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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 186/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο-ζπκπιήξσζεο ηεο ππ’
αξηζ. 640/2019 απφθαζεο ηνπ Γ.., γηα ηνλ
νξηζκφ κειψλ Γ/θνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π. κε
ηελ επσλπκία «ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο».
ήκεξα 13 Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 9-7-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ν.Λαδφπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γεκεξηδίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ. νπκειίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλφπνπινο, 30) Α.Μαξθνχιεο, 31)
Κ.Σξνρφπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36) Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Μειηφπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο,
Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π.
Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζε ν θ. .ηνπγηάλλνο θαη απνρψξεζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 180/2020 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Β.Λπθνζηξάηεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 181/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 185/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 188/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 8-7-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Βνξγηαδίδε,
πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ αξηζ. 110/3-5-11 (ΦΔΚ 914Β΄/20-5-2011) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Βέξνηαο, πνπ βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξηζ. 3633/2-5-11 φκνηα ηνπ Γ.Γ.Α.Γ.Μ.-Θ., απνθαζίζζεθε
ε ζχζηαζε Ν.Π.Γ.Γ. ζην Γήκν Βέξνηαο κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο».
ηε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ αλσηέξσ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξ. 3 απηήο
νξίδεηαη φηη:
«Σν Ννκηθφ Πξφζσπν δηνηθείηαη απφ δεθαηξηακειέο (13) δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηα κέιε
ηνπ νπνίνπ καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
απνηεινχκελν απφ: α) Δπηά (7) αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ, εθ ησλ νπνίσλ δχν (2)
νξίδνληαη απφ ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.(..), β) Έλαλ (1) δεκφηε ή θάηνηθν πνπ
έρεη αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλψζεηο, αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ, γ) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε
πεξίπησζε πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ δέθα εξγαδνκέλνπο) (..). Δάλ
δελ ππάξρεη εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφηε νξίδεηαη έλαο (1) δεκφηεο ή θάηνηθνο πνπ έρεη
αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλψζεηο, αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ, δ) Έλα (1) κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο, πνπ νξίδεηαη
απφ ην ζπκβνχιηφ ηνπ, ε) Γχν (2) δηεπζπληέο ζρνιείσλ εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζη) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Γνλέσλ θαη
Κεδεκφλσλ ρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο (..).».
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4623/2019 (Α΄134) «Ρπζκίζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο
θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα» νξίδεηαη φηη:
«1. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ινηπψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ,
πξνβιέπεηαη ν νξηζκφο κειψλ ζηε δηνίθεζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ,
θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, θαηά ζπγθεθξηκέλε αλαινγία, ηα ηξία πέκπηα (3/5) ησλ κειψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,
ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πεξηθεξεηάξρε, αληίζηνηρα, θαη ηα δχν πέκπηα (2/5) απφ ηηο ινηπέο
παξαηάμεηο.».

ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ην ΤΠ.Δ. κε ηελ αξηζ. 63967/13-9-2019 απφθαζή ηνπ
«Σξνπνπνίεζε ηεο 8440/2011 ππνπξγηθήο απφθαζεο «Καζνξηζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ
επηηξνπψλ θαη ξχζκηζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ απηψλ» (Β' 318) ηξνπνπνίεζε ηελ κε αξηζ.
8440/24.02.2011 πξνγελέζηεξε απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. κε ζέκα: «Καζνξηζκφο ιεηηνπξγίαο
ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ξχζκηζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ απηψλ» (Β' 318) θαη εηδηθφηεξα ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ε νπνία αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. α. Οη ζρνιηθέο επηηξνπέο είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ δηνηθνχληαη απφ
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζην νπνίν κεηέρνπλ έσο δεθαπέληε (15) κέιε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 2 ηνπ λ. 3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
Μεηαμχ ησλ κειψλ, ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ, νξίδνληαη ππνρξεσηηθά:
- Γχν (2) δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ,
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα.
- Μία/έλαο (1) εθ ησλ αξραηνηέξσλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ ζρνιηθή επηηξνπή ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
- Μία/έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο αληίζηνηρεο έλσζεο γνλέσλ, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη έλσζε γνλέσλ, έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ πθηζηάκελσλ ζπιιφγσλ γνλέσλ, θαηά
πξνηεξαηφηεηα κεγέζνπο ζε καζεηηθφ δπλακηθφ ζρνιηθήο κνλάδαο.
- Μία/έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα κεγέζνπο ζε καζεηηθφ δπλακηθφ ζρνιηθήο
κνλάδαο.
β. Σα ππφινηπα κέιε νξίδνληαη κε ηελ αλαινγία πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4623/2019 (Α' 134).
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γ. Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηα νπνία
αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα, θαιείηαη ν νηθείνο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν
νπνίνο ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ.».
Με ηελ αξηζ. 640/7-10-2019 (νξζή επαλάιεςε-2) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
νξίζηεθαλ ηα κέιε θαη ε ζεηεία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ παξαπάλσ Ν.Π. ε νπνία ιήγεη
ζηηο 6/11/2021 θαη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γ/θνχ πκβνπιίνπ.
Με ηελ αξηζ. 51/24-1-2020 (Β΄418/12-2-20) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Μ-Θ εγθξίζεθε ε κε αξηζ. 773/23-12-2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Γήκνπ Βέξνηαο, αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
κε ηελ νπνία αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο (3), πνπ αθνξά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ αλσηέξσ Ν.Π., σο εμήο:
«3. ΓΗΟΗΚΖΖ: - Σν Ννκηθφ Πξφζσπν δηνηθείηαη απφ δεθαπεληακειέο (15) δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Βέξνηαο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ θαη
απνηειείηαη απφ:
α) Οθηψ (8) αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ, εθ ησλ νπνίσλ έλαο (1) νξίδεηαη απφ ηε
κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ (ν νξηζκφο γίλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ κεηνςεθία θαη
αθνινπζεί ν νξηζκφο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην). Δίλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ θαη σο
εθπξφζσπνη ηεο κεηνςεθίαο δεκφηεο ή θάηνηθνη πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ή πνπ έρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλψζεηο, αλάινγα κε
ην ζθνπφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηνςεθία δελ νξίζεη ζπκβνχινπο,
δεκφηεο ή θαηνίθνπο, ή εθείλνη πνπ έρνπλ νξηζηεί παξαηηεζνχλ, ρσξίο λα αληηθαηαζηαζνχλ,
κεηέρνπλ ζχκβνπινη, δεκφηεο ή θάηνηθνη πνπ νξίδνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία.
β) Έλαλ (1) δεκφηε ή θάηνηθν πνπ έρεη αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή
εηδηθέο γλψζεηο, αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
γ) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε πεξίπησζε πνπ ην
λνκηθφ πξφζσπν απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ δέθα εξγαδνκέλνπο) πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε
γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ
ηφηε πνπ ζα απνζηαιεί ε ζρεηηθή πξφζθιεζε.
Δάλ δελ ππάξρεη εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφηε νξίδεηαη έλαο (1) αηξεηφο
εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ.
δ) Έλα (1) κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο, πνπ νξίδεηαη απφ ην ζπκβνχιηφ
ηνπ.
ε) Γχν (2) δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ζρνιείσλ, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
ζη) Μία/έλαο (1) εθ ησλ αξραηφηεξσλ λεπηαγσγψλ.
δ) Μία/έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο αληίζηνηρεο έλσζεο γνλέσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη έλσζε γνλέσλ, έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ πθηζηάκελσλ ζπιιφγσλ γνλέσλ, θαηά
πξνηεξαηφηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο κνλάδαο.
- Όηαλ ζηηο δηαηάμεηο λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ινηπψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ,
πξνβιέπεηαη ν νξηζκφο κειψλ ζηε δηνίθεζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ δήκσλ, θαηά
ζπγθεθξηκέλε αλαινγία, ηα ηξία πέκπηα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νξίδνληαη απφ ηνλ δήκαξρν.
Σα ππφινηπα κέιε, αθαηξνπκέλσλ ηπρφλ κειψλ πνπ νξίδνληαη εθ ηεο ζέζεσο ηνπο (ex officio) ή
ππνδεηθλχνληαη απφ θνξείο, νξίδνληαη απφ ηηο ινηπέο παξαηάμεηο κε κεηαμχ ηνπο ςεθνθνξία. ε
θάζε πεξίπησζε, νη ινηπέο παξαηάμεηο ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπκβνχιηα κε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κέινο ζπλνιηθά.
- Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. νξίδεηαη κε ηελ
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Λήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ.
- Μεηά ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
εθιέγεη απφ ηα κέιε απηά ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
- ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη νξηζζεί, απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην σο κέινο ν δήκαξρνο,
απηφο απηνδηθαίσο θαζίζηαηαη θαη πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
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- Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ζνβαξφ ιφγν πνπ
αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.(..)».
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. ηβ ηνπ Ν. 2839/12-9-00 (Α΄196) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζηηο
πεξηπηψζεηο δηνξηζκνχ ή ππνδείμεσο απφ ην Γεκφζην ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπο ΟΣΑ κειψλ
δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ή άιισλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. ν
αξηζκφο ησλ δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ πξνζψπσλ θάζε θχινπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ίζν
ηνπιάρηζηνλ κε ην 1/3 ησλ δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
εθφζνλ ηα κέιε πνπ δηνξίδνληαη ή ππνδεηθλχνληαη είλαη πάλσ απφ έλα (1). Σπρφλ δεθαδηθφο
αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε κηζφ
ηεο κνλάδαο θαη άλσ. πγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ρσξίο ηελ
ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ είλαη λφκηκε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ νπνίσλ ηα κέιε ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπο νξίδνληαη σο εθ ηεο ζέζεσο
απηψλ (ex officio) ή πξνέξρνληαη απφ εθινγή ή νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο θαη
ηα επνπηεπφκελα απφ απηφ λνκηθά πξφζσπα ιφγσ απνδεδεηγκέλεο αλεπάξθεηαο ηθαλνχ αξηζκνχ
πξνζψπσλ ηνπ εηέξνπ θχινπ. [ζεκ.: ην ηειεπηαίν εδάθην πξνζηίζεηαη κε ην άξζξν 16 ηνπ λ.
4604/2019 (Α΄50)]».
Γηα ηα κέιε (γ), (δ), (ε), (ζη) & (δ) ν Γήκνο καο δήηεζε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο.
Με βάζε ηα αλσηέξσ παξαθαιείηαη ην πκβνχιην:
α) Να ηξνπνπνηήζεη-ζπκπιεξψζεη ηελ κε αξηζ. 640/2019 (νξζή επαλάιεςε-2) απφθαζή
ηνπ νξίδνληαο ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ «ρνιηθή
Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο», χζηεξα απφ ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε
ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο,
β) Να εθιέμεη απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξφ ηνπ θαη
γ) Να ζπγθξνηήζεη ην λέν Γ.. ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Καηά ηα ινηπά ζπλερίδεη λα ηζρχεη ε κε αξηζ. 640/2019 (νξζή επαλάιεςε-2) απφθαζή ηνπ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Απφ ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο πξνηείλσ λα ζπκκεηέρεη ε δεκνηηθή ζχκβνπινο
.Σδήκα σο ηαθηηθφ κέινο θαη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Μ.νπκειίδεο σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο
ηνπ Γ/θνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο
Γήκαξρνο: Ο Πξφεδξνο θη ν αληηπξφεδξνο ηνπ Γ/θνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο πξνηείλσ λα παξακείλνπλ νη ίδηνη.
ηελ ζέζε ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, επεηδή ην Ν.Π. έρεη ιηγφηεξνπο απφ 10
εξγαδφκελνπο, πξνηείλσ λα ζπκκεηέρεη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Κ.Γξεγνξηάδεο σο ηαθηηθφ κέινο
θαη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Β.Λπθνζηξάηεο σο αλαπιεξσκαηηθφ
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Π.Παπιίδε;
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γ.Μειηφπνπινο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο θαη ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ
Π.Παπιίδεο ςήθηζαλ φινη νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 26-6-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα θαη ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ πξφηαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Π.Παπιίδε
3.- Σηο ππ’ αξηζ. 640/2019 (Οξζή Δπαλάιεςε 2) θαη 773/2019 απνθάζεηο ηνπ Γ..
4.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4623/2019, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη
184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2839/2000, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ
λ.4604/2019
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Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε-ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 640/2019 (Οξζή Δπαλάιεςε 2)
απφθαζεο ηνπ Γ.. θαη εηδηθφηεξα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαγξάθσλ Η.Α, Η.Γ, ΗΗ.Α, ΗΗ.Γ, ΗΗΗ θαη
IV, σο εμήο:
«Η. Οξίδεη σο ηαθηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π. κε ηελ επσλπκία
«ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο»:
Α) Σνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο:
1.- Αζαλάζην Γέιια (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
2.- Γεκήηξην Ππξηλφ (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
3.- Βαζίιεην Παπαδφπνπιν (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
4.- ηπιηαλφ Αζιάλνγινπ (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
5.- Αιέμαλδξν Σζαρνπξίδε (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
6.- Αξηζηνκέλε Λαδαξίδε (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
7.- Γήκεηξα Ράιιε (Τπνδεηθλπφκελε απφ Γήκαξρν)
8.- Καιιίζηξαην Γξεγνξηάδε (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
9.- πξκνχια Σδήκα (Τπνδεηθλπφκελν απφ δεκνηηθέο παξαηάμεηο κεηνςεθίαο)
Γ) Σνπο δεκφηεο-θαηνίθνπο:
1.- Όιγα Υνιέβα (Τπνδεηθλπφκελε απφ Γήκαξρν)
ΗΗ. Οξίδεη σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ αλσηέξσ Ν.Π.:
Α) Σνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ:
1.- Λάδαξνο Αζιαλίδεο (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
2.- Δπζηάζην Κειεζίδε (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
3.- Θεφθηιν Κνξσλά (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
4.- ηέξγην Γηακάληε (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
5.- Ζιία Σζηθιίδε (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
6.- Θεφδσξν Θενδσξίδε (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
7.- Γεκήηξην Σζαλαθηζίδε (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
8.- Βαζίιεην Λπθνζηξάηε (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
9.- Μηραήι νπκειίδε (Τπνδεηθλπφκελν απφ δεκνηηθέο παξαηάμεηο κεηνςεθίαο)
Γ) Σνπο δεκφηεο-θαηνίθνπο:
1.- Γηνλχζην Κνπινπξηψηε (Τπνδεηθλπφκελν απφ Γήκαξρν)
ΗΗΗ) Οξίδεη πξφεδξν ηνπ Γ/θνχ πκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνλ δεκνηηθφ
ζχκβνπιν Αζαλάζην Γέιια θαη αληηπξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνλ δεκνηηθφ
ζχκβνπιν Γεκήηξην Ππξηλφ
ΗV) πγθξνηεί ην λέν Γ/θφ πκβνχιην ηνπ Ν.Π. κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή Δπηηξνπή
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο», σο εμήο:
1) Αζαλάζηνο Γέιιαο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, σο Πξφεδξνο.
2) Γεκήηξηνο Ππξηλφο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, σο Αληηπξφεδξνο.
3) Βαζίιεηνο Παπαδφπνπινο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, σο κέινο.
4) ηπιηαλφο Αζιάλνγινπ, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, σο κέινο.
5) Αιέμαλδξνο Σζαρνπξίδεο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, σο κέινο.
6) Αξηζηνκέλεο Λαδαξίδεο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, σο κέινο.
7) Γήκεηξα Ράιιε, δεκνηηθή ζχκβνπινο, σο κέινο.
8) Καιιίζηξαηνο Γξεγνξηάδεο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, σο κέινο.
9) πξκνχια Σδήκα, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, σο κέινο.
10) Παλαγηψηεο Μαξθνχιεο, ζχκβνπινο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο, σο κέινο.
11) Όιγα Υνιέβα, δεκφηηζζα-θάηνηθνο, σο κέινο.
12) Κσλζηαληίλνο Εηάθαο, Γ/ληήο ρνιείνπ Α΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο, σο
κέινο.
13) Θενδψξα Γνχηζε, Γ/ληξηα ρνιείνπ Α΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο, σο κέινο.
14) Παξζελφπε Σζαθπξίδνπ, Πξντζηακέλε Νεπηαγσγείνπ Α΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ
Βέξνηαο, σο κέινο
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15) Γεψξγηνο Mπηιέθαο, Δθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο πιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ
Γήκνπ Βέξνηαο, σο κέινο».
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ππ’ αξηζ. 640/2019 (Οξζή Δπαλάιεςε 2) απφθαζε ηνπ Γ..
Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 186 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 21-7-2020
Ο Γήμαρτος
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