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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αρ. Πρωτ.: 18568/27-11-2019 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ   

Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 30/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Πλατανιά 

Αριθμ.  Απόφασης:  315/2019 

Θέμα 10ο:  Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά»  

 

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τετάρτη 20/11/2019 και ώρα 19.30 

συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την 

υπ΄αριθμ.: 17920/15-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Φραγκονικολάκη 

Αντωνίου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 

Ν. 4555/18. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν 

παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι: 

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:                     Απόντες: 
1. Σολιδάκης Εμμανουήλ  

2. Μαλακωνάκης Ιωάννης   

3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος        

4. Αρχοντάκης Χρήστος   

5. Φραγκονικολάκης Αντώνιος     

6. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός       

7. Μπομπολάκης Χαρίτων  

8. Μαραγκουδάκη–Πλοκαμάκη Χρυσάνθη 

9. Βαρουξάκης Στυλιανός  

10. Σταματάκης Ιωάννης  

11. Καπνισάκης Αντώνιος  

12. Βουλγαράκης Μανούσος  

13. Λουπάκη Ασπασία  

14. Δαράκης Ιωάννης  

15. Μαυρογένης Ευτύχιος  

16. Δασκαλάκης Νικόλαος  

17. Μαρινάκης Πέτρος  

18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ  

19. Βολάνης Μανούσος  

20. Βεριβάκη–Μαστοράκη Γεωργία 

(Γιούλη)   

21. Δασκαλάκης Εμμανουήλ  

22. Ντουνιαδάκης Ιωάννης  

23. Πατεράκης Κωνσταντίνος  

24. Βασιλάκης Ιωάννης   

25. Ανθούσης Δημήτριος  

26. Κουμάκη Αλεξία   

27. Μαριανάκης Στυλιανός  

 

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ 

2. Αρχοντάκης Χρήστος 

3. Δασκαλάκης Νικόλαος 

4. Ντουνιαδάκης Ιωάννης  

  

   Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο 

νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Ιωάννα 

Βουρδουμπά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-74-σύγκληση-δημοτικού-συμβουλίου/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-74-σύγκληση-δημοτικού-συμβουλίου/
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   Επίσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, στην 

συνεδρίαση κλήθηκαν και παρίσταντο οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Χρυσαυγής και Σπηλιάς κ.κ. 

Ντινιεράκης Εμμανουήλ και Χρυσαφάκης Κων/νος. 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 
   Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ανθούσης Δημήτριος, Κουμάκη Αλεξία, Μαριανάκης Στυλιανός και 

Μπομπολάκης Χαρίτων αποχώρησαν  μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 2
ου

 θέματος της 

ημερήσιας διάταξης για τους λόγους που αναλυτικά κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα 

Πρακτικά. 

   Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις των Ν. 3852/2010, 4555/2018 & 4623/2019, ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Φραγκονικολάκης 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε 

αυτά.  

    Σημειώνεται ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της ενημέρωσης του Δημάρχου και πριν 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση  ενός θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης με τον χαρακτήρα του έκτακτου και του επείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή 

από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Θέμα 10ο:  Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά»  

    

   Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ.: 17910/15-11-2019 σχετική 

εισήγηση, στο λεκτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής: 

 Με την υπ’ αριθμό 67/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά συστάθηκε Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά», το οποίο προήλθε από την συγχώνευση όλων 

των Πρωτοβάθμιων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πλατανιά, μετά την εφαρμογή του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

    Η σύσταση της ανωτέρω σχολικής επιτροπής δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 1021/26-05-2011 τεύχος 

Β΄). 

    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’). 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-103-σύσταση-συγχώνευση-νομικών-πρ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-103-σύσταση-συγχώνευση-νομικών-πρ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-240-διοίκηση-νομικών-προσώπων-δημ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/απόφαση-υπ-εσ-αη-δ-844024-02-2011-φεκ-31825-02-2011-τεύχος-β/
https://dimosnet.gr/blog/laws/απόφαση-υπ-εσ-αη-δ-844024-02-2011-φεκ-31825-02-2011-τεύχος-β/
http://dimosnet.gr/blog/laws/απόφαση-υπ-εσ-194019-01-2018-φεκ-31002-02-2018-τεύχος-β/
http://dimosnet.gr/blog/laws/απόφαση-υπ-εσ-194019-01-2018-φεκ-31002-02-2018-τεύχος-β/
https://dimosnet.gr/blog/laws/294124/
https://dimosnet.gr/blog/laws/απόφαση-υπ-εσ-αη-δ-844024-02-2011-φεκ-31825-02-2011-τεύχος-β/
https://dimosnet.gr/blog/laws/απόφαση-υπ-εσ-αη-δ-844024-02-2011-φεκ-31825-02-2011-τεύχος-β/
http://dimosnet.gr/blog/laws/απόφαση-υπ-εσ-194019-01-2018-φεκ-31002-02-2018-τεύχος-β/
http://dimosnet.gr/blog/laws/απόφαση-υπ-εσ-194019-01-2018-φεκ-31002-02-2018-τεύχος-β/
https://dimosnet.gr/blog/laws/294124/
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Στις περιπτώσεις συστέγασης άλλων σχολικών μονάδων και Ι.Ε.Κ. σε διδακτήριο ή συγκρότημα 

συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει και ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ.. (παρ.3 

του άρθρου 243 του Ν.3463/06).  

 

Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, 

προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των 

περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί 

του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του 

διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα 

υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή 

υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. 

(παρ.1 άρθρο 6 Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/19).  

 

Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) 

μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον 

υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και 

περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες. (παρ.1 άρθρο 6 

Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/19). 

 

Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου 

δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. (παρ.1 άρθρο 6 Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/19) 

 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται 

με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο 

συμβούλιο. (παρ.1 άρθρο 6 Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 177 του 

Ν.4635/19).  

 

Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής (πλην των υποχρεωτικά οριζόμενων μελών) 

ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 

4623/2019 (Α' 134). (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’).  

 

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 εγκύκλιό ΥΠ.ΕΣ.. (ΥΠ.ΕΣ. 66008/24.09.2019).  

 

Η υπόδειξη των μελών του ΔΣ κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο είναι δεσμευτική για το δημοτικό 

συμβούλιο. (ΥΠ.ΕΣ. 66008/24.09.2019). 

 

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). (ΥΠ.ΕΣ. 66008/24.09.2019) 

 

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. 

 

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει μόνο ο Αντιπρόεδρος, δεν προβλέπεται δε ορισμός 

αναπληρωτή του Αντιπροέδρου. 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-243-σχολικές-επιτροπές/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-243-σχολικές-επιτροπές/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-6-ρυθμίσεις-για-τη-συγκρότηση-των/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-177-ρύθμιση-θεμάτων-ο-τ-α-3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-6-ρυθμίσεις-για-τη-συγκρότηση-των/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-6-ρυθμίσεις-για-τη-συγκρότηση-των/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-177-ρύθμιση-θεμάτων-ο-τ-α-3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-6-ρυθμίσεις-για-τη-συγκρότηση-των/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-177-ρύθμιση-θεμάτων-ο-τ-α-3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-6-ρυθμίσεις-για-τη-συγκρότηση-των/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-177-ρύθμιση-θεμάτων-ο-τ-α-3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-177-ρύθμιση-θεμάτων-ο-τ-α-3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/απόφαση-υπ-εσ-αη-δ-844024-02-2011-φεκ-31825-02-2011-τεύχος-β/
https://dimosnet.gr/blog/laws/απόφαση-υπ-εσ-αη-δ-844024-02-2011-φεκ-31825-02-2011-τεύχος-β/
http://dimosnet.gr/blog/laws/απόφαση-υπ-εσ-194019-01-2018-φεκ-31002-02-2018-τεύχος-β/
http://dimosnet.gr/blog/laws/απόφαση-υπ-εσ-194019-01-2018-φεκ-31002-02-2018-τεύχος-β/
https://dimosnet.gr/blog/laws/294124/
https://dimosnet.gr/blog/laws/293069/
https://dimosnet.gr/blog/laws/294590/
https://dimosnet.gr/blog/laws/294590/
https://dimosnet.gr/blog/laws/294590/
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Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων απέστειλε στον Δήμο Πλατανιά το  

υπ΄αριθμό Φ.6.1/9545/23-10-2019 έγγραφο της με το οποίο μας γνωστοποίησε  τα ονόματα των 

πέντε (5) αρχαιότερων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Πλατανιά, και  των 

αρχαιότερων Νηπιαγωγών μετά από το υπ΄αριθμό 83/10-10-2019 έγγραφο μας.  

Ο Δήμος Πλατανιά είχε ζητήσει από τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τα 

υπ΄αριθ. 101/24-10-2019 και 102/04-11-2019 έγγραφα του, να γνωστοποιήσουν εκπροσώπους της 

ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, εκπροσώπους των υφιστάμενων 

συλλόγων γονέων, πράγμα που έπραξαν. 

