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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 149/2021
Περίληψη
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ.
641/2019
απόφασης του Δ.Σ., για την
αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου
του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Δήμου
Βέροιας».
Σήμερα 23 Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 18-06-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ.Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης,
19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός, 22)
Χ.Τσιούντας, 23) Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης, 25)
Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28)
Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30) Κ.Θεοδωρίδης, 31)
Δ.Ράλλη, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Μ.Σουμελίδης,Ν.Αγγέλου,
Χ.Κελεσίδης,Σ.Στουγιάννος,
Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης,
Γ.Δεμερτζίδης, Α.Συμεωνίδου

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας,
Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ.Κ.Θεοδωρίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Τζήμα,
Λ.Ακριβόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Η.Τσιφλίδης,
Γ.Μιχαηλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 147/2021 αποχώρησε ο κ.Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ Η.Τσιφλίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 14-6-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Με τις αριθ. 112/2011 (ΦΕΚ 914Β΄/20-5-2011) και 774/2019 (ΦΕΚ 418Β΄/12-2-2020)
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, αποφασίστηκε και τροποποιήθηκε αντίστοιχα η
σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. στον Δήμο Βέροιας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
Στην συστατική πράξη του ανωτέρω Νομικού Προσώπου (παρ. 3ε) προβλέπεται ότι στο
δεκαπενταμελές (15) 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. 641/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την αριθ. 187/2020 όμοια, ορίσθηκαν τα μέλη και συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό
Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ..
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄134) «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» ορίζεται ότι:
«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών
πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των
περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5)
των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους
αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο
πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.».
Σε συνέχεια της ανωτέρω διάταξης το ΥΠ.ΕΣ. με την αριθ. 63967/13-9-2019 απόφασή του
«Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών
επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318) τροποποίησε την με αριθ.
8440/24.02.2011 προγενέστερη απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας
των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318) και ειδικότερα την
παρ. 1 του άρθρου 1 η οποία αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διοικούνται από
διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:
- Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν
υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής
μονάδας.
β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134).
γ. 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.».
Με τις αρ. πρωτ. 10761/9-6-2021 και 10856/11-6-2021 αιτήσεις τους οι κ.κ. Π.Θεοτοκίδης
και Δ.Μποχώρης, οι οποίοι μετέχουν στο Δ/κό Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π. ως διευθυντές
σχολείων Β΄θμιας Εκπαίδευσης, ενημέρωσαν τον Δήμο Βέροιας ότι υπέβαλαν αιτήσεις
συνταξιοδότησης στην υπηρεσία τους.
Με το αριθ. πρωτ. 8408/14-6-2021 έγγραφό της, η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομού Ημαθίας γνωστοποίησε στον Δήμο Βέροιας τους πέντε (5) αρχαιότερους διευθυντές
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να
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προβεί στην αντικατάσταση των αντίστοιχων μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.Και κάλεσε
το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Σε αντικατάσταση των δύο διευθυντών που υπέβαλαν αιτήσεις
συνταξιοδότησης, προτείνω τους κ.κ. Κ.Παπαδόπουλο και Χ.Σκούπρα ως τακτικά μέλη και τους
κ.κ. Α.Τυφλίδη, Κ.Σταύρογλου ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 14-6-2021 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
2.- Τις υπ’ αριθ. 641/2019 και 187/2020 αποφάσεις του Δ.Σ.
3.- Την με αρ. πρωτ. 10761/9-6-2021 αίτηση του Π.Θεοτοκίδη
4.- Την με αρ. πρωτ. 10856/11-6-2021 αίτηση του Δ.Μποχώρη
5.- Το με αρ. πρωτ. 8408/14-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημαθίας
6.- Τις διατάξεις του αρθρου 6 του ν.4623/2019, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και
184 του ν.4635/2019.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 641/2019 απόφασής του, για τον 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), (ΙΙ.Δ), (IV.12) και
(ΙV.13), ως εξής:
«Ι) Δ) Εκ των αρχαιοτέρων Διευθυντών Σχολείων Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας
τους:
1.- Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο
2.- Χρήστο Σκούπρα
ΙΙ) Δ) Εκ των αρχαιοτέρων Διευθυντών Σχολείων Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας
τους:
1.- Αναστάσιο Τυφλίδη
2.- Κωνσταντίνο Σταύρογλου
IV) 12) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δ/ντής Σχολείου Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βέροιας, ως μέλος.
13) Χρήστος Σκούπρας, Δ/ντής Σχολείου Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, ως
μέλος».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 641/2019 απόφαση του Δ.Σ.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 149/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-6-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

