκα κε όζα
κέιε ηεο έρνπλ νξηζηεί.
5.Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνύ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο επηηξνπήο παηδείαο, ε
ζεηεία ησλ κειώλ ηεο, ε νξγάλσζε ηεο γξακκαηείαο ηεο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα.
Πύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. Γ/86/11-12-1987 πνπξγηθή απόθαζε ηνπ Ξ.Δ.Ξ.Θ,
αξζ.1 « Ζ ζεηεία ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειώλ ησλ θαηά ην αξζ.50 ηνπ Λ.1566/1985
δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ επηηξνπώλ παηδείαο είλαη δηεηήο».
Πύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. Γ4/86/11-12-1987 πνπξγηθή απόθαζε ηνπ
Ξ.Δ.Ξ.Θ, αξζ.5, « Κε ηελ απόθαζε ζπγθξόηεζεο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη θαη ν
γξακκαηέαο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ από ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλόηεηαο» .
1.Ρν έγγξαθν κε αξ.πξση. 3/13-4-2022 από ηελ Έλσζε Ππιιόγσλ θαη Θεδεκόλσλ
Λέαο Φηιαδειθείαο-Λέαο Σαιθεδόλαο .
Βάζεη ησλ αλσηέξσ , ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην θαιείηαη λα ιάβεη απόθαζε κόλν γηα
ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Έλσζεο Ππιιόγσλ θαη Θεδεκόλσλ :

Ραθηηθό

Αλαπιεξωκαηηθό

Σαηξηθάθε-Μαλζάθε Δπαγγειία(Διίλα)

Αζηξά Δξωθίιε

Θαηά ηα ινηπά ηζρύεη ε ππ’αξ105/2021 απόθαζε Γ.Π. κε αξ.πξση. 26307/01-122021 γηα ηνλ νξηζκό Ξξνέδξνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, Αληηπξνέδξνπ κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ , ηνπο Γηεπζπληέο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
Β)
ΘΔΚΑ: «Δπαλαζύζηαζε κειώλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνπιίνπ 1εο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο»

Παο γλσξίδνπκε όηη, ζύκθσλα κε :
1. Ρελ αξηζ. 31/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ (2ε Νξζή
Δπαλάιεςε), όπνπ απνθαζίζζεθε νκόθσλα ε «Έγθξηζε ζπγρώλεπζεο
Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ζε δύν Λ.Ξ.Γ.Γ ( γηα ηελ Α/ζκηα θαη ηελ Β/ζκηα
Δθπαίδεπζε) θαη νξηζκόο κειώλ (ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ ) ησλ Γ.Π.
βάζεη ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 3852/2010» ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη
ε ζπγρώλεπζε όισλ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ Λ.Ξ.Γ.Γ. ησλ πξώελ δήκσλ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδόλαο κε ηελ επσλπκία «2ε Πρνιηθή
Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». Πύκθσλα κε ην άξζξν 3 ην λέν
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Λνκηθό Ξξόζσπν ζα δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ην νπνίν
απνηειείηαη από δεθαπέληε (15) κέιε σο εμήο:
2. Ρελ αξηζ. 31/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ (2ε Νξζή
Δπαλάιεςε), όπνπ απνθαζίζζεθε νκόθσλα ε «Έγθξηζε ζπγρώλεπζεο
Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ζε δύν Λ.Ξ.Γ.Γ ( γηα ηελ Α/ζκηα θαη ηελ Β/ζκηα
Δθπαίδεπζε) θαη νξηζκόο κειώλ (ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ ) ησλ Γ.Π.
βάζεη ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 3852/2010» ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη
ε ζπγρώλεπζε όισλ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ Λ.Ξ.Γ.Γ. ησλ πξώελ δήκσλ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδόλαο κε ηελ επσλπκία «1ε Πρνιηθή
Δπηηξνπή Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». Πύκθσλα κε ην άξζξν 3 ην λέν
Λνκηθό Ξξόζσπν ζα δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ην νπνίν
απνηειείηαη από δεθαπέληε (15) κέιε σο εμήο:
Γύν (2) Γηεπζπληέο/ληξηεο , εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ , ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο .
Κία/έλαο (1) εθ ηωλ αξραηνηέξωλ λεπηαγωγώλ .
Κία/έλαο (1) εθπξόζωπνο ηεο Έλωζεο Γνλέωλ, θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ ππάξρεη έλσζε γνλέσλ , έλαο εθπξόζσπνο ησλ πθηζηάκελσλ
ζπιιόγσλ γνλέσλ , θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο κνλάδαο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο .
Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ
νξίδεηαη κε ηελ παξνύζα απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζε δπόκηζη
(2,5) έηε. Ιήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνπιίνπ. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ κπνξνύλ λα
αληηθαηαζηαζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο κε απόθαζε Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ γηα ζνβαξό ιόγν πνπ αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ
ηνπο. Ρνλ Ξξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιύκαηνο αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο . Ρν Λνκηθό Ξξόζσπν
εθπξνζσπείηαη ζηα Γηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκόζηα αξρή από ηνλ Ξξόεδξν
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θη όηαλ απηόο θσιύεηαη ή απνπζηάδεη από ηνλ
Αληηπξόεδξν.
3. To ΦΔΘ 2168/27-9-2011 ηεύρνο Β’ ζύκθσλα κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε
Ππγρώλεπζε ησλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ
Φηιαδέιθεηαο – Σαιθεδόλνο θαη ζύζηαζε λέαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
( άξζξν 103 ηνπ Λ. 3852/2010) , όπνπ ην άξζξν 3 αλαθνξηθά ζηε Γηνίθεζε
ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ αλαγξάθεηαη σο έρεη ζηελ απόθαζε 31/2011 ηνπ
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ .
4. To ΦΔΘ 2060/28-6-2012 Ρεύρνο Β’ – Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 31/2011
απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ( ΦΔΘ 2168/27-9-2011)
5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Λ. 3463/2006, όπνπ «Ρα δεκνηηθά ή
θνηλνηηθά λνκηθά πξόζσπα δηνηθνύληαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην πνπ
απνηειείηαη από πέληε έσο δεθαπέληε κέιε , ηα νπνία καδί κε
ηνποαλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην»
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6. Ρελ αξηζ. 868/2014 Απόθαζε ηνπ Ξνιπκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ
αλαθνξηθά ζηελ «Αλάδεημε Λέσλ Γεκνηηθώλ Αξρώλ» πνπ πξνήιζαλ από ηηο
Δθινγέο ηεο 18εο Καίνπ θαη ηηο επαλαιεπηηθέο απηώλ ζηηο 25 Κατνπ 2014.
7. Ρν έγγξαθν κε αξ.πξωη. 3/13-4-2022 από ηελ Έλωζε Ππιιόγωλ θαη
Θεδεκόλωλ Λέαο Φηιαδειθείαο-Λέαο Σαιθεδόλαο .
Βάζεη ησλ αλσηέξσ , ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην θαιείηαη λα ιάβεη απόθαζε κόλν γηα
ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Έλσζεο Ππιιόγσλ θαη Θεδεκόλσλ :

