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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 

Απόσπασμα από το πρακτικό της αριθ. 17/2019   συνεδρίασης    του Δημοτικού    Συμβουλίου. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  : 195 /2019 
  
Θέμα : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» και εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου. 
 

Στην Αρχαία Ολυμπία, σήμερα την 11
η
 του μηνός,  Οκτωβρίου  του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 

18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7045/04-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου 
του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στο Δήμαρχο και με αποδεικτικό 
επιδόσεως σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 
133/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερησίας διάταξης.  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αυτού, δεδομένου ότι 
σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά οι:  
 

α.α.        ΠΑΡΟΝΤΕΣ α.
α 

     ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1 Παπαηλίου Σωτήριος. Πρόεδρος Δ.Σ  1 Παναγόπουλος Λύσανδρος 
2 Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος  Νόμιμα κληθείς  δεν προσήλθε.  
3 Αντωνοπούλου Ροϊδούλα   
4 Μαρούντας Νικόλαος     
5 Αρβανίτης Βασίλειος   
6 Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης         
7 Γεωργακόπουλος Γεώργιος   
8 Φλέσσας Παναγιώτης   
9 Κωσταριάς Δημήτριος   
10 Αναστασόπουλος Νικόλαος   
11 Κοτζάς Ευθύμιος. Επικεφαλής μείζονος Αντ/σης.   
12 Λινάρδος Γεώργιος   
13 Γιαννακόπουλος Πέτρος    

14 Παναγιωτόπουλος Αριστείδης   
15 Κωσταριάς Φώτιος   
16 Κατσαντώνης Αθανάσιος (Νώντας)   
17 Κρέζος Γεώργιος. Αντιπρόεδρος Δ.Σ   
18 Γαλύφας Γεώργιος   
19 Αηδόνης Γεώργιος. Επικεφαλής ελάσ/νος Αντ/σης   
20 Σοφιανός Κωνσταντίνος   
21 Δημητρόπουλος Δημήτριος   
22 Παπασταύρου – Κανελλοπούλου Κυριακούλα. Γραμματέας Δ.Σ   
23 Μουζής Αντώνιος   
24 Μπενέτσης Ανδρέας   
25 Χριστόπουλος Αθανάσιος   
26 Τζαβάρας Γεώργιος. Επικεφαλής ελάσσονος Αντ/σης.   

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κος Γεωργιόπουλος Γεώργιος ο 

οποίος παρευρίσκεται, επίσης παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Καφίρης Γεώργιος για την τήρηση 
των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερησίας διάταξης  
εξέθεσε ότι:   
Έχοντας υπόψη :   
1. Τα άρθρα 240 & 243 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν  με  το άρθρο 103 του παρ. 2 του 
ν.3852/2010. 
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2. Το άρθρο 6 παρ.1 του ν.4623/2019 2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα». 
3. Την αρ. εγκύκλιο 102/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ)  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού», ,την με 
αρ.αποφ.63967/2019 (ΦΕΚ τ.Β΄ 3537/20.9.2019).  
4. Tην υπ’ αριθ. 63697/13.09.2019 απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.3537/τ.Β/20.09.2019) 
«Τροποποίηση της 8440/2011 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318) »   και ειδικότερα στην παρ. α του άρθρου 1, ορίζεται ότι: 
«α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται, ως εξής: 
 α. 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. 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. 
β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρ.6 του ν. 
4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» ήτοι: 
 «1. 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 (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του 
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον 
περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις». 
Κατόπιν αυτών, το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθ.πρωτ.66008/24.09.2019 έγγραφό του με θέμα: 
«Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318)», παρέχει επιπλέον διευκρινίσεις για την εκλογή των Μελών 
των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών. 
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι η αναλογία των 3/5 των μελών του Δ.Σ. που υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο, 
όπως προβλέπεται στη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019, υπολογίζεται στο σύνολο των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστης Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ 
αριθ.102/13.9.2019 (ΑΔΑ:7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) με αριθ.πρωτ.63900/13.09.2019 Εγκύκλιο με θέμα: 
«Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού». 
Η υπόδειξη των μελών του Δ.Σ. 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 
τακτικά μέλη και αναπληρωτές  και από τις λοιπές παρατάξεις ή και ανεξάρτητους Συμβούλους. 
γ. 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 
ετέρου φύλου και εξαιρουμένων των ex officio Μελών.  
δ. Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν 
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με 
δικαίωμα ψήφου». 
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ε. Μετά τον ορισμό των μελών  (τακτικών και αναπληρωματικών ) και τον ορισμό του Προέδρου , το Δημοτικό  
Συμβούλιο  εκλέγει από τα μέλη που θα ορισθούν  τον Αντιπρόεδρο  του Διοικητικού  Συμβουλίου και 
καθορίζει την θητεία  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου. 
ζ. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει η 
Αντιπρόεδρος. 
5. Την συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» (αποφ.47/2011-ΦΕΚ.728/04.5.2011 τεύχος Β΄).   
6. Συνεπώς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»  διοικείται από 9/μελές διοικητικό Συμβούλιο που θα απαρτίζεται ως εξής: 

