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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  19/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Πέλλας, 

ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 1.521/26.1.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 25 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 17 Πέτκος Χρήστος  

5 Βερικούκης Χρήστος  18 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  19 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  20 Σόντρας Ιωάννης  
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8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 21 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 ∆ίου Αναστάσιος 22 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ζδρου Αικατερίνη  23 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 24 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Μάρκου ∆ιονύσιος 2 Ταµβίσκου Ευτυχία 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

 Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος 

Α’): «1. Σε κάθε δήµο η δηµοτικό διαµέρισµα ή τµήµα του ή κοινότητα λειτουργεί δηµοτική 

ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από: 

α) το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δηµοτικό ή κοινοτικό σύµβουλο που 

ορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, ως πρόεδρο, 

β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των µαθητών, 

γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον 

προϊστάµενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από 

τον προϊστάµενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται µε 

απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου των οποίων ο αριθµός δεν µπορεί να 

υπερβεί τους δύο, 

στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν 

υπάρχει.  

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’αριθ. ∆4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 

τεύχος Β’) απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ.:  
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«Η θητεία του προέδρου και των µελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 δηµοτικών 

και κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής». 

Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος 

Α’):  

«Η δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται µε απόφαση του οικείου 

δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων 

και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόµιµα µε όσα µέλη της έχουν 

οριστεί».  

Οι αρµοδιότητες της επιτροπής και περαιτέρω ζητήµατα τρόπου λειτουργίας της 

δηµοτικής επιτροπής παιδείας ρυθµίζονται στο άρθρο 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 

167/30.09.1985 τεύχος Α’) και στην υπ’ αριθ. ∆4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) 

απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών τη µε αριθµ. πρωτ. 

1259/23.1.2017 εισήγηση της ∆/νσης Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, 

Αθλητισµού & Νέας γενιάς, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ’αριθ. ∆4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ  

2. Του άρθρου 75 παρ. Ι τοµέας στ’ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 

94 παρ. 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

3. Του άρθρου 50 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167) «∆οµή και λειτουργία της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

4. Του άρθρου 58, παρ. 1 β’, δ’ και θ’ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 

Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

5. καθώς και τις ανάγκες σύστασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Έδεσσας, 

λόγω λήξης της θητείας της 

Παρακαλούµε όπως ορίσετε Πρόεδρο και  αναπληρωτή του.  

Η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:  

1.1. Εισηγείται στον ∆ήµαρχο και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα σχετικά µε την 

καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, την κατανοµή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την 

ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των 

Σχολικών κτηρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των Σχολικών 

Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου.  
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1.2. Προτείνει στον ∆ήµαρχο και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για τα Σχολικά κτήρια 

που δεν χρησιµοποιούνται για στέγαση δηµοσίων Σχολείων, τη χρήση τους για άλλες 

ανάγκες κοινής ωφέλειας.  

1.3. Γνωµοδοτεί στον ∆ήµαρχο και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την συστέγαση 

δηµόσιων Σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισµένων χώρων του 

διδακτηρίου από κάθε Σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες 

λειτουργίας κάθε συστεγαζόµενου Σχολείου.  

1.4. Συντάσσει, µε βάση τις προτάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, πρόταση προς τον ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών 

µονάδων της περιοχής του ∆ήµου Έδεσσας.  

1.5. Γνωµοδοτεί στον ∆ήµαρχο και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τα θέµατα που 

αφορούν τον διοικητικό ή τον διαχειριστικό έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

1.6. Εισηγείται στον ∆ήµαρχο και στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου θέµατα που 

αφορούν την εκτέλεση Προγραµµάτων ∆ια Βίου Μάθησης στο ∆ήµο Έδεσσας, στο 

πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού, σύµφωνα µε το 

Ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163) «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» όπως 

ισχύει.  

1.7. Προτείνει στον ∆ήµαρχο και στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου θέµατα που 

αφορούν την αξιοποίηση ακινήτων του ∆ήµου ή τρίτων για την ανέγερση διδακτηρίων, 

την επιλογή οικοπέδων µετά κτηρίων κατάλληλων να χαρακτηρισθούν ως διδακτήρια, την 

απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, την ανέγερση σχολικών 

κτηρίων, την µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων.  

1.8. Γνωµοδοτεί στον ∆ήµαρχο και στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου για τα θέµατα 

µεταφοράς των µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης, 

περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και 

της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.  

1.9. Εισηγείται και προτείνει στον ∆ήµο θέµατα που αφορούν την καλύτερη εποπτεία και 

τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων.  

1.10. Γνωµοδοτεί στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου επί θεµάτων που αφορούν στην 

επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεµόνες που δεν 

εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αµελούν για την τακτική φοίτησή τους, κατά 

την παρ. 4, εδάφιο 26 του άρθρου94Ν.3852/2010. 

1.11. Προτείνει στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου, από κοινού µε την γνωµοδοτική 

Επιτροπή Προστασίας ∆ηµόσιας Υγείας και Υγιεινής ∆ήµου Έδεσσας , την διακοπή 
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µαθηµάτων, λόγω επιδηµικής νόσου ή άλλων έκτακτων συνθηκών, εντός των διοικητικών 

ορίων του ∆ήµου, κατά την παρ. 4, εδάφιο 27 του άρθρου 94 Ν.3852/2010». 

Κατόπιν ο Πρόεδρος πρότεινε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αλέξανδρο Πασχάλη ως 

Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Ιωάννη 

Χατζόγλου ως αναπληρωτή του. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 

λαµβάνοντας υπόψη: 

- το άρθρο 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’)  

- την υπ’ αριθ. ∆4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. 

- τη λήξη της θητείας της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Ορίζει το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αλέξανδρο Πασχάλη ως Πρόεδρο της 

∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας µε αναπληρωτή το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Ιωάννη 

Χατζόγλου.  

Β. Η Επιτροπή συγκροτείται κατά τα ανωτέρω µε απόφαση του ∆ηµάρχου  και η 

θητεία είναι διετής. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 19/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  2.2.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,   

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης  

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, 

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής  

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.  

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάµενο ∆/νσης Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, 

Αθλητισµού & Νέας γενιάς κ. Α. ∆ήµτση 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

-  ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Α. Πασχάλη 

- Αντιδήµαρχο κ. Ι. Χατζόγλου 

ΑΔΑ: 7ΤΔΙΩΡΠ-Ι7Γ


		2017-02-02T12:13:27+0200
	Athens