Ραθηηθό

Αλαπιεξωκαηηθό

Γεωξγία Σαζάπε

Γξαγνύκεο Αρηιιέαο

Θαηά ηα ινηπά ηζρύεη ε ππ’αξ103/2021 απόθαζε Γ.Π. κε αξ.πξση. 26304/01-122021 γηα ηνλ νξηζκό Ξξνέδξνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ , Αληηπξνέδξνπ κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ , ηνπο Γηεπζπληέο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
Γ)
ΘΔΚΑ: «Δπαλαζύζηαζε κειώλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνπιίνπ 2εο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο»

Παο γλσξίδνπκε όηη, ζύκθσλα κε :
1. Ρελ αξηζ. 31/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ (2ε Νξζή
Δπαλάιεςε), όπνπ απνθαζίζζεθε νκόθσλα ε «Έγθξηζε ζπγρώλεπζεο
Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ζε δύν Λ.Ξ.Γ.Γ ( γηα ηελ Α/ζκηα θαη ηελ Β/ζκηα
Δθπαίδεπζε) θαη νξηζκόο κειώλ (ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ ) ησλ Γ.Π.
βάζεη ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 3852/2010» ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη
ε ζπγρώλεπζε όισλ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ Λ.Ξ.Γ.Γ. ησλ πξώελ δήκσλ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδόλαο κε ηελ επσλπκία «2ε Πρνιηθή
Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». Πύκθσλα κε ην άξζξν 3 ην λέν
Λνκηθό Ξξόζσπν ζα δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ην νπνίν
απνηειείηαη από δεθαπέληε (15) κέιε σο εμήο:
2. Ρελ αξηζ. 31/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ (2ε Νξζή
Δπαλάιεςε), όπνπ απνθαζίζζεθε νκόθσλα ε «Έγθξηζε ζπγρώλεπζεο
Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ζε δύν Λ.Ξ.Γ.Γ ( γηα ηελ Α/ζκηα θαη ηελ Β/ζκηα
Δθπαίδεπζε) θαη νξηζκόο κειώλ (ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ ) ησλ Γ.Π.
βάζεη ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 3852/2010» ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη
ε ζπγρώλεπζε όισλ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ Λ.Ξ.Γ.Γ. ησλ πξώελ δήκσλ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδόλαο κε ηελ επσλπκία «1ε Πρνιηθή
Δπηηξνπή Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». Πύκθσλα κε ην άξζξν 3 ην λέν
Λνκηθό Ξξόζσπν ζα δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ην νπνίν
απνηειείηαη από δεθαπέληε (15) κέιε σο εμήο:

