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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
                                                                                                                       Αριθμ. Απόφ.: 174/2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 13/2019 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Πάργας. 

 
Στο Καναλάκι σήμερα την 21η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 π.μ. , στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου  Πάργας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Πάργας, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 9784/16-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 67 του Ν.3852/10. 
 
   ΘΕΜΑ 24ο: Ανάκληση της με αρθμ. 139/2019 απόφασης του ΔΣ και επανακαθορισμός  μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Πάργας λόγω εναρμόνισης με τις με αρθμ.102/13-09-2019  και 66008/24-09-2019 εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών  περί της Συγκρότησης των Δ.Σ. των νομικών προσώπων των ΟΤΑ  
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

Παρόντες  Απόντες 

1. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

2. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  

3. ΠΙΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

4. ΝΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

5. ΡΕΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

6. ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

7. ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  

8. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

10. ΜΙΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

11. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

12. ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

13. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

14. ΓΙΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

15. ΠΗΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

16. ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

17. ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

18. ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ  

19. ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΩΝ 

20. ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ  

21. ΝΙΤΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  

22. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΔΑΜ  

23. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

24. ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

25. ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

26. ΧΙΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

27. ΔΕΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΩΝ 

 
 Ο Δήμαρχος κ. Ζαχαριάς Νικόλαος προσκλήθηκε νομίμως και  παρευρέθηκε  στη συνεδρίαση. 
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Η τήρηση των πρακτικών ανατέθηκε  στην κ. Γιάγια Μαρία ΔΕ Διοικητικού, υπάλληλο του Δήμου 
Πάργας. 
Για το 24ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο  Πρόεδρος  κ. Σωτηρίου Κων/νος ανέφερε τα εξής:  
   Με την 139/2019 απόφασή μας καθορίσαμε τα μέλη του Δ.Σ. της  Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Πρέπει να ανακαλέσουμε την απόφαση αυτή και να 
καθορίσουμε εκ νέου τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 
(ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’) και τις διευκρινιστικές διατάξεις της υπ΄αριθμ. 66008/24-09-
2019 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 
                                                        
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. (παρ.1 
του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 
310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 
της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’) 
  
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.  (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 
318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης 
ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την 
περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος 
B’) 
  
 
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 έτερου φύλου και εξαιρουμένων των ex officio 

μελών. 

 
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. 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 
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υποχρεωτικώς οριζόμενα μέλη από τις σχολικές μονάδες(διευθυντές, εκπρόσωπος γονέων και 
μαθητών), και δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από τις λοιπές παρατάξεις. 
 
Με την υπ’ αριθμ. 55/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας». 
Ο Δήμαρχος πρότεινε τα κάτωθι εννέα μέλη: Μπούσιος Δημήτριος- Ρεπάνη Αγγελική- Δημητρίου 
Γεώργιος- Μάρκου Δημήτριος -Τζαβάρα Σταυρούλα -Νήρας Ιωάννης- Καούρης Ιωάννης- Χίλιας 
Αλέξανδρος- Δέσκας Πέτρος-Αθανάσιος. 
Από τις λοιπές παρατάξεις προτάθηκαν οι Λουκούμης Γεώργιος (συνδυασμός ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ)και Νάκιας Φώτιος(συνδυασμός ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ) 
 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς 
και την αριθ. 55/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου : «Ενιαία Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας». 
 

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας» , ως εξής:  
  

1. Μπούσιος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον  

Πιτσαρό Σπυρίδωνα.  

2. Ρεπάνη Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον  Χαλικιά 

Μιχαήλ. 

3. Δημητρίου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Μίχα 

Σπυρίδωνα 

4. Μάρκου Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρώτρια την 

Κοντοδήμα Ευφροσύνη 

5. Τζαβάρα Σταυρούλα, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον 

Ευθυμίου Αδάμ. 

6. Νήρας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος,(πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Κατσούκη 

Βασίλειο. 

7. Καούρης Ιωάννης,  Δημοτικός Σύμβουλος (μείζονος μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον 

Ευθυμίου Σωτήριο. 

8. Λουκούμης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος(μείζονος μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον 

Γκίνη Δημήτριο 

9. Νάκιας Φώτιος, Δημοτικός Σύμβουλος,(ελάσσονος μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον 

Νίτσα Μιλτιάδη.  
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10. Χίλιας Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος (ελάσσονος μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον 

Καούρη Γεώργιο 

11. Δέσκας Πέτρος-Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, (ελάσσονος μειοψηφίας), με 

αναπληρωτή τον Γάκη Σωτήριο.  

12. Σμπόνιας Νικόλαος, Διευθυντής Γυμνασίου Καναλλακίου, με αναπληρωτή τον 

Παναγιώτου Ευάγγελο του Χρήστου, εκπαιδευτικό  ΓΕ.Λ.Καναλλακίου. 

13. Γκίκα Αγγελική του Ηλία, Διευθύντρια ΓΕ.Λ. Πάργας, με αναπληρωτή τον  

Παπαχριστοδούλου Ιωάννη του Κων/νου, εκπαιδευτικό Γ/σίου Καναλλακίου. 

14. Κιτσώνης Διονύσιος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου    
Καναλλακίου, με αναπληρώτρια την Γιούργα Βασιλική. 

15. Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου του Γυμνασίου 
Καναλλακίου, ως εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων. 

 
Β.  Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος  Μπούσιος Δημήτριος. 
Αντιπρόεδρος ορίζεται η  δημοτική σύμβουλος Ρεπάνη Αγγελική. 

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  
αντιπρόεδρος.  

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον 
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  
αντιπρόεδρο. 

 
                                    
                                                                                                                
                                   Η παρούσα απόφαση  έλαβε α/α 174/2019 
                        Συντάχθηκε , αναγνώσθηκε  και υπογράφεται ως εξής: 
                                                ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
                                                                                               
  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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