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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 187/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο-ζπκπιήξσζεο ηεο ππ’ αξηζ.
641/2019 απόθαζεο ηνπ Γ.., γηα ηνλ νξηζκό κειώλ
Γ/θνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π. κε ηελ επσλπκία
«ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γήκνπ Βέξνηαο».
ήκεξα 13 Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 9-7-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ν.Λαδόπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γεκεξηδίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ. νπκειίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλόπνπινο, 30) Α.Μαξθνύιεο, 31)
Κ.Σξνρόπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36) Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Μειηόπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο,
Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζε ν θ. .ηνπγηάλλνο θαη απνρώξεζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 180/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Β.Λπθνζηξάηεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 181/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 185/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 188/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 8-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Βνξγηαδίδε,
πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ αξηζ. 112/10-3-11 (ΦΔΚ 914Β΄/20-5-2011) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Βέξνηαο, πνπ βξέζεθε λόκηκε κε ηελ αξηζ. 3635/2-5-11 όκνηα ηνπ Γ.Γ.Α.Γ.Μ.-Θ., απνθαζίζζεθε
ε ζύζηαζε Ν.Π.Γ.Γ. ζην Γήκν Βέξνηαο κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο».
ηελ ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ αλσηέξσ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ θαη εηδηθόηεξα ζηελ παξ. 3
απηήο νξίδεηαη όηη:
«Σν Ννκηθό Πξόζσπν δηνηθείηαη από δεθαηξηακειέο (13) δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ηα κέιε
ηνπ νπνίνπ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ,
απνηεινύκελν από: α) Δπηά (7) αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ, εθ ησλ νπνίσλ δύν (2)
νξίδνληαη από ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ (..), β) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ (ζε πεξίπησζε πνπ ην λνκηθό πξόζσπν απαζρνιεί
πεξηζζόηεξνπο από δέθα εξγαδνκέλνπο) (..). Δάλ δελ ππάξρεη εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηόηε
νξίδεηαη έλαο (1) δεκόηεο ή θάηνηθνο πνπ έρεη αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή
εηδηθέο γλώζεηο, αλάινγα κε ην ζθνπό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. γ) Έλα (1) κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ
ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Βέξνηαο, πνπ νξίδεηαη από ην ζπκβνύιηό ηνπ, δ) Γύν (2) δηεπζπληέο
ζρνιείσλ, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε)
Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο Έλσζεο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Γήκνπ Βέξνηαο (..) θαη ζη) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ ζρνιείσλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο κνλάδαο. (..).
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4623/2019 (Α΄134) «Ρπζκίζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο
θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα» νξίδεηαη όηη:
«1. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο λόκσλ, πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη ινηπώλ θαλνληζηηθώλ
πξάμεσλ, πξνβιέπεηαη ν νξηζκόο κειώλ ζηε δηνίθεζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ
πεξηθεξεηώλ, θαζώο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, θαηά ζπγθεθξηκέλε αλαινγία, ηα ηξία πέκπηα (3/5)
ησλ κειώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, ππνδεηθλύνληαη από ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πεξηθεξεηάξρε, αληίζηνηρα, θαη ηα δύν
πέκπηα (2/5) από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο.».
ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ην ΤΠ.Δ. κε ηελ αξηζ. 63967/13-9-2019 απόθαζή ηνπ
«Σξνπνπνίεζε ηεο 8440/2011 ππνπξγηθήο απόθαζεο «Καζνξηζκόο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ
επηηξνπώλ θαη ξύζκηζε νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ απηώλ» (Β' 318) ηξνπνπνίεζε ηελ κε αξηζ.
8440/24.02.2011 πξνγελέζηεξε απόθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. κε ζέκα: «Καζνξηζκόο ιεηηνπξγίαο
ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη ξύζκηζε νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ απηώλ» (Β' 318) θαη εηδηθόηεξα ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ε νπνία αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. α. Οη ζρνιηθέο επηηξνπέο είλαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ δηνηθνύληαη από
δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ζην νπνίν κεηέρνπλ έσο δεθαπέληε (15) κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 2 ηνπ λ. 3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
Μεηαμύ ησλ κειώλ, ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ, νξίδνληαη ππνρξεσηηθά:
- Γύν (2) δηεπζπληέο/δηεπζύληξηεο, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ,
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα.