7

ΑΔΑ: 90ΨΩ46ΜΩ0Ι-Α9Δ

3. Ρέζζεξεηο (4) Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο , εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ δύν
νξίδνληαη από ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
4. Ρέζζεξεηο (4) Γεκόηεο ή θαηνίθνπο κε εκπεηξία ζην ρώξν ηεο
εθπαίδεπζεο.
5. Ξέληε (5) Γ/ηεο , εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ , ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο .
6. Έλα (1) εθπξόζωπν ηεο Έλωζεο Γνλέωλ, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη έλσζε γνλέσλ , έλαο εθπξόζσπνο ησλ πθηζηάκελσλ ζπιιόγσλ
γνλέσλ , θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο .
7. Έλα (1) εθπξόζωπν ηωλ καζεηηθώλ θνηλνηήηωλ.
8. Κεηά ηνλ νξηζκό ησλ κειώλ ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην εθιέγεη από ηα κέιε
απηά ηνλ Ξξόεδξν θαη ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ
νξίδεηαη κε ηελ παξνύζα απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζε δπόκηζη
(2,5) έηε. Ιήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνπιίνπ. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ κπνξνύλ λα
αληηθαηαζηαζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο κε απόθαζε Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ γηα ζνβαξό ιόγν πνπ αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ
ηνπο. Ρνλ Ξξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιύκαηνο αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο . Ρν Λνκηθό Ξξόζσπν
εθπξνζσπείηαη ζηα Γηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκόζηα αξρή από ηνλ Ξξόεδξν
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θη όηαλ απηόο θσιύεηαη ή απνπζηάδεη από ηνλ
Αληηπξόεδξν.
9. To ΦΔΘ 2168/27-9-2011 ηεύρνο Β’ ζύκθσλα κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε
Ππγρώλεπζε ησλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ
Φηιαδέιθεηαο – Σαιθεδόλνο θαη ζύζηαζε λέαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
( άξζξν 103 ηνπ Λ. 3852/2010) , όπνπ ην άξζξν 3 αλαθνξηθά ζηε Γηνίθεζε
ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ αλαγξάθεηαη σο έρεη ζηελ απόθαζε 31/2011 ηνπ
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ .
10. To ΦΔΘ 2060/28-6-2012 Ρεύρνο Β’ – Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 31/2011
απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ( ΦΔΘ 2168/27-9-2011)
11. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Λ. 3463/2006, όπνπ «Ρα δεκνηηθά ή
θνηλνηηθά λνκηθά πξόζσπα δηνηθνύληαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην πνπ
απνηειείηαη από πέληε έσο δεθαπέληε κέιε , ηα νπνία καδί κε
ηνποαλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην»
12. Ρελ αξηζ. 868/2014 Απόθαζε ηνπ Ξνιπκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ
αλαθνξηθά ζηελ «Αλάδεημε Λέσλ Γεκνηηθώλ Αξρώλ» πνπ πξνήιζαλ από ηηο
Δθινγέο ηεο 18εο Καίνπ θαη ηηο επαλαιεπηηθέο απηώλ ζηηο 25 Κατνπ 2014.
13. Ρν έγγξαθν κε αξ.πξωη. 3/13-4-2022 από ηελ Έλωζε Ππιιόγωλ θαη
Θεδεκόλωλ Λέαο Φηιαδειθείαο-Λέαο Σαιθεδόλαο .
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Βάζεη ησλ αλσηέξσ , ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην θαιείηαη λα ιάβεη απόθαζε κόλν γηα
ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Έλσζεο Ππιιόγσλ θαη Θεδεκόλσλ :

Ραθηηθό

Αλαπιεξωκαηηθό

Πεξεηάθεο Ληθόιανο

Θαηζέηεο Γξεγόξηνο

Θαηά ηα ινηπά ηζρύεη ε ππ’αξ104/2021 απόθαζε Γ.Π. κε αξ.πξση. 26305/01-122021 γηα ηνλ νξηζκό Ξξνέδξνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ , Αληηπξνέδξνπ κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ , ηνπο Γηεπζπληέο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
Δπίζεο, ζύκθσλα
Ππιιόγσλ θαη
αλαπιεξσκαηηθή
Δθπαίδεπζεο ε θ.
Θαηζέηε.

