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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 1/30-1-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
Αριθ. αποφ. 13/2017 

Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου ως Προέδρου της 
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας για τα έτη 2017-2018. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 30 Ιανουαρίου 
2017 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 1255/26-1-2017 
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 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Κολάτας Ιωάννης 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μαυροειδή Βασιλική Ρήγα Ελένη Μαρινάκης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλ. Πιλίλης Σωτήριος 
∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Κόττας Βασίλειος 
Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ρένης Αθανάσιος 
Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ------ 
Καστάνη Αικατερίνη  Λιώτας ∆ηµοσθένης-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
             Προσκληθείς παρίστανται ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος 
καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. 
Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 18/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 19/2017 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης 

………………………………………………………………………………………….. 
          Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 13ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου την 
από 20-1-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ του ∆ήµου 
µας,  κας Ελένης Τανή, µε θέµα: «Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας 
για τα έτη 2017-2018» η οποία έχει ως εξής: 
     «Σας  ενηµερώνουµε ότι, σύµφωνα µε την (παρ.1 άρθρο 50 Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 
167/30.09.1985 τεύχος Α') σε κάθε δήµο ή δηµοτικό διαµέρισµα ή τµήµα του ή κοινότητα 
λειτουργεί δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από: 
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α) το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δηµοτικό ή κοινοτικό σύµβουλο που 
ορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, ως πρόεδρο, 
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των µαθητών, 
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον 

προϊστάµενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από 

τον προϊστάµενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται µε 
απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου των οποίων ο αριθµός δεν µπορεί 
να υπερβεί τους δύο, 

στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν 
υπάρχει.  
    Η θητεία του προέδρου και των µελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 
δηµοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής (παρ.1 άρθρο 1 υπ'αριθ. ∆4/86 
(ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β') απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ.). Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 19/2015 
απόφαση του ∆ηµάρχου η θητεία της ∆ΕΠ έληξε στις 31/12/2016.   
Ως εκ τούτου, εισηγούµαι,  
1. τον ορισµό ∆ηµοτικού Συµβούλου ως Πρόεδρο  της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και 
2. τον ορισµό δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων ως µέλη της ∆ηµοτικής 

Επιτροπής Παιδείας για τα έτη 2017- 2018.  
  Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες». 

Συνεπώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να ορίσει Πρόεδρο της ∆ηµοτικής 
Επιτροπής Παιδείας για τα έτη 2017-2018. 
        Ο κ. ∆ήµαρχος εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον ορισµό ως Προέδρου, 
της ∆ηµοτικής Συµβούλου κας Ρήγα Ελένης. 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη  την εισήγηση του κ. 
∆ηµάρχου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
           Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν.1566/85 περί δοµής και 
λειτουργίας της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης και άλλων διατάξεων.     

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ω Σ 
 

         Α) Ορίζει την ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Ρήγα Ελένη, ως Πρόεδρο της 
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας για τα έτη 2017-2018. 
           Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
                                       Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθµό 13/2017 . 
…………………………………………………………………………………….…….       
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

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

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων  
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