Πέντε  (5) τακτικά μέλη που υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο  συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου 
του Ν.Π., προκειμένου όμως να εκπροσωπηθούν και οι λοιπές παρατάξεις  προτείνεται  ένα  (1) τακτικό μέλος  
να προταθεί από αυτές και τέσσερα (4) υποχρεωτικώς οριζόμενα μέλη από τις σχολικές μονάδες,  με τους 
αναπληρωτές τους. 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 
1) Ορίσει τα μέλη του Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας». 

  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΛΩΝ 

 

ΟΡΙΖΟΜΕ- ΝΟΙ ex 

officio ή από τρίτους 

 

Εκλεγόμενοι 

από το Δ.Σ. 

Υποδεικνυόμενοι από 

Δήμαρχο 
Οριζόμενοι από λοιπές παρατάξεις 

 

Σύνολο 
Ετέρου 

φύλου 

 

Σύνολο 
Ετέρου φύλου 

9 2(Διευθυντές) 

1 (εκπρόσωπος 
μαθητών)  

1 (εκπρόσωπος 
γονέων) 

 

5 αιρετοί 

(Δ.Σ ή 

δημότες )  

 

4 
(4 Δ.Σ. ή 
δημότες) 

2 (1 Δ.Σ. ή 

1 δημότης) 
1 

 

2) Εκλέξει μετά τον ορισμό των μελών, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.  
3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., όπως έχει καθοριστεί με τη 

Συστατική του Πράξη, ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου». 

4) Το με αριθ. 7317/11-10-2019 έγγραφο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας προς τον σύλλογο γονέων  και 
κηδεμόνων  Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους 
στην  διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κατόπιν αυτών ο κ. Δήμαρχος πρότεινε  στο Σώμα  τα τέσσερα  (4) μέλη με τους αναπληρωτές τους  
συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Νομικού Προσώπου, ως εξής: 

1. Αρβανίτης Βασίλειος, δημοτικό σύμβουλο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή   τον Παναγόπουλο  
Λύσανδρο Δημοτικό Σύμβουλο. 

2. Αντωνοπούλου Ροιδούλα, δημοτική σύμβουλος ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή  τον Παπαηλίου 
Σωτήριο, δημοτικό σύμβουλο. 

3. Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα, δημότισσα με αναπληρώτρια   την δημότη Μπουρνά Βασιλική 
δημότισσα. 

4. Παπαϊωάννου Άννα, δημότισσα με αναπληρώτρια   την Καπρούλια Χάιδω δημότισσα.  
Οι   παρατάξεις της αντιπολίτευσης πρότειναν: 
1. Παπασταύρου – Κανελλοπούλου Κυριακούλα δημοτική σύμβουλο ως τακτικό μέλος με 

αναπληρώτρια  την Ζαφειροπούλου Γεωργία, δημότισσα. 
Οι διευθυντές θα οριστούν κατά σειρά αρχαιότητας εκ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπιάς  που είναι τα  σχολεία, Δημοτικό  Αρχαίας Ολυμπίας, Δημοτικό 
Πελοπίου, Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Λάλα, Δημοτικό Νηπιαγωγείο Πανόπουλου, Νηπιαγωγείο Αρχαίας 
Ολυμπίας,& Νηπιαγωγείο Πλατάνου.   
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής υποδεικνύεται ο κ. Αρβανίτης Βασίλειος. 
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα να ψηφίσει την πρόταση του κ. 
Δημάρχου και της Αντιπολίτευσης  ενιαία. 
Ακολούθησε  φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου η πρόταση 
του κ. Δημάρχου  και της Αντιπολίτευσης επικυρώθηκε με  την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων   (26) 
θετικές ψήφους. 
Συνεπώς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αρχαίας Ολυμπίας,  οριστικοποιήθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία και προτείνεται η λήψη απόφασης για 
τον ορισμό των μελών του διοικητικού  συμβουλίου της  ως έξης :  

 1 .Αρβανίτης Βασίλειος, δημοτικό σύμβουλο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή   τον Παναγόπουλο  
Λύσανδρο  δημοτικό σύμβουλο. 

2. Αντωνοπούλου Ροιδούλα, δημοτική σύμβουλος ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή  τον Παπαηλίου 
Σωτήριο, δημοτικό σύμβουλο. 

3. Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα, δημότισσα με αναπληρώτρια   την δημότη Μπουρνά Βασιλική 
δημότισσα. 

