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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 14/23-5-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 95/2016 

Περί αποδοχής παραίτησης των Νικ. Λάµψα και 
Χρ. Ξηντάρα από µέλη του ∆.Σ. του δηµοτ. 

Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπ/σης 
∆ήµου Μεγαρέων» 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 23 Μαΐου 
2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 9210/19-5-
2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου 
που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται 
από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 
67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 27 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Κόττας Βασίλειος 
∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Μαργέτης Παναγιώτης 
Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος Γρίβα Παναγιώτα 
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος  
Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος  
Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 

Πολυχρόνης Ιερόθεος   
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων.κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 91/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 95/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Φωτίου Σταύρος του Νικολάου. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 11ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου τα κάτωθι: 

1) την από 15/2/2016 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 3084/16-2-2016) παραίτηση του 
κ. Λάµψα Νικολάου,  εκπαιδευτικού, που έχει ως εξής: 

 
Θέµα “Παραίτηση από µέλος Σχολικής Επιτροπής ΠΕ ∆ήµου Μεγάρων” 

Το Σεπτέµβρη του 2014 αποδέχθηκα να µετέχω ως πολίτης εκπαιδευτικός στη 
Σχολική Επιτροπή Εκπαίδευσης του ∆ήµου Μεγάρων µαζί µε το σύνολο σχεδόν των 
∆ιευθυντών των σχολείων της Α/θµιας Εκπαίδευσης της πόλης µας. 

Η συµµετοχή µου στην Επιτροπή, στηρίχθηκε στην επιθυµία µου να συµβάλλω 
στην αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στην πόλη µας, αφού πρώτα άκουσα τις 
θέσεις του ∆ήµου στην συνάντηση µε τους ∆/ντες όλων των σχολικών Μονάδων κατά την 
έναρξη της σχολικού έτους 2014-2015. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η απόφαση-θέση του 
∆ηµάρχου, για αποκατάσταση της νοµιµότητας της λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής 
και η διασφάλιση της κατανοµής των χρηµατοδοτήσεων στα σχολεία (επισκευές, 
συντηρήσεις, λειτουργικές δαπάνες, καθαριότητα). 

Με µεγάλη µου λύπη σας γνωρίζω ότι δεν επιθυµώ πλέον να µετέχω στη Σχολική  
Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Μεγάρων και παρακαλώ την 
αντικατάσταση µου, αφού εκτιµώ ότι δεν εφαρµόζονται οι δηµοκρατικές λειτουργίες της, 
που προβλέπονται στο ΝΟΜΟ ΦΕΚ 318-8440/2011 και αφορούν τον τρόπο 
χρηµατοδότησης των σχολείων.. 

Θα πρέπει να τονίσω ότι οι παραπάνω θέσεις µου γνωστοποιούνται σε κάθε 
συνεδρίαση των µελών της Σχολικής Επιτροπής. 

Τελειώνοντας, αφού δηλώσω επιφυλασσόµενος των δικαιωµάτων µου για 
κάθε απόφαση ή πράξη της Σχολικής Επιτροπής εκ τυχόν παραλήψεων του 
προέδρου της από την ηµέρα ανάληψης καθηκόντων µέχρι σήµερα, θα ήθελα να 
καλέσω τον δήµαρχο Μεγάρων, µε καθαρά στηρικτική διάθεση προς την επίτευξη του 
στόχου της αναβάθµισης της ποιότητας εκπαίδευσης των παιδιών της πόλης µας, να 
δροµολογήσει άµεσα την επίλυση των παραπάνω κοµβικών εκπαιδευτικών θεµάτων και 
να διασφαλίσει την οµαλή και δηµοκρατική λειτουργία της Επιτροπής. 
 

2) την από 15/2/2016 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 3152/16-2-2016) παραίτηση του 
κ. Ξηντάρα Χρήστου, εκπαιδευτικού, που έχει ως εξής: 
 
Θέµα “ Παραίτηση από µέλος Σχολικής Επιτροπής ΠΕ ∆ήµου Μεγάρων ” 

Το Σεπτέµβρη του 2014 αποδέχθηκα να µετέχω ως πολίτης εκπαιδευτικός  στην 
Σχολικής Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Μεγάρων µαζίµε το σύνολο 
σχεδόν των ∆ιευθυντών των σχολείων της Α/θµιας Εκπαίδευσης της πόλης µας. 

Η συµµετοχή µου στην Επιτροπή, στηρίχθηκε στην επιθυµία µου να συµβάλλω 
στην αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στην πόλη µας, αφού πρώτα άκουσα τις 
θέσεις του ∆ήµου στη συνάντηση µε τους ∆/ντες όλων των σχολικών Μονάδων κατά την 
έναρξη της σχολικού έτους 2014-2015. 

Με µεγάλη µου λύπη σας γνωρίζω ότι δεν επιθυµώ πλέον να µετέχω στην Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Μεγάρων και παρακαλώ την 
αντικατάσταση µου, λόγω διαφωνίας µου µε  ζητήµατα που αφορούν την εν λόγω 
επιτροπή. 

 

Στο σηµείο αυτό απεχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Φωτίου Σταύρος 
του Νικολάου. 

Οι ανωτέρω έχουν ορισθεί τακτικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
δηµοτ. Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Μεγαρέων» εκ των 
δηµοτών, µε την υπ΄ αριθµ. 150/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Σ/λίου. 

 Το ∆.Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
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 Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 240 του Ν. 3464/2006 και 103 του         
Ν. 3852/2010. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΞΙ  (26) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
Α) Αποδέχεται την  παραίτηση  των κ.κ. Λάµψα Νικολάου και Ξηντάρα 

Χρήστου, από τακτικά µέλη εκ των δηµοτών, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
δηµοτ. Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Μεγαρέων», οι 
οποίοι  είχαν ορισθεί µε την υπ’ αριθµ. 150/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Σ/λίου. 

  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης µειοψηφεί. 
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

                        Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθµό 95/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Βογιατζή Εµµανουέλα 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Ο Πρόεδρος της  Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