- Μία/έλαο (1) εθ ησλ αξραηνηέξσλ λεπηαγσγώλ γηα ηελ ζρνιηθή επηηξνπή ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
- Μία/έλαο (1) εθπξόζσπνο ηεο αληίζηνηρεο έλσζεο γνλέσλ, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη έλσζε γνλέσλ, έλαο (1) εθπξόζσπνο ησλ πθηζηάκελσλ ζπιιόγσλ γνλέσλ, θαηά
πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζε καζεηηθό δπλακηθό ζρνιηθήο κνλάδαο.
- Μία/έλαο (1) εθπξόζσπνο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζε καζεηηθό δπλακηθό ζρνιηθήο
κνλάδαο.
β. Σα ππόινηπα 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 ζρνιηθώλ επηηξνπώλ, όηαλ ζπδεηνύληαη ζέκαηα ηα νπνία
αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα, θαιείηαη ν νηθείνο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν
νπνίνο ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ.».
Με ηελ αξηζ. 641/7-10-2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, νξίζηεθαλ ηα κέιε θαη
ε ζεηεία ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ παξαπάλσ Ν.Π. ε νπνία ιήγεη ζηηο 6/11/2021 θαη
πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γ/θνύ πκβνπιίνπ.
Με ηελ αξηζ. 89/24-1-2020 (Β΄418/12-2-20) απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Μ-Θ εγθξίζεθε ε κε αξηζ. 774/23-12-2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Γήκνπ Βέξνηαο, αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ αλσηέξσ λνκηθνύ
πξνζώπνπ, κε ηελ νπνία αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο (3), πνπ αθνξά ηε ζπγθξόηεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ αλσηέξσ Ν.Π., σο εμήο:
«3. ΓΗΟΗΚΖΖ: - Σν Ννκηθό Πξόζσπν δηνηθείηαη από δεθαπεληακειέο (15) δηνηθεηηθό
ζπκβνύιην, ην νπνίν νξίδεηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην Βέξνηαο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ θαη
απνηειείηαη από:
α) Οθηώ (8) αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ, εθ ησλ νπνίσλ έλαο (1) νξίδεηαη από ηε
κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ (ν νξηζκόο γίλεηαη από ηελ ίδηα ηελ κεηνςεθία θαη
αθνινπζεί ν νξηζκόο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην). Δίλαη δπλαηόλ λα νξηζηνύλ θαη σο
εθπξόζσπνη ηεο κεηνςεθίαο δεκόηεο ή θάηνηθνη πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ ή πνπ έρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλώζεηο, αλάινγα κε
ην ζθνπό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηνςεθία δελ νξίζεη ζπκβνύινπο,
δεκόηεο ή θαηνίθνπο, ή εθείλνη πνπ έρνπλ νξηζηεί παξαηηεζνύλ, ρσξίο λα αληηθαηαζηαζνύλ,
κεηέρνπλ ζύκβνπινη, δεκόηεο ή θάηνηθνη πνπ νξίδνληαη από ηελ πιεηνςεθία.
β) Έλαλ (1) δεκόηε ή θάηνηθν πνπ έρεη αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή
εηδηθέο γλώζεηο, αλάινγα κε ην ζθνπό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ.
γ) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ (ζε πεξίπησζε πνπ ην
λνκηθό πξόζσπν απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο από δέθα εξγαδνκέλνπο) πνπ πξνηείλεηαη από ηε
γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ηαθηηθώλ ππαιιήισλ ηνπ εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από
ηόηε πνπ ζα απνζηαιεί ε ζρεηηθή πξόζθιεζε.
Δάλ δελ ππάξρεη εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηόηε νξίδεηαη έλαο (1) αηξεηόο
εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ.
δ) Έλα (1) κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Βέξνηαο, πνπ νξίδεηαη από ην ζπκβνύιηό
ηνπ.
ε) Γύν (2) δηεπζπληέο ζρνιείσλ, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
ζη) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο Έλσζεο Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ ρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη έλσζε γνλέσλ, έλαλ (1)
εθπξόζσπν ησλ πθηζηάκελσλ ζπιιόγσλ γν-λέσλ, θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο
κνλάδαο.
δ) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο κνλάδαο.
- Όηαλ ζηηο δηαηάμεηο λόκσλ, πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη ινηπώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ,
πξνβιέπεηαη ν νξηζκόο κειώλ ζηε δηνίθεζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ησλ δήκσλ, θαηά
ζπγθεθξηκέλε αλαινγία, ηα ηξία πέκπηα επί ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, νξίδνληαη από ηνλ δήκαξρν.
