
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                 ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 19 -01-2016  

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ                                          

Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΨΣΟΒΑΘΜΙΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ» 

-------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                    ΑΠΟΠΑΜΑ  

                                                                               Από το πρακτικό της  1ης   συνεδρίασης 

                                                                                του Διοικητικού υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

                                                                                «χολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

                                                                                Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» 

 

τις 18  Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του 

Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Λεωφόρος οφοκλή Βενιζέλου 114, 

Ηλιούπολη), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό υμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 

«χολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» κατόπιν της με 

αριθμ. πρωτ.: οικ.4/13-01-2016 νόμιμης πρόσκλησης του πρόεδρου κ. Ιωάννη Αντζινά, 

προς όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού υμβουλίου.  

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι ακόλουθοι: 

 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΣΖΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΓΙΩΚΑ  ΑΝΑΣΑΙΑ 

ΕΡΕΣΗ ΦΡΙΣΙΝΑ ΠΑΝΣΑΖΟΠΟΤΛΟ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ (ΜΑΦΗ)  

ΒΑΜΒΑΚΟΤΗ  ΔΙΟΝΤΙΑ  

ΚΟΤΡΕΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  

ΦΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ  

ΚΛΑΒΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ  

ΠΑΝΑΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ  

ΣΑΟΤΛΑ ΜΙΦΑΗΛ  

Επίσης στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν κατόπιν κοινοποίησης της σχετικής 

πρόσκλησης του Προέδρου,  ο Αντιδήμαρχος Ηλ. Διακυβέρνησης – Διαφάνειας - 

Παιδείας - ΚΕΠ κ. Δημητρόπουλος Άγγελος, καθώς και οι κ.κ. Κρέτσης Δημήτριος, 

Σεγοπούλου Περιστέρα, Καλαντζής Ευάγγελος, Σρικάλης Απόστολος, Σαβουλάρης 

Ιωάννης, Μυλωνάς Ηλίας, Κουφουδάκη Δωροθέα, Βιδάλης Παναγιώτης.  

Αφού  διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία,  εφόσον από τα 15 μέλη ήταν παρόντα τα 11,  

ο πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλίου κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

ΑΡ. ΑΠΟΥ.: 02/2016 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ: Έγκριση  υπαγωγής του 9ου Δημοτικού χολείου Ηλιούπολης  στο ΝΠΔΔ 

“χολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης”. 

 

ύμφωνα με το  Β.Δ. 495/4-6-1966, που δημοσιεύθηκε στο υπ’  αρ. 122/13-6-1966 ΥΕΚ, 

ιδρύθηκε το 9ο Δημοτικό χολείο Ηλιούπολης, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά 
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κατά το σχολικό έτος 1966 – 1967. Με την υπ’ αρ. 119937/Δ4/2-9-2013 απόφαση του 

Τφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίσθηκε από το σχολικό έτος 2013 – 

2014, η συγχώνευση του 3ου Δημοτικού χολείου Τμηττού με το 9ο Δημοτικό χολείο 

Ηλιούπολης σε νέο Δημοτικό χολείο με την ονομασία 3ο Δημοτικό χολείο Τμηττού και 

έδρα τον Τμηττό. Η απόφαση αυτή λήφθηκε ερήμην του Δήμου μας, προκαλώντας 

εντονότατες αντιδράσεις από όλους τους φορείς αλλά και από το Δημοτικό μας 

υμβούλιο, το οποίο στην 20ή του συνεδρίαση έλαβε την υπ’ αρ. 397/2013 απόφαση 

περί αναστολής της παραπάνω απόφασης για συγχώνευση, ενώ στην 28η 

συνεδρίασή του έλαβε την υπ’ αρ. 522/2013 απόφαση, με την οποία διαφώνησε με την 

εν λόγω συγχώνευση και επικουρικά πρότεινε, σε περίπτωση εφαρμογής της 

απόφασης για συγχώνευση, το νέο χολείο να ονομασθεί 9ο Δημοτικό χολείο 

Ηλιούπολης και να υπαχθεί στη χολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Ηλιούπολης.  

Αποτέλεσμα των αντιδράσεων αυτών ήταν να εκδοθεί η υπ’ αρ. 178594/Δ4/22-11-2013 

απόφαση του Τφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί αναστολής. Ο Δήμος 

Ηλιούπολης άσκησε εμπρόθεσμα στο υμβούλιο της Επικρατείας παρεμβάσεις υπέρ 

του Τπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατά της αίτησης αναστολής και της 

αίτησης ακυρώσεως του Δήμου Τμηττού και υπέρ της ανασταλτικής υπ’ αρ. 

178594/Δ4/22-11-2013 απόφασης. 

τη συνέχεια, με την υπ’ αρ. Υ.13/836/108956/Δ1/7-7-2015 απόφαση του Αναπληρωτή 

Τπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακλήθηκε οριστικώς η υπ’ αρ. 

119937/Δ4/2-9-2013 απόφαση για συγχώνευση  

Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος ζητά την ένταξη του 9ου Δημοτικού χολείου Ηλιούπολης 

στη χολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηλιούπολης και την 

ανάληψη της πλήρους κάλυψης των λειτουργικών του εξόδων, καθώς και των 

δαπανών για τη συντήρησή του. 

 
Σο Διοικητικό υμβουλίου  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω,  

 

Ομόφωνα αποφασίζει και 

 

Εγκρίνει την υπαγωγή του 9ου Δημοτικού χολείο Ηλιούπολης  στο ΝΠΔΔ “χολική  

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης”. 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ315ΟΕΘΥ-9ΧΞ



Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 07/2016 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. 

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:  

 

    Ο Πρόεδρος                                                                        Σα Μέλη                                                          

    ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΣΖΙΝΑ                                                      ΕΡΕΣΗ ΦΡΙΣΙΝΑ 

                                                                                            ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ (ΜΑΦΗ) 

 ΒΑΜΒΑΚΟΤΗ  ΔΙΟΝΤΙΑ 

                                                                                            ΚΟΤΡΕΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

                                                                                            ΦΑΛΑΡΗ  ΑΝΝΑ 

        ΚΛΑΒΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

        ΠΑΝΑΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ 

                                                                                            ΣΑΟΤΛΑ ΜΙΦΑΗΛ                                                

                                                                                            ΜΠΟΓΙΩΚΑ  ΑΝΑΣΑΙΑ 
 ΠΑΝΣΑΖΟΠΟΤΛΟ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
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