ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 330/2001
Περίληψη
Καταρτισμός και ψήφιση κανονισμού διοίκησης
και διαχείρισης του νομικού προσώπου
«Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου – 4ου
Ενιαίου Λυκείου Βέροιας.
Σήμερα 11 Ιουνίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 7-6-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π.
Αγαθαγγελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 317/2001 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π. Αγαθαγγελίδης και
αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 321/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Π. Αγαθαγγελίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 322/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ουρσουζίδης, Ν. Ουσουλτζόγλου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 327/2001 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 328/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Α. Δελαβερίδης, Β.
Γιαννουλάκης, Θ. Σιδηρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 331/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής: Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 596/2000 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την αριθ. 787/2001 όμοια του Γ.Γ.Π.Κ.Μ.
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/309/Β΄/23-3-01 συστήθηκε στο Δήμο Βέροιας νομικό
πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου Βέροιας – 4ου
Ενιαίου Λυκείου Βέροιας».
Προκειμένου ν’ αρχίσει τη λειτουργία το παραπάνω νομικό πρόσωπο, είναι
ανάγκη να συνταχθεί ο κανονισμός διοίκησης και διαχείρισής του.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να εγκρίνει τον
κανονισμό διοίκησης και διαχείρισης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το σχέδιο κανονισμού διοίκησης και διαχείρισης που συνέταξε η αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.
3.-Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Καταρτίζει και ψηφίζει τον κανονισμό διοίκησης και διαχείρισης του νομικού
προσώπου «Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου – 4ου Ενιαίου Λυκείου Βέροιας»
ως εξής:
Άρθρο 1
Με την υπ’ αριθ. 596/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
εγκρίθηκε με την αριθ. 787/2001 όμοια του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του
Π.Δ.410/1995 ("Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας"- ΦEK231 Α΄/14-11-95) και του
άρθρου 5 του Ν.1894/90 («Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές
διατάξεις» - ΦΕΚ 110 Α΄/27-8-90) με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου
Λυκείου Βέροιας – 4ου Ενιαίου Λυκείου Βέροιας» και υπό την εποπτεία του Δήμου
Βέροιας και του Γ.Γ.Π.Κ.Μ.
Άρθρο 2
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
Η Διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες
καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης,
αναλώσιμων υλικών κλπ.
Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων.
Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά
των διδακτηριακών εγκαταστάσεων.
Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών
μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με
όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη
όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας
των σχολικών μονάδων.
Άρθρο 3
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

Η επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας.
Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα.
Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχονται από το νομικό πρόσωπο.
Έσοδα από την περιουσία του.
Επιχορήγηση του κράτους.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του
Νομικού Προσώπου. Εγκρίνει τον προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό και τον
απολογισμό κάθε χρόνου, διαχειρίζεται την περιουσία του, ψηφίζει τον κανονισμό
λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων του, αποφασίζει για την εκποίηση ή την
ανταλλαγή ακινήτων, την αποδοχή κληροδοτημάτων και δωρεών, κληροδοσιών, τη
συνομολόγηση δανείων και γενικά φροντίζει για την επιτυχία του σκοπού του
Νομικού Προσώπου. Διοικεί, εποπτεύει και ελέγχει όλη τη λειτουργία του, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΔΚΚ, όπως ισχύουν κάθε φορά σχετικά με τα Δημοτικά Νομικά
Πρόσωπα καθώς και με τα διατάγματα και τις Υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται
σε εκτέλεσή τους και με τον κανονισμό αυτόν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει σε μέλη του,
υπαλλήλους ή ιδιώτες, τη φροντίδα και επιμέλεια ορισμένων τομέων της
δραστηριότητάς του.
Μπορεί επίσης να συγκροτεί επιτροπές, με σκοπό να φροντίζουν και να
επιμελούνται συγκεκριμένους τομείς της δραστηριότητάς τους. Οι επιτροπές αυτές
λειτουργούν με ευθύνη ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.
Άρθρο 5
Αναπλήρωση του Προέδρου-Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου
1.Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Αντιπρόεδρός
του.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντες το ήμισυ
του αριθμού των μελών, πλέον ενός, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή
Αντιπροέδρου.
Άρθρο 6
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου του και υπό την Προεδρία του μια φορά το μήνα,
τουλάχιστο, υποχρεωτικά, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις του Νομικού
Προσώπου.
Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο όσες φορές κρίνει
ότι επιβάλλεται τούτο, ή όταν ζητηθεί αυτό από την πλειοψηφία των μελών του.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
2.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και οι
αποφάσεις του καταχωρούνται με χρονολογική σειρά σε ειδικό βιβλίο που είναι
αριθμημένο και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο και τη σφραγίδα του Νομικού
Προσώπου.

