ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 559/2016
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 384/2014
απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση
μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
Σήμερα 10 Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 6-10-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)
Β.Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
20)Α.Σιακαβάρας,
21)Θ.Τέτος,
22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος,
25)Ζ.Πατσίκας, 26)Γ.Γουλτίδης, 27)Ν.Μπέκης, 28)Π.Παπαδίνα,
29)Α.Αποστολόπουλος, 30)Α.Μαρκούλης.

Απόντες
Σ.Διαμάντης,
Ι.Χειμώνας,
Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Σ.Στουγιάννος,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας,
Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 556/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Γ.Γουλτίδης,
Ζ.Πατσίκας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 557/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 558/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Αποστολόπουλος και αποχώρησε ο
κ.Τ.Χατζηαθανασίου.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 565/2016 απόφασης αποχώρησαν ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 569/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου,
Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Σιδηρόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Γ.Σοφιανίδης, Χ.Γαϊτάνου, Ν.Μωυσιάδης,
Ν.Τσιαμήτρος, Α.Μαρκούλης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 5-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη,
που έχει ως εξής:
Με την αριθ. 112/10-3-11 (ΦΕΚ 914Β΄/20-5-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, που βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. 3635/2-5-11 όμοια του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ., αποφασίσθηκε
η σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Βέροιας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
Στην συστατική πράξη του ανωτέρω Νομικού Προσώπου (παρ. 4ε) προβλέπεται ότι στο
δεκατριαμελές (13) διοικητικό συμβούλιο, του οποίου τα μέλη με τους αναπληρωτές τους
ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετέχουν και δύο (2) διευθυντές σχολείων
εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.».
Με την αριθ. 384/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή τροπ/θηκε με τις
αριθ. 412/14, 81/15, 612/15 και 739/15 όμοιες, ορίσθηκαν τα μέλη και συγκροτήθηκε σε σώμα το
Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ..
Με το αριθ. πρωτ. 124/27-9-16 έγγραφό της η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας μας ενημερώνει ότι ο ένας εκ των δύο αρχαιοτέρων δ/ντών
σχολείων, που έχει ορισθεί ως τακτικό μέλος στο Δ.Σ. του εν λόγω Ν.Π., Νικηφόρου Κατράνα
έχει συνταξιοδοτηθεί και ζητά την αντικατάστασή του από τους αναφερόμενους στο αριθ.
8474/30-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας.
Με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 240 και του άρθρου 243 του ν. 3463/06
«Κ.Δ.Κ.» προβλέπεται ότι:
«1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο,
που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους
ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.(…) ».
Άρθρο 243 «Σχολικές Επιτροπές» - «1. Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα για τη στήριξη της
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια,
συνιστώνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Σχολικές Επιτροπές", οι οποίες
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ
110Α΄). όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών μετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των
αντίστοιχων σχολικών μονάδων, ένας εκπρόσωπος των οικείων συλλόγων γονέων, εφόσον
λειτουργούν αντίστοιχοι σύλλογοι και εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (…)».
Με την παρ. 1 της αριθ. πρωτ. 8440/24.02.2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»,
ορίζεται ότι:
«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις
διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις
διατάξεις
του
άρθρου
240
του
ΚΔΚ,
ορίζονται
οπωσδήποτε:
- Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που
δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- 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…».
Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες που
έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή που έχουν
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα

διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται
στο άρθρο 146.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. ιβ του Ν. 2839/12-9-00 (ΦΕΚ 196
Α΄) «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.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Από τους Δ/ντές σχολείων της Β΄/θμιας Εκπ/σης προτείνω τον Π.Θεοτοκίδη ως
τακτικό μέλος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-10-2016 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
2.- Τις υπ’ αριθ. 112/2011, 384, 412/2014 και 81, 612 και 739/2015 αποφάσεις του Δ.Σ.
3.- Το με αρ. πρωτ. 124/27-9-2016 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας.
4.- Το με αρ. πρωτ. 8474/30-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ν.Ημαθίας
5.- Την με αρ. πρωτ. 8440/24-2-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις των
άρθρων 96, 240 και 243 του Ν. 3643/2006 (Κ.Δ.Κ.), και του άρθρου 6 του Ν. 2839/12-9-00 (ΦΕΚ
196 Α΄).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 384/2014 απόφασής του, για ορισμό μελών του Δ/κού
Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βέροιας» και ειδικότερα την αντικατάσταση των παραγράφων Ι.Δ.1 και IV.10, ως εξής:
«Ι) Δ) 1.- Πασχάλη Θεοτοκίδη
IV) 10) Πασχάλης Θεοτοκίδης, Δ/ντής Σχολείου Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, ως
μέλος.»
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 384, 412/2014 και 81, 612 και 739/2015 αποφάσεις του
Δ.Σ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 559 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Σ.
Ι.
Ι.

Θ.

Κορωνάς

Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Γ.
Ν.
Π.
Α.

Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Γουλτίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-10-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