4. Παπαϊωάννου Άννα, δημότισσα με αναπληρώτρια   την Καπρούλια Χάιδω δημότισσα.  
5. Παπασταύρου – Κανελλοπούλου Κυριακούλα δημοτική σύμβουλο ως τακτικό μέλος με 

αναπληρώτρια  την Ζαφειροπούλου Γεωργία, δημότισσα. 
6.  Χρονόπουλο Κωνσταντίνο, διευθυντή  Δημοτικού Σχολείου –Νηπιαγωγειου Λάλα, με αναπληρωτή 

του  τον Πατσούρη Ευθύμιο, διευθυντή   Δημοτικού Σχολείου –Νηπιαγωγείου Πανόπουλου. 
7.  Βασιλοπούλου Βικτωρία, διευθύντρια  Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας, με αναπληρωτή  

τον Πικέα Γεώργιο, διευθυντή   Δημοτικού Σχολείου  Πελοπίου. 
8.  Αλεξοπούλου Ιωάννα, διευθύντρια  Νηπιαγωγείου Αρχαίας Ολυμπίας, με αναπληρώτρια   την 

Γριβάκη Δημητρούλα, διευθύντρια Νηπιαγωγείου Πλατάνου.   

 9. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του υφιστάμενου συλλόγου γονέων του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας 

Ολυμπίας  με  τον αναπληρωτή του. (σχολική μονάδα κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό).  
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται  ο κ. Αρβανίτης Βασίλειος  του Κωνσταντίνου.  
Κατόπιν αυτών ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε το Σώμα να εκλέξει με φανερή 

ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας , τον Αντιπρόεδρο αυτού. 

Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου τέθηκε μία και μόνο υποψηφιότητα της  κας Παναγιωτακοπούλου 
Ιωάννας. 

Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου η 
υποψηφιότητα της κας  Παναγιωτακοπούλου Ιωάννας, συγκέντρωσε  είκοσι  έξι ( 26) θετικές ψήφους και 
συνεπώς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ως εκ τούτου για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται η κα Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε  το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τον ορισμό μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δήμου 
Αρχαίας Ολυμπίας» τον ορισμό  Προέδρου  και εκλογή την  Αντιπροέδρου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας  αφού έλαβε υπόψη του :  

1. Την εισήγηση  του Προέδρου.  

2. Τις προαναφερόμενες διατάξεις  

3. Την προαναφερόμενη διαδικασία  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Α) Τον ορισμό των μελών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αρχαίας Ολύμπιας  ως εξής: 

1.Αρβανίτης Βασίλειος, δημοτικό σύμβουλο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή   τον Παναγόπουλο  
Λύσανδρο δημοτικό σύμβουλο. 

2. Αντωνοπούλου Ροιδούλα, δημοτική σύμβουλος ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή  τον Παπαηλίου 
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Σωτήριο, δημοτικό σύμβουλο. 
3. Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα, δημότισσα με αναπληρώτρια   την δημότη Μπουρνά Βασιλική 

δημότισσα. 
4. Παπαϊωάννου Άννα, δημότισσα με αναπληρώτρια   την Καπρούλια Χάιδω δημότισσα.  
5. Παπασταύρου – Κανελλοπούλου Κυριακούλα δημοτική σύμβουλο ως τακτικό μέλος με 

αναπληρώτρια  την Ζαφειροπούλου Γεωργία, δημότισσα. 
6.  Χρονόπουλο Κωνσταντίνο, διευθυντή  Δημοτικού Σχολείου –Νηπιαγωγειου Λάλα, με αναπληρωτή 

του  τον Πατσούρη Ευθύμιο, διευθυντή   Δημοτικού Σχολείου –Νηπιαγωγείου Πανόπουλου. 
7.  Βασιλοπούλου Βικτωρία, διευθύντρια  Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας, με αναπληρωτή  

τον Πικέα Γεώργιο, διευθυντή   Δημοτικού Σχολείου  Πελοπίου. 
8.  Αλεξοπούλου Ιωάννα, διευθύντρια  Νηπιαγωγείου Αρχαίας Ολυμπίας, με αναπληρώτρια   την 

Γριβάκη Δημητρούλα, διευθύντρια Νηπιαγωγείου Πλατάνου.   

 9. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του υφιστάμενου συλλόγου γονέων του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας 
Ολυμπίας  με  τον αναπληρωτή του. 
Β) Ορίζει Πρόεδρο του  Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχαίας Ολύμπιας»,   τον  κ. Αρβανίτη Βασίλειο  του 
Κωνσταντίνου. 
Γ) Εκλέγει Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχαίας Ολύμπιας», την κα 
Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα. 
Δ) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει η 
Αντιπρόεδρος. 
Ε) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. όπως έχει καθοριστεί με τη Συστατική του Πράξη, 
ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  195/2019 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως   κατωτέρω : 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        
 
                      

       Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ      ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ – ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

 Υπογραφές 

Πιστό απόσπασμα 
Αρχαία  Ολυμπία   18 - 10 - 2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΜΕΔ 

 
 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
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