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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 :  97/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

34. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆. Ε∆ΕΣΣΑΣ» 

 

 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 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 
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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. 

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. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 34ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: 

«1. Τα δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συµβούλιο, 

που  αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές 

τους  ορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Μέλη του διοικητικού 

συµβουλίου είναι ο  δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δηµοτικοί ή κοινοτικοί 

σύµβουλοι και δηµότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού 

προσώπου ή που έχουν ανάλογη  επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 

γνώσεις, ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού  προσώπου, καθώς και ένας 

εκπρόσωπος των εργαζοµένων του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί 

περισσότερους από δέκα (10) εργαζοµένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται 

από  τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) 

ηµερών από  τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των 

µελών του διοικητικού  συµβουλίου ορίζεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή 

κοινοτικού συµβουλίου. Εάν τα µέλη  του διοικητικού συµβουλίου είναι περισσότερα 

από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη µειοψηφία του 

δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Είναι δυνατόν η µειοψηφία αντί δηµοτικού ή 

κοινοτικού συµβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δηµότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη 

εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η 

µειοψηφία δεν ορίσει συµβούλους, δηµότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί 

παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, µετέχουν σύµβουλοι, δηµότες ή κάτοικοι 

που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο 

λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαµερίσµατος  ένα µέλος προτείνεται από το 

οικείο συµβούλιο. Μετά τον ορισµό των µελών το δηµοτικό  συµβούλιο εκλέγει από τα 

µέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου. Στην 

περίπτωση που µέλος έχει ορισθεί, από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο,  ο 

δήµαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και 

πρόεδρος  αντιστοίχως, του διοικητικού συµβουλίου. 

Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου 

ορίζεται µε την απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε 

την εγκατάσταση του νέου  διοικητικού συµβουλίου. Τα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε 
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απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των 

καθηκόντων τους.  

Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύµατος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα 

δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου 

και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.» 

Σύµφωνα µε  την παρ. 1 του άρθρου 229 ¨Εκλογή και θητεία των µελών των 

διοικητικών συµβουλίων¨ του Ν.3463/2006 «Η εκλογή των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου γίνεται κάθε δύο χρόνια και λήγει σε  κάθε περίπτωση µε την εγκατάσταση 

των νέων µελών. Μέσα σε έναν µήνα από την εγκατάσταση  των δηµοτικών και 

κοινοτικών αρχών για την πρώτη διετία και έναν µήνα από τη λήξη της  θητείας των 

µελών του διοικητικού συµβουλίου, το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο  συνεδριάζει και 

εκλέγει µε φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού  των 

µελών του τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου κάθε ιδρύµατος. Κατά τα λοιπά  

εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 92 ή των άρθρων 90 και 109». 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, 

την κατανοµή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγµατοποίησης, 

δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε 

αναγκαία λεπτοµέρεια. 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. 

ΥΠΕΣΑΗ∆ Αριθµ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών 

Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών», σύµφωνα µε την παρ 1 του 

άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά µε τη διοίκηση των σχολικών 

επιτροπών.  

«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούµενη από 5 έως 15 

µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 του Κ∆Κ, ορίζονται οπωσδήποτε:  

- Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών µονάδων, 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.  

- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάµενων 

συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας. 
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- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των µαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας.   

- 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 την αριθ. 56/2011 απόφαση του ∆Σ περί σύστασης του Νοµικού 

Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆. 

Έδεσσας, ορίστηκε η σύνθεση του ∆.Σ., ως εξής:  

Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο 

αποτελείται από εννέα (9) µέλη, ως εξής:  

- Τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων  τουλάχιστον δύο 

ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου  

- ∆ύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών µονάδων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης   

- ∆ύο (2) εκπροσώπους της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει ένωση γονέων, δύο (2) εκπρόσωποι των υφιστάµενων συλλόγων 

γονέων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης 

- Ένα (1) δηµότη ή κάτοικο µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.   

Υπενθυµίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισµού ή υποδείξεως από το ∆ηµόσιο, τα 

Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συµβουλίων ή άλλων συλλογικών 

οργάνων διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆.., τα οποία συγκροτούνται  µετά την 12η 

Σεπτεµβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, 

για κάθε φύλο, µε το 1/3 τουλάχιστον των οριζόµενων από το ∆ήµο ή την Κοινότητα 

µελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).  

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και  

• την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 

• το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει  

• το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000 

• την αριθ. 56/2011  απόφαση του ∆Σ περί σύστασης του Νοµικού Προσώπου 

∆ηµοσίου ∆ικαίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆. Έδεσσας  

• το υπ’ αριθµ. 1952/17-2-2017 έγγραφο της Α΄/θµιας εκπαίδευσης Πέλλας 

• το µε αριθµ. πρωτ. 5734/24.3.2017 έγγραφο του Συλλόγου γονέων & κηδεµόνων 

8ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
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• το µε αριθµ. πρωτ. 5801/27-3-17 έγγραφο του Συλλόγου γονέων & κηδεµόνων 2ου 

∆ηµοτικού Σχολείου 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Τον ορισµό των παρακάτω µελών του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 

∆ικαίου µε την επωνυµία  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆. Έδεσσας, 

ως εξής:  

-  Ιωάννης Χατζόγλου ∆ηµοτικός  Σύµβουλος (πλειοψηφίας) 

-  Μιχαήλ Σαµλίδης µε αναπληρώτρια την Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα  ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι (πλειοψηφίας) 

