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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 090/2011                                                          ΘΕΜΑ
Συγχώνευση σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Σήμερα στις 28 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30  μ.μ.  το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. 8784/24-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  24-02-2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ,
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Ουδείς

Ο Δ.Σ.  κος Βερναδάκης Γεώργιος,  απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας
διατάξεως.
Ο Δ.Σ. κος Αϊβαλιώτης Νικόλαος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 17ου θέματος της ημερήσιας
διατάξεως
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο

Συμβούλιο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη συγχώνευση
σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 8776/24-2-2011 σχετικό έγγραφο του
Γραφείου Δημάρχου στο οποίο αναφέρεται ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/10 οι σχολικές επιτροπές συγχωνεύονται σε δύο νομικά
πρόσωπα,  ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόφαση της συγχώνευσης πρέπει να ληφθεί εντός δύο (2) μηνών
από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη
λειτουργία τους.

Με υπ΄αριθμ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών
επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης,
δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια.

Στο Δήμο μας λειτουργούν σήμερα οι εξής σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
§ του 2ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 272/Β-10/04/1995)
§ του 3ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 72/Β-08/02/1999 )
§ του 4ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 394-16/05/1997)
§ του 5ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 272/Β-10/04/1995)
§ του 6ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 83/Β-28/01/2003)
§ του 8ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 272/Β-10/04/1995)
§ του 10ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 72/Β-08/02/1999)
§ του 11ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 92/Β/2000)
§ του 2ου Λυκείου (ΦΕΚ 72/Β-08/02/1999)
§ του 3ου Λυκείου (ΦΕΚ 394/Β/1997)
§ του 5ου Λυκείου (ΦΕΚ 58/Β-01/02/1999)
§ του 6ου Λυκείου (ΦΕΚ 83/Β/2003)
§ του 7ου Λυκείου (ΦΕΚ 481/Β/2000)
§ του 5ου Σ.Ε.Κ. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ (Ίλιον) (ΦΕΚ 633/Β/2001)
§ του 1ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου (ΦΕΚ 322/Β-26/04/1995)
§ του 9ου Γυμνασίου & 12ου Γυμνασίου) (ΦΕΚ 72/Β-08/02/1999 )
§ του 4ου Λυκείου & 7ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 72/Β-08/02/1999 )
§ του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΦΕΚ 998/Β/1996)
§ του 1ου ΤΕΕ, 2ου  ΤΕΕ& 3ου Τ.Ε.Ε. (ΦΕΚ 1007/Β/2001)
§ του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου αναπήρων Παίδων & Τ.Ε.Ε.Ε.Α (ΦΕΚ 418/Β-

01/07/1992).
Οι κατά τα ως άνω σχολικές επιτροπές συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την

επωνυμία ‘’Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου’’.
Σκοποί της ως άνω Σχολικής Επιτροπής είναι:

α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας,
θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.
β) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους
εξοπλισμό τους.
γ) Η εισήγηση προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον
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Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.
δ) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
ε) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας
των σχολικών μονάδων.

Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
β) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
γ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.

Διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής:
Η διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις

διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8440/24-2-2011
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
αποτελούμενη από 15 μέλη

- Πέντε (5)  δημοτικούς συμβούλους,  δύο (2)  εκ των οποίων προέρχονται από το
σύνολο της μειοψηφίας

- Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

- Ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν
υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων,
κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

- Ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας

- Επτά (6) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού
προσώπου

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται διετής, λήγει δε
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου
Η Σχολική Επιτροπή  εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο.

Η απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ελέγχου νομιμότητας, θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Από τη δημοσίευση της
ανωτέρω απόφασης, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, καθίσταται καθολικός διάδοχος
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των σχολικών επιτροπών που συγχωνεύθηκαν.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 343.643 ευρώ σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, προσαρμοζόμενη ανάλογα για τα
επόμενα οικονομικά έτη.

                                            ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη συγχώνευση των κατωτέρω σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010:
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§ του 2ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 272/Β-10/04/1995)
§ του 3ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 72/Β-08/02/1999 )
§ του 4ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 394-16/05/1997)
§ του 5ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 272/Β-10/04/1995)
§ του 6ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 83/Β-28/01/2003)
§ του 8ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 272/Β-10/04/1995)
§ του 10ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 72/Β-08/02/1999)
§ του 11ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 92/Β/2000)
§ του 2ου Λυκείου (ΦΕΚ 72/Β-08/02/1999)
§ του 3ου Λυκείου (ΦΕΚ 394/Β/1997)
§ του 5ου Λυκείου (ΦΕΚ 58/Β-01/02/1999)
§ του 6ου Λυκείου (ΦΕΚ 83/Β/2003)
§ του 7ου Λυκείου (ΦΕΚ 481/Β/2000)
§ του 5ου Σ.Ε.Κ. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ (Ίλιον) (ΦΕΚ 633/Β/2001)
§ του 1ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου (ΦΕΚ 322/Β-26/04/1995)
§ του 9ου Γυμνασίου & 12ου Γυμνασίου) (ΦΕΚ 72/Β-08/02/1999 )
§ του 4ου Λυκείου & 7ου Γυμνασίου (ΦΕΚ 72/Β-08/02/1999 )
§ του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΦΕΚ 998/Β/1996)
§ του 1ου ΤΕΕ, 2ου  ΤΕΕ& 3ου Τ.Ε.Ε. (ΦΕΚ 1007/Β/2001)
§ του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου αναπήρων Παίδων & Τ.Ε.Ε.Ε.Α (ΦΕΚ 418/Β-

01/07/1992).
ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ‘’Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ιλίου’’.

Σκοποί της ως άνω Σχολικής Επιτροπής είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας,
θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.
β) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους
εξοπλισμό τους.
γ) Η εισήγηση προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.
δ) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
ε) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας
των σχολικών μονάδων.

Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
β) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
γ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.

Διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής:
Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις

διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8440/24-2-2011
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
αποτελούμενη από 15 μέλη

- Πέντε (5)  δημοτικούς συμβούλους,  δύο (2)  εκ των οποίων προέρχονται από το
σύνολο της μειοψηφίας
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- Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

- Ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν
υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων,
κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

- Ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας

- Επτά (6) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού
προσώπου

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται διετής, λήγει δε
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου

Η Σχολική Επιτροπή  εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο.

Η απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ελέγχου νομιμότητας, θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Από τη δημοσίευση της
ανωτέρω απόφασης, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, καθίσταται καθολικός διάδοχος
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των σχολικών επιτροπών που συγχωνεύθηκαν.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 343.643 ευρώ σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, προσαρμοζόμενη ανάλογα για τα
επόμενα οικονομικά έτη.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Σταματόπουλος Γ., Παπαδογιαννάκη Α., Τριανταφύλλου Ν.,
Κόχυλα Κ. & Βλάχου Β. απέχουν.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


