ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 171/2001
Περίληψη

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή
3ου Λυκείου – 4ου Λυκείου – Εσπερινού Γυμνασίου
– Λυκείου Βέροιας».
Σήμερα 26 Μαρτίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 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 22-3-2001
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 23 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Πέτκος
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Π. Πιτούλιας
3. Δ. Ταχματζίδης
M. Σουμελίδης
4. Μ. Γαβρίδης
Α. Ταραλάς
5. Κ. Πουλασουχίδης
Β. Γιαννουλάκης
6. K. Aσλάνογλου
Σ. Παναγιωτίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
7. Α. Δελαβερίδης
Ε. Σοφιανίδης
Πάρεδροι
8. Κ. Κόλβατζης
Ε. Λευκοπούλου
-------9. Ε. Λελεκάκης
Γ. Μανακούλης
10. Κ. Γκαβαϊσές
Π. Αγαθαγγελίδης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Ν. Χαμαλής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 159/2001
13. Λ. Τάκης
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Κεσίδης.
14. Σ. Γεωργιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2001 απόφασης
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Ν. Χαμαλής, Λ.
16. Α. Κεσίδης
Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
17. Χ. Σκουμπόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 179/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
18. Χ. Γεωργιάδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 182/2001 απόφασης
19. Λ. Τσαβδαρίδης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
23. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το αυτό 16ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-3-2001 εισηγητικό σημείωμα του
Δημάρχου που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 126/95 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
που νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 4592/95 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή
Ν. Ημαθίας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 285 Β΄/12-4-95 τροποποιήθηκε η ιδρυτική
πράξη Σχολικής Επιτροπής και συστήθηκε στο Δήμο Βέροιας Ν. Ημαθίας ίδιο νομικό
πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3ου Λυκείου – 4ου Λυκείου –
Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου Βέροιας»
Με την αρ. 4674/12-9-2000/Δ/νσης Διοικ.Υπηρ.Ν. Ημαθίας απόφαση
εγκρίθηκε η μεταφορά και στέγαση των 3ου και 4ου Ενιαίου Λυκείου Βέροιας στο νέο
σχολικό συγκρότημα που βρίσκεται στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών στη Βέροια .
Με την αρ. Φ.2/164/17-1-2001 απόφαση της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης
Ν.Ημαθίας εγκρίθηκε η μεταφορά του 4ου Γυμνασίου Βέροιας στο διδακτήριο που
στεγαζόταν το 3ο και 4ο Ενιαίο Λύκειο Βέροιας .
Με την αρ. 440/7-2-2001 απόφαση του Νομάρχη Ν. Ημαθίας εγκρίθηκε η
μεταφορά του 6ου Γυμνασίου Βέροιας στο κενό κτίριο που στεγαζόταν το 3ο Λύκειο
Βέροιας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 5 του Ν.1894/90 σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 11 του Ν. 2130/93 συνιστώνται δημοτικά νομικά
πρόσωπα με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές», διεπόμενα από το Π.Δ. 323/89
(Δ.Κ.Κ.).
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 203 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση του νομικού προσώπου
ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η περιουσία που τυχόν αφιερώνεται σ’ αυτό και οι
πόροι.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο ν’ αποφασίσει για την
τροπ/ση της ιδρυτικής πράξης της παραπάνω Σχολικής Επιτροπής, ως εξής:
Α) Τροποποιεί τη συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή 3ου
Λυκείου – 4ου Λυκείου – Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου Βέροιας» ως εξής:
1. Συνιστάται στο Δήμο Βέροιας του Ν. Ημαθίας ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου – 6ου Γυμνασίου – Εσπερινού
Γυμνασίου – Λυκείου Βέροιας»
2. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90 καθώς και του άρθρου 203 παρ. 3 του
Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτές θα τροποποιούνται κάθε φορά.
3. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: Η διαχείριση των πιστώσεων που του
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.
4. 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.
5. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
Ακροτελεύτια διάταξη
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του παραπάνω Νομικού προσώπου και του Δήμου Βέροιας.
Β) Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι προηγούμενες αποφάσεις.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 14-3-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 126/95 απόφασή του με την οποία συστήθηκε στο Δήμο Βέροιας Ν.
Ημαθίας ίδιο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή 3ου Λυκείου – 4ου
Λυκείου – Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου Βέροιας».
3.- Ότι σκόπιμο είναι να τροποποιηθεί η συστατική πράξη του παραπάνω νομικού
προσώπου μετά τη μεταφορά και στέγαση των 3ου και 4ου Ενιαίων Λυκείων στο νέο
σχολικό κτίριο στις Εργατικές Κατοικίες στη Βέροια, του 4ου Γυμνασίου στο
διδακτήριο που στεγαζόταν τα 3ο και 4ο Ενιαία Λύκεια και του 6ου Γυμνασίου στο
κενό κτίριο που στεγαζόταν το 3ο Ενιαίο Λύκειο Βέροιας.
4.- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 11 του Ν. 2130/93, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων
203 και 204 του Π.Δ. 410/95 όπως αυτό τροπ/θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16
του Ν. 2539/97.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Τροποποιεί τη συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου του Δήμου
Βέροιας Ν. Ημαθίας με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή 3ου Λυκείου – 4ου Λυκείου
– Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου Βέροιας» ως εξής:
1. Συνιστάται στο Δήμο Βέροιας του Ν. Ημαθίας ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου – 6ου Γυμνασίου – Εσπερινού
Γυμνασίου – Λυκείου Βέροιας»
2. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90 καθώς και του άρθρου 203 παρ. 3 του
Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτές θα τροποποιούνται κάθε φορά.
3. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: Η διαχείριση των πιστώσεων που του
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.
4. 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.
5. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
Ακροτελεύτια διάταξη
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του παραπάνω Νομικού προσώπου και του Δήμου Βέροιας.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι προηγούμενες αποφάσεις.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 171/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Κ.
Α.
Κ.
Ε.
Γ.
Ν.
Λ.
Ν.
Σ.
Ι.
Α.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Κεσίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-4-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Λ.
Θ.
Ι.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

