ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 134/2009
Περίληψη
Έγκριση Κανονισμού διοίκησης και διαχείρισης του Ν.Π.
«Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Βέροιας».
Σήμερα 16 Φεβρουαρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 12-2-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Μηλιόπουλος
Μ. Τρανίδης
Γ. Κάκαρης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 108/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 111/2009 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 112/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 114/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 115/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 118/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 120/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 134/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-2-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Νικολάου Μαυροκεφαλίδη, που έχει ως εξής:
Με την υπ’ αριθ. 556/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που
εγκρίθηκε με την αριθ. 9801/9-12-2008 όμοια του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. και δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2609Β΄/23-12-08, συστήθηκε στο Δήμο Βέροιας Νομικό Πρόσωπο (Ν.Π.Δ.Δ.)
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Βέροιας», σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 239 και 243 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006) και του
άρθρου 5 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110Α΄/27-8-90) όπως ισχύουν κάθε φορά.
Με την παρ. 2 του αρ. 240 του ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι:
«2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παρ.5, 234, 235 και των παρ. 1 & 3 του αρ.
236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τα θέματα, τα σχετικά
με τη λειτουργία του νομικού προσώπου ρυθμίζονται με κανονισμούς που εγκρίνουν
τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια.».
Υστερα από τα παραπάνω και προκειμένου ν’ αρχίσει τη λειτουργία του το
παραπάνω νομικό πρόσωπο, παρακαλείται το συμβούλιο να εγκρίνει τον κανονισμό
διοίκησης και διαχείρισής του.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 16-2-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ν. Μαυροκεφαλίδη.
2.- Την με αρ. 556/2008 απόφασή του, που νομιμοποιήθηκε με την αρ. 9801/9-122008 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2609/Β΄/23-12-2008,,
με την οποία συστήθηκε στο Δήμο Βέροιας ίδιο Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Βέροιας».
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 240 (παρ. 2) & 243 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς
αυτές του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον Κανονισμό Διοίκησης και Διαχείρισης του Νομικού Προσώπου
Δήμου Βέροιας «Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Βέροιας», ο οποίος έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Με την υπ’ αριθ. 556/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που
εγκρίθηκε με την αριθ. 9801/9-12-2008 όμοια του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. και δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2609Β΄/23-12-08, συστήθηκε στο Δήμο Βέροιας Νομικό Πρόσωπο (Ν.Π.Δ.Δ.)
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Βέροιας», σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 239 και 243 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006) και του
άρθρου 5 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110Α΄/27-8-90) όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 2
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.), η αμοιβή καθαριστριών,
η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και
του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη δ/νση
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από
το Υπ. Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές
βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των

σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Άρθρο 3
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α)Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
β)Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας.
γ)Κάθε είδους εισφορές, δωρεές κληρονομιές και κληροδοσίες.
δ)Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε)Πρόσοδοι από την περιουσία του.
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 σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος του 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 242 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπως ισχύουν κάθε
φορά.
Άρθρο 7
Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται σε Διοικητικά
αντικείμενα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227 (παρ. 5), 234, 235, 236 (παρ.
1 & 3), 240 & 243 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) , 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 με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου
Βέροιας» εκπροσωπείται στα δικαστήρια, σε κάθε δημόσια αρχή και στις συναλλαγές
του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο.
Άρθρο 10
Ταμειακή Υπηρεσία-Διαχείριση
1. Το Νομικό Πρόσωπο αν δεν διαθέτει ταμειακή υπηρεσία, εξυπηρετείται
από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου.
2.Οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων που ισχύει για τους Δήμους
και τις κοινότητες και αφορούν το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό, τον
απολογισμό, τη διαχείριση, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν
όρο , τη σύναψη δανείου και την περιουσία εφαρμόζονται και στο Νομικό Πρόσωπο
«Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Βέροιας»
3.Τα ποσά που διατίθενται στο Νομικό Πρόσωπο, καταθέτονται στο ανωτέρω
ταμείο και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων, που

προβλέπονται, εκδίδονται από τον Πρόεδρο, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 11
Προϋπολογισμός - Απολογισμός
Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του Νομικού Προσώπου καταρτίζεται
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και την υπ'αριθ.64447/21-2-91 (ΦΕΚ 136Β΄)
Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 12
Εκτέλεση έργων-προμήθεια πραγμάτων
Η εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και η
προμήθεια πραγμάτων από το Νομικό Πρόσωπο ενεργείται σύμφωνα με την αριθ.
13172/24-3-95 (ΦΕΚ 217Β΄) Κ.Υ.Α. και τις διατάξεις για την προμήθεια πραγμάτων
του Δήμου όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 13
Για την εκπλήρωση του σκοπού του Νομικού Προσώπου απαιτείται να
προσληφθεί προσωπικό. Οι θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού
προβλέπονται από το άρθρο 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), σε συνδυασμό με το
άρθρο 27 του Π.Δ.37α/1987 όπως κάθε φορά ισχύουν.
Η πρόσληψη αυτών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 18, 19,
20 και 21 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 13 του
Ν.1735/1987.
Άρθρο 14
Κατάργηση
Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου
Βέροιας» καταργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006.
Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης, η τυχόν περιουσία του
περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο που το ίδρυσε και διατίθεται κατά τον τρόπο που
θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, και όπως ορίζουν οι διατάξεις του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 15
Κάθε άλλη λεπτομέρεια, που δεν προβλέπεται από τη συστατική πράξη και
τον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Βέροιας, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Βέροιας» στηριζόμενη
στο Νόμο.
Κάθε προγενέστερος κανονισμός διοίκησης και διαχείρισης του Νομικού
Προσώπου «Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου» καταργείται.
Ακροτελεύτιο Άρθρο
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 134 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12/3/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