Σα ππόινηπα κέιε, αθαηξνπκέλσλ ηπρόλ κειώλ πνπ νξίδνληαη εθ ηεο ζέζεσο ηνπο (ex officio) ή
ππνδεηθλύνληαη από θνξείο, νξίδνληαη από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο κε κεηαμύ ηνπο ςεθνθνξία. ε
θάζε πεξίπησζε, νη ινηπέο παξαηάμεηο ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπκβνύιηα κε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κέινο
ζπλνιηθά.
- Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. νξίδεηαη κε ηελ
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Λήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ.
- Μεηά ηνλ νξηζκό ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ην δεκνηηθό ζπκβνύιην
εθιέγεη από ηα κέιε απηά ηνλ πξόεδξν θαη ηνλ αληηπξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
- ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη νξηζζεί, από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην σο κέινο ν δήκαξρνο,
απηόο απηνδηθαίσο θαζίζηαηαη θαη πξόεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
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- Ο Πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ζνβαξό ιόγν πνπ
αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.(..)».
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. ηβ ηνπ Ν. 2839/12-9-00 (Α΄196) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζηηο
πεξηπηώζεηο δηνξηζκνύ ή ππνδείμεσο από ην Γεκόζην ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπο ΟΣΑ κειώλ
δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ή άιισλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. ν
αξηζκόο ησλ δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ πξνζώπσλ θάζε θύινπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό ίζν
ηνπιάρηζηνλ κε ην 1/3 ησλ δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
εθόζνλ ηα κέιε πνπ δηνξίδνληαη ή ππνδεηθλύνληαη είλαη πάλσ από έλα (1). Σπρόλ δεθαδηθόο
αξηζκόο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επόκελε αθέξαηε κνλάδα εθόζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε κηζό
ηεο κνλάδαο θαη άλσ. πγθξόηεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ ρσξίο ηελ
ηήξεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ είλαη λόκηκε, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ νπνίσλ ηα κέιε ελ κέξεη ή ζην ζύλνιό ηνπο νξίδνληαη σο εθ ηεο ζέζεσο
απηώλ (ex officio) ή πξνέξρνληαη από εθινγή ή νξίδνληαη από ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο θαη
ηα επνπηεπόκελα από απηό λνκηθά πξόζσπα ιόγσ απνδεδεηγκέλεο αλεπάξθεηαο ηθαλνύ αξηζκνύ
πξνζώπσλ ηνπ εηέξνπ θύινπ. [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 από ηνπο
αξκόδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο.
Με βάζε ηα αλσηέξσ παξαθαιείηαη ην πκβνύιην:
α) Να ηξνπνπνηήζεη-ζπκπιεξώζεη ηελ κε αξηζ. 641/2019 απόθαζή ηνπ νξίδνληαο ηα
ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ «ρνιηθή Δπηηξνπή
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο», ύζηεξα από ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε ηεο
ζπζηαηηθήο πξάμεο,
β) Να εθιέμεη από ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνλ πξόεδξν θαη ηνλ αληηπξόεδξό ηνπ θαη
γ) Να ζπγθξνηήζεη ην λέν Γ.. ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ.
Καηά ηα ινηπά ζπλερίδεη λα ηζρύεη ε κε αξηζ. 641/2019 απόθαζή ηνπ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Από ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο πξνηείλσ λα ζπκκεηέρεη ε δεκνηηθή ζύκβνπινο
Γ.Ράιιε σο ηαθηηθό κέινο θαη ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Κ.Βαζηιεηάδεο σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο
ηνπ Γ/θνύ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο
Γήκαξρνο: Ο Πξόεδξνο θη ν αληηπξόεδξνο ηνπ Γ/θνύ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο πξνηείλσ λα παξακείλνπλ νη ίδηνη.
ηελ ζέζε ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, επεηδή ην Ν.Π. έρεη ιηγόηεξνπο από 10
εξγαδόκελνπο, πξνηείλσ λα ζπκκεηέρεη ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο .Γηακάληεο σο ηαθηηθό κέινο
θαη ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Θ.Θενδσξίδεο σο αλαπιεξσκαηηθό.
