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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  91/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

28. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 11/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ B΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ 

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ης 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕ ΘΕΜΑ ¨ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» 

 

 Σήµερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 5.754/24.3.2017 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 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 
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3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Ταµβίσκου Ευτυχία  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Τσιβόγλου Χρήστος 

3 Πέτκος Χρήστος   

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, προτάχθηκε η 

συζήτηση του 12oυ θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Φίλιππος Γκιούρος εξήλθε της 

αίθουσας κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και επανήλθε 

µετά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

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. 
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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. 

 

O Πρόεδρος εισηγούµενος το 28ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 

στον Πρόεδρο της Σχολικής επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης κ. Αλέξανδρο Πασχάλη, 

ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την αριθµ. 11/2017 απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. 

«Σχολική Επιτροπή Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Έδεσσας», η οποία έχει ως εξής: 

«Σήµερα 26/02/2017  και ώρα 16µ.µ., στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου Έδεσσας, 

συνεδρίασε, µετά από έκτακτη πρόσκληση του προέδρου, το ∆.Σ. της Σχολικής 

Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δήµου Έδεσσας, παρόντων 5 εκ των µελών 

του ∆.Σ.,  για συζήτηση και λήψη απόφασης θέµατος προ ηµερησίας διάταξης. 

∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 5 µέλη 

Παρόντες ήταν:  

Ο  πρόεδρος:Πασχάλης Αλέξανδρος 

Τα µέλη:  Μάρκου Ευάγγελος,  Όρλης Ανδρέας, Αργυρού Ειρήνη,  

Χατζόγλου Ιωάννης. 

 

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των µελών της, το πρώτο  θέµα 

της ηµερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 

<<Τροποποίηση της υπ αριθµ. 1 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2016 µε θέµα <<έγκριση απολογισµού σχολικής επιτροπής Β΄ βάθµιας 

εκπαίδευσης ∆ήµου Έδεσσας, φορολογικού έτους 2015>>. 

Ο πρόεδρος µε βάση τα διαµορφωθέντα έσοδα και τις δαπάνες του φορολογικού  

έτους 2015, ανέφερε τα εξής: 

Το σύνολο των εσόδων της σχολικής επιτροπής κατά το φορολογικό έτος 2015 ήταν 

369.484,55 ευρώ εκ των οποίων τα 260.251,08 {αντί 258.251,08 ευρώ όπως είχε 

αναγραφεί} προέρχονται από εντάλµατα του ∆ήµου Έδεσσας από τους Κ.Α.Π., 

αυξηµένο κατά 2.000 ευρώ, και τα λοιπά παραµένουν ως έχουν. 

Το υπόλοιπο χρήσης του 2014 ανέρχεται στο ποσόν των 11.308,98 ευρώ και παραµένει 

ως έχει. 
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Το σύνολο των δαπανών,  ανέρχεται στο ποσόν, µετά την τροποποίηση,  αντί των 

302.427,57 ευρώ, στο ποσόν των 304.427,57 ευρώ και των πραγµατικών πληρωτέων 

δαπανών αντί των 330.464,05 ευρώ, στο ποσόν των 332.464,05 ευρώ, αυξηµένο 

δηλαδή κατά 2.000 ευρώ.  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2015:  37.020,05 ευρώ. 

Ο πρόεδρος επισηµαίνει ότι η τροποποίηση αφορά το σκέλος των εσόδων και 

ταυτόχρονα των δαπανών κατά 2.000 ευρώ αντίστοιχα, πράγµα που σηµαίνει ότι σε 

όλα τα άλλα σκέλη όπως και στο ταµειακό απόθεµα δεν επέρχεται καµία µεταβολή 

άρα και τροποποίηση. 

Η σχολική επιτροπή ύστερα από τις απαραίτητες εξηγήσεις που αναφέρονται 

περεταίρω,  αποφασίζει…. ότι η υπ αριθµ. 1 απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου του 

2016, τροποποιείται ως εξής: 

ΕΣΟ∆Α 2015: 369.484,55 

∆ΑΠΑΝΕΣ 2015: 332.464,05 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 37.020,05 

Η απόφαση αυτή, έλαβε αριθµό  11/2017». 

Εν όψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά.   

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου της Σχολικής επιτροπής 

Α΄/θµιας Εκπαίδευσης και έλαβε υπόψη  

• Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) 

απόφασης ΥΠΕΣΑΗ∆ 

• την υπ’ αριθ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ/κών 

• τις σχετικές διατάξεις του Ν.2539/97 για την υποβολή των απολογισµών των 

ΟΤΑ και των Νοµικών τους Προσώπων 

• την υπ’ αριθ. 11/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής 

Επιτροπής  

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Την έγκριση της αριθµ. 11/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Έδεσσας µε θέµα «Τροποποίηση της 

αριθµ. 1 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2016 µε θέµα 

¨Έγκριση απολογισµού σχολικής επιτροπής Β΄θµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Έδεσσας 
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φορολογικού έτους 2015¨» όπως εµφανίζεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας και  

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.  

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης και Ζωγράφα Αρβανιτίδου – 

Ιωσηφίδου δεν συµµετείχαν στον καταρτισµό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης 

(Λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  91/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  11.4.2017 

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, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης  

Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   

Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 -  Γραµµατεία Σχολικών Επιτροπών κ. Χ. Ψαρίκογλου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

-     Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης κ. Α. Πασχάλη 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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