Ύστερα από την συλλογή και αξιολόγηση όλων των στοιχείων και σε εφαρμογή της κείμενης 

νομοθεσίας, η δημοτική αρχή προτείνει, ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά» τους κατωτέρω:  

1
ο
 τακτικό μέλος, η κ. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη (Δημοτική Σύμβουλος 

πλειοψηφίας) με αναπληρωματικό τον κ. Καπνισάκη Αντώνιο (Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας)   

2
ο
 τακτικό μέλος, ο κ. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας) με 

αναπληρωματικό τον κ. Αρχοντάκη Χρήστο (Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας)    

3
ο
 τακτικό μέλος, ο κ. Φραγκονικολάκης Εμμανουήλ με αναπληρωματικό τον Γιαννακάκη 

Εμμανουήλ, ως δημότες αντίστοιχα  

4
ο
 τακτικό μέλος, η κ. Καρμπαδάκη Γεωργία με αναπληρώτρια την κ. Κοκκινάκη Όλγα,  ως 

δημότες αντίστοιχα  

5
ο
 τακτικό μέλος, η κ. Χίνου Μαρία με αναπληρώτρια την κ. Μπασιά Ασπασία, ως δημότες 

αντίστοιχα 

6
ο
 τακτικό μέλος, ο κ. Καλαϊτζάκης Μύρων (Δ/ντής Δημ. Σχολείου Πλατανιά) με 

αναπληρωματικό τον κ. Ασλάνη Γεώργιο (Δ/ντή Δημ. Σχολείου Σκινέ - Φουρνέ)  

7
ο
 τακτικό μέλος, ο κ. Γιακουμάκης Ιωάννης (Δ/ντής Δημ. Σχολείου Βουκολιών) με 

αναπληρωματικό τον κ. Αγριμάκη Νικόλαο (Δ/ντής Δημ. Σχολείου Γερανίου)  

8
ο
 τακτικό μέλος, ο κ. Σταυρουλάκης Εμμανουήλ (Δ/ντής Δημ. Σχολείου Αλικιανού) με 

αναπληρώτρια την κ. Γαλανάκη Χρυσή (Δ/ντρια Δημ. Σχολείου Ταυρωνίτη), ως δημότες 

αντίστοιχα  

9
ο
 τακτικό μέλος, η κ. Σταματάκη Ηλέκτρα (Δ/ντρια Νηπιαγωγείου Αλικιανού) με αναπληρώτρια 

την κ. Μακράτζη Αναστασία (Δ/ντρια Νηπιαγωγείου Γερανίου)  

10
ο 

τακτικό μέλος, ο κ. Προβιδάκης Ιωάννης με αναπληρώτρια την κ. Βαρουξάκη Ελένη από τον 

Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Πλατανιά και ως δημότες αντίστοιχα  

11
ο 

τακτικό μέλος, ο κ. Μαραβελάκης Νικόλαος με αναπληρωτή τον κ. Κεσόπουλο Κων/νο από 

τον Σύλλογο Γονέων Βουκολιών και ως δημότες αντίστοιχα  

12
ο 

τακτικό μέλος, ο κ. Νταγκουνάκης Γεώργιος με αναπληρωτή τον κ. Πατεράκη Εμμανουήλ 

από τον Σύλλογο Γονέων Ταυρωνίτη και ως δημότες αντίστοιχα  

13
ο 

τακτικό μέλος, ο κ. Λεβεντάκης Δημήτριος με αναπληρωτή την κ. Αδαμάκη Αναστασία από 

τον Σύλλογο Γονέων Μουσούρων και ως δημότες αντίστοιχα  

  Ακολούθως το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Εμμανουήλ Ντουντουλάκης, ο 

οποίος πρότεινε ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου – 

Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Πλατανιά» τους κατωτέρω:   

14
ο
 τακτικό μέλος ο κ. Κων/νος Πατεράκης (Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας) με 

αναπληρωτή τον κ. Βασιλάκη Ιωάννη (Δημοτικό Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας) 

15
ο
 τακτικό μέλος η κ. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία (Δημοτική Σύμβουλος μείζονος 

μειοψηφίας) με αναπληρώτρια την κ. Δρακουλάκη Χαρίκλεια (δημότισσα) 

    Καταλήγοντας ο Δήμαρχος πρότεινε ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά», την κ. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη 

Χρυσάνθη και Αντιπρόεδρο τον κ. Δημητρογιαννάκη Στυλιανό. 

   Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν απόψεις και 

διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο 

κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  315/2019 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις ισχύουσες διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Τον ορισμό των μελών και την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά» , ως 

ακολούθως:  

1
ο
 τακτικό μέλος, η κ. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη (Δημοτική Σύμβουλος 

πλειοψηφίας) με αναπληρωματικό τον κ. Καπνισάκη Αντώνιο (Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας)   

2
ο
 τακτικό μέλος, ο κ. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας) με 

αναπληρωματικό τον κ. Αρχοντάκη Χρήστο (Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας)    

3
ο
 τακτικό μέλος, ο κ. Φραγκονικολάκης Εμμανουήλ με αναπληρωματικό τον Γιαννακάκη 

Εμμανουήλ, ως δημότες αντίστοιχα  

4
ο
 τακτικό μέλος, η κ. Καρμπαδάκη Γεωργία με αναπληρώτρια την κ. Κοκκινάκη Όλγα,  ως 

δημότες αντίστοιχα  

5
ο
 τακτικό μέλος, η κ. Χίνου Μαρία με αναπληρώτρια την κ. Μπασιά Ασπασία, ως δημότες 

αντίστοιχα 

6
ο
 τακτικό μέλος, ο κ. Καλαϊτζάκης Μύρων (Δ/ντής Δημ. Σχολείου Πλατανιά) με 

αναπληρωματικό τον κ. Ασλάνη Γεώργιο (Δ/ντή Δημ. Σχολείου Σκινέ - Φουρνέ)  

7
ο
 τακτικό μέλος, ο κ. Γιακουμάκης Ιωάννης (Δ/ντής Δημ. Σχολείου Βουκολιών) με 

αναπληρωματικό τον κ. Αγριμάκη Νικόλαο (Δ/ντής Δημ. Σχολείου Γερανίου)  

8
ο
 τακτικό μέλος, ο κ. Σταυρουλάκης Εμμανουήλ (Δ/ντής Δημ. Σχολείου Αλικιανού) με 

αναπληρώτρια την κ. Γαλανάκη Χρυσή (Δ/ντρια Δημ. Σχολείου Ταυρωνίτη), ως δημότες  

9
ο
 τακτικό μέλος, η κ. Σταματάκη Ηλέκτρα (Δ/ντρια Νηπιαγωγείου Αλικιανού) με αναπληρώτρια 

την κ. Μακράτζη Αναστασία (Δ/ντρια Νηπιαγωγείου Γερανίου)  

10
ο 

τακτικό μέλος, ο κ. Προβιδάκης Ιωάννης με αναπληρώτρια την κ. Βαρουξάκη Ελένη από τον 

Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Πλατανιά   

11
ο 

τακτικό μέλος, ο κ. Μαραβελάκης Νικόλαος με αναπληρωτή τον κ. Κεσόπουλο Κων/νο από 

τον Σύλλογο Γονέων Βουκολιών και ως δημότες αντίστοιχα  

12
ο 

τακτικό μέλος, ο κ. Νταγκουνάκης Γεώργιος με αναπληρωτή τον κ. Πατεράκη Εμμανουήλ 

από τον Σύλλογο Γονέων Ταυρωνίτη και ως δημότες αντίστοιχα  

13
ο 

τακτικό μέλος, ο κ. Λεβεντάκης Δημήτριος με αναπληρωτή την κ. Αδαμάκη Αναστασία από 

τον Σύλλογο Γονέων Μουσούρων και ως δημότες αντίστοιχα  

14
ο
 τακτικό μέλος ο κ. Κων/νος Πατεράκης (Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας) με 

αναπληρωτή τον κ. Βασιλάκη Ιωάννη (Δημοτικό Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας) 

15
ο
 τακτικό μέλος η κ. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία (Δημοτική Σύμβουλος μείζονος 

μειοψηφίας) με αναπληρώτρια την κ. Δρακουλάκη Χαρίκλεια (δημότισσα) 

 

2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου – Σχολική 

Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Πλατανιά» ορίζεται η κ. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη και Αντιπρόεδρος ο κ. 

Δημητρογιαννάκης Στυλιανός. 

 

3. Η θητεία των μελών της σχολικής επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου και 

λήγει με την εγκατάσταση της νέας σχολικής επιτροπής. (παρ. 1 άρθρο 240 του Ν. 3463/2006) 

 

φού συντάχθηκε  το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.- 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-240-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC&start%5bS%5d=200
ΑΔΑ: 9ΠΟΟΩΞ5-ΘΟΑ
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