κε ην λεόηεξν έγγξαθν κε αξ.πξση. 14/3-5-2022 από ηελ Έλσζε
Θεδεκόλσλ Λέαο Φηιαδειθείαο-Λέαο Σαιθεδόλαο νξίδεηαη
εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο ζηελ 2ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο
Αξεηή Ξεξηβόια, ιόγσ παξαίηεζεο ηνπ κέινπο ηεο θ. Γξεγόξε

Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη
θαη κε ηελ ππνβιεζείζα ηξνπνπνίεζε σο πξνο ηελ 2ε Πρνιηθή Δπηηξνπή ζε
ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο.
Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηηο ππνβιεζείζεο εηζεγήζεηο, ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη :







Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»)
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Λ. 1566/85
Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 5 ηεο ππ’ αξηζκ. Γ4/86/11-12-1987 πνπξγηθήο
απόθαζεο ηνπ Ξ.Δ.Ξ.Θ,
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηνπ Λ. 4623/19, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ
από απηέο ηνπ άξζξνπ 177 παξ. 3 ηνπ Λ. 4635/19, απηέο ηεο ππ’ αξηζ.
102/2019 (αξηζ. πξση. 63900/13-9-2019) εγθπθιίνπ ηνπ πνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ θαζώο επίζεο θαη απηέο ηεο αξηζ. 52/2014 (αξ. πξση. νηθ.
39155/10-10-14) όκνηαο
Ρελ αξηζ. 31/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ (2ε Νξζή
Δπαλάιεςε),




To ΦΔΘ 2168/27-9-2011 ηεύρνο Β’ θαη ην άξζξν 103 ηνπ Λ. 3852/2010),
To ΦΔΘ 2060/28-6-2012 Ρεύρνο Β’ – Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 31/2011
απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ( ΦΔΘ 2168/27-9-2011)



Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240 θαη 243 ηνπ Λ. 3463/2006 (Γ.& Θ.Θώδηθαο)



Ρελ αξηζ. 868/2014 Απόθαζε ηνπ Ξνιπκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ
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Ρα αξηζ. 3/13-4-2022 θαη 14/3-5-2022 ζρεηηθά έγγξαθα ηεο Έλσζεο Ππιιόγσλ
Γνλέσλ θαη Θεδεκόλσλ Λ.Φ. - Λ.Σ.,

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ
1. Αλαζπγθξνηεί ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο (Γ.Δ.Ξ.) ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, κόλν σο πξνο ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Έλσζεο
Ππιιόγσλ θαη Θεδεκόλσλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, νξίδνληαο από
ιήςεσο ηεο παξνύζαο κέρξη ηηο 31-12-2023 ηνπο εμήο:

Ραθηηθό κέινο

Αλαπιεξωκαηηθό κέινο

Σαηξηθάθε-Μαλζάθε Δπαγγειία(Διίλα)



Αζηξά Δξωθίιε

Θαηά ηα ινηπά ηζρύεη ε ππ’αξ105/2021 απόθαζε Γ.Π. κε αξ.πξση.
26307/01-12-2021 γηα ηνλ νξηζκό Ξξνέδξνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,
Αληηπξνέδξνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ , ηνπο Γηεπζπληέο κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο.

2. Αλαζπγθξνηεί ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο 1εο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο, κόλν σο πξνο ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Έλσζεο Ππιιόγσλ θαη
Θεδεκόλσλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, νξίδνληαο από ιήςεσο ηεο
παξνύζαο κέρξη ηηο 31-12-2023 θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ ηνπο εμήο:

Ραθηηθό κέινο

Αλαπιεξωκαηηθό κέινο

Γεωξγία Σαζάπε



Γξαγνύκεο Αρηιιέαο

Θαηά ηα ινηπά ηζρύεη ε ππ’αξ103/2021 απόθαζε Γ.Π. κε αξ.πξση.
26304/01-12-2021 γηα ηνλ νξηζκό Ξξνέδξνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ,
Αληηπξνέδξνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ , ηνπο Γηεπζπληέο κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο.
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3. Αλαζπγθξνηεί ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο 2εο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο, κόλν σο πξνο ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Έλσζεο Ππιιόγσλ θαη
Θεδεκόλσλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, νξίδνληαο από ιήςεσο ηεο
παξνύζαο κέρξη ηηο 31-12-2023 θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ ηνπο εμήο:

Ραθηηθό κέινο

Αλαπιεξωκαηηθό κέινο

Πεξεηάθεο Ληθόιανο



Ξεξηβόια Αξεηή

Θαηά ηα ινηπά ηζρύεη ε ππ’αξ104/2021 απόθαζε Γ.Π. κε αξ.πξση.
26305/01-12-2021 γηα ηνλ νξηζκό Ξξνέδξνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ,
Αληηπξνέδξνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ, ηνπο Γηεπζπληέο κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο.

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 45/2022.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΡΝ Γ.Π.

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ

ΗΩΑΛΛΖΠ ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ

ΡΑ ΞΑΟΝΛΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ Γ.Π.
Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
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Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή:
1. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
2. Αληηδήκαξρν Ξαηδείαο θαη Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
3. Γξαθείν Γ.Δ.Ξ.
4. 1ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
5. 2ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
6. Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνύ
7. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
8. Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ
9. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ
10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
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