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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την αριθ. 110/3-5-11 (ΦΕΚ 914Β΄/20-5-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, που βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. 3633/2-5-11 όμοια του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ., αποφασίστηκε η
σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. στον Δήμο Βέροιας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
Με την αριθ. 51/24-1-2020 (Β΄418/12-2-20) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μ-Θ εγκρίθηκε η με αριθ. 773/23-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Βέροιας, αναφορικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του παραπάνω νομικού προσώπου.
Στην συστατική πράξη του ανωτέρου νομικού προσώπου και ειδικότερα στην παρ. 3 αυτής
προβλέπεται ότι στο δεκαπενταμελές (15) διοικητικό συμβούλιο μετέχει κι ένας (1) δημότης ή
κάτοικος που έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με τον
σκοπό του νομικού προσώπου.
Με την υπ’ αριθ. 640/2019 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 186/2020 όμοια, ορίστηκαν τα μέλη και συγκροτήθηκε το Δ/κό
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βέροιας».
Η κ.Ο.Χολέβα με την με αρ. πρωτ. 19276/28-9-2020 αίτησή της υπέβαλλε την παραίτησή της
από μέλος του Δ/κού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, στο οποίο συμμετείχε με την ιδιότητα της
δημότισσας-κατοίκου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. ιβ του Ν. 2839/12-9-00 (Α΄196) «Ρυθμίσεις
θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»
στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ μελών
διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ο αριθμός των
διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με
το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εφόσον τα μέλη που
διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται
στην επόμενη ακέραιη μονάδα εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Συγκρότηση
συλλογικού οργάνου των περιπτώσεων α΄ και β΄ χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος
άρθρου δεν είναι νόμιμη, εκτός των περιπτώσεων συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν μέρει ή
στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (ex officio) ή προέρχονται από εκλογή ή
ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα λόγω
αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού προσώπων του ετέρου φύλου. [σημ.: το τελευταίο εδάφιο
προστίθεται με το άρθρο 16 του ν. 4604/2019 (Α΄50)]».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει για την τροποποίηση της
υπ’ αριθ. 640/2019 (Ορθή Επανάληψη) απόφασής του, αντικαθιστώντας τις παραγράφους (Ι.Γ) και
(IV) σχετικά.
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