Τηρούνται δε με τη φροντίδα και την ευθύνη του γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου και υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο καθώς και από όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχαν στη συνεδρίαση, κατά την αρχή της
επόμενης συνεδρίασης αυτού, όπου γίνεται η επικύρωση, ύστερα από ανάγνωσή τους.
3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να προσέρχονται
ανελλιπώς στις συγκαλούμενες από τον Πρόεδρο ή από την πλειοψηφία τους
συνεδριάσεις του, να διασκέπτονται και να αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα που
αφορούν τη λειτουργία και την πρόοδο του Νομικού Προσώπου του Δήμου.
4.Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τον
Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/1995 του Δ.Κ.Κ.

Άρθρο 7
Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται σε Διοικητικά
αντικείμενα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 176,177,178,179,182 και 203
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ.410/1995), όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 8
Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα που πρέπει να
συζητηθούν και να ληφθούν πάνω σ'αυτά αποφάσεις που εκτελεί αυτός. Επίσης
διευθύνει τη συζήτηση και παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ευταξία της
συνεδρίασης.
Είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου και τις
διευθύνει.
Θεωρεί και υπογράφει όλα τα έγγραφα που εξέρχονται και είναι προσυπογραμμένα
από τον αρμόδιο υπάλληλο.
Άρθρο 9
Εκπρόσωποι του Νομικού Προσώπου
Το Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου Βέροιας – 4ου
Ενιαίου λυκείου Βέροιας» εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών ως
και στις συναλλαγές του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος που ορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 10
Ταμιακή Υπηρεσία-Διαχείριση
1.Την Ταμιακή Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου του Δήμου διεξάγει το
Ταμείο που διεξάγει και την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου και εφαρμόζονται
αναλογικά οι διατάξεις περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά.
2.Οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα που ισχύουν για τους
Δήμους και τις κοινότητες και αφορούν το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό, τον
απολογισμό, τη διαχείριση, τη σύναψη δανείου και την περιουσία εφαρμόζονται και
στο Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου Βέροιας – 4ου Ενιαίου
Λυκείου Βέροιας»
3.Τα ποσά που διατίθενται στο Νομικό Πρόσωπο, καταθέτονται στο ανωτέρω
ταμείο και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων, που

προβλέπονται στον προϋπολογισμό, εκδίδονται από τον Πρόεδρο, μέσα στα πλαίσια
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 11
Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του Νομικού Προσώπου καταρτίζεται
σύμφωνα με την υπ'αριθ.64447/21-2-91 κοινή Υπουργική απόφαση.
Άρθρο 12
Εκτέλεση έργων-προμήθεια πραγμάτων
Η εκτέλεση έργων και προμήθεια πραγμάτων από το Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται κάθε φορά
για την εκτέλεση έργων και προμήθεια πραγμάτων των Δήμων.
Άρθρο 13
Για την εκπλήρωση του σκοπού του Νομικού Προσώπου απαιτείται να
προσληφθεί προσωπικό. Οι ειδικότητες προβλέπονται από το άρθρο 236 του
Ν.1188/1981, σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του Π.Δ.37α/1987
Η πρόσληψη αυτών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 236, 18,
19 και 20 του Ν.1188/1981 και τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1735/1987.
Άρθρο 14
Κατάργηση
Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου
Λυκείου Βέροιας – 4ου Ενιαίου λυκείου Βέροιας» καταργείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ.410/95 (ΔΚΚ).
Η περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο που το ίδρυσε και διατίθεται κατά τον
τρόπο που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, με την απόφασή του για την κατάργηση
και όπως ορίζουν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως ισχύουν
κάθε φορά.
Άρθρο 15
Κάθε άλλη λεπτομέρεια, που δεν προβλέπεται από τη συστατική πράξη και
τον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα
από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
«Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου Βέροιας – 4ου Ενιαίου Λυκείου Βέροιας»
στηριζόμενη στο Νόμο. Κάθε προγενέστερος κανονισμός διοίκησης και διαχείρισης
του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου Βέροιας – 4ου
Ενιαίου Λυκείου Βέροιας» καταργείται.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 330 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
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