Οη δεκόηεο-θάηνηθνη πξνηείλσ λα παξακείλνπλ νη ίδηνη
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε θαη ηελ πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε θαη ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ Π.Παπιίδε;
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Γ.Μειηόπνπινο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο θαη ηεο πξόηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ
Π.Παπιίδεο ςήθηζαλ όινη νη ππόινηπνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 26-6-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα θαη ηελ πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ πξόηαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ Π.Παπιίδε
3.- Σηο ππ’ αξηζ. 641/2019 θαη 774/2019 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, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη
184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2839/2000, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ
λ.4604/2019
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Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε-ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 641/2019 απόθαζεο ηνπ Γ.. θαη
εηδηθόηεξα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαγξάθσλ Η.Α, ΗΗ.Α, ΗΗΗ θαη IV, σο εμήο:
«Η. Οξίδεη σο ηαθηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π. κε ηελ επσλπκία
«ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο»:
Α) Σνπο αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο:
1.- Υξήζην Σζηνύληα (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
2.- Αζαλάζην ηδεξόπνπιν (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
3.- Βαζίιεην Παπαδόπνπιν (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
4.- ηπιηαλό Αζιάλνγινπ (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
5.- Ζιία Σζηθιίδε (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
6.- Αξηζηνκέλε Λαδαξίδε (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
7.- πξκνύια Σδήκα (Τπνδεηθλπόκελε από Γήκαξρν)
8.- ηέξγηνο Γηακάληεο (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
9.- Γήκεηξα Ράιιε (Τπνδεηθλπόκελε από δεκνηηθέο παξαηάμεηο κεηνςεθίαο)
ΗΗ. Οξίδεη σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ αλσηέξσ Ν.Π.:
Α) Σνπο αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ:
1.- Γεκήηξην Ππξηλό (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
2.- Λάδαξν Αζιαλίδε (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
3.- Αζαλάζην Γέιια (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
4.- Βαζίιεην Λπθνζηξάηε (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
5.- Καιιίζηξαην Γξεγνξηάδε (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
6.- Αιέμαλδξν Σζαρνπξίδε (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
7.- Δπζηάζην Κειεζίδε (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
8.- Θεόδσξν Θενδσξίδε (Τπνδεηθλπόκελν από Γήκαξρν)
9.- Κσλζηαληίλν Βαζηιεηάδε (Τπνδεηθλπόκελν από δεκνηηθέο παξαηάμεηο κεηνςεθίαο)
ΗΗΗ) Οξίδεη πξόεδξν ηνπ Γ/θνύ πκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνλ δεκνηηθό
ζύκβνπιν Υξήζην Σζηνύληα θαη αληηπξόεδξν ηνπ Γ.. ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνλ δεκνηηθό
ζύκβνπιν Αζαλάζην ηδεξόπνπιν
ΗV) πγθξνηεί ην λέν Γ/θό πκβνύιην ηνπ Ν.Π. κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή Δπηηξνπή
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο», σο εμήο:
1) Υξήζηνο Σζηνύληαο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο, σο Πξόεδξνο.
2) Αζαλάζηνο ηδεξόπνπινο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο, σο Αληηπξόεδξνο.
3) Βαζίιεηνο Παπαδόπνπινο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο, σο κέινο.
4) ηπιηαλόο Αζιάλνγινπ, δεκνηηθόο ζύκβνπινο, σο κέινο.
5) Ζιίαο Σζηθιίδεο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο, σο κέινο.
6) Αξηζηνκέλεο Λαδαξίδεο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο, σο κέινο.
7) πξκνύια Σδήκα, δεκνηηθή ζύκβνπινο, σο κέινο.
8) ηέξγηνο Γηακάληεο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο, σο κέινο.
9) Γήκεηξα Ράιιε, δεκνηηθή ζύκβνπινο, σο κέινο.
10) Αλησλία Παπαλδξώλε, ζύκβνπινο Κνηλόηεηαο Βέξνηαο, σο κέινο.
11) Δπγελία Πεξζίδνπ, δεκόηηζζα-θάηνηθνο, σο κέινο.
12) Γεκήηξηνο Μπνρώξεο, Γ/ληήο ρνιείνπ Β΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο, σο
κέινο.
13) Παζράιεο Θενηνθίδεο, Γ/ληήο ρνιείνπ Β΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο, σο
κέινο.
14) Αληώληνο Καξαλάηζηνο, Δθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο πιιόγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ
Γήκνπ Βέξνηαο, σο κέινο.
15) Γεώξγηνο Γθίιηζεο, Δθπξόζσπνο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ ζρνιείσλ Β΄ζκηαο
Δθπαίδεπζεο, σο κέινο».
Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε ππ’ αξηζ. 641/2019 απόθαζε ηνπ Γ..
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 187 / 2020
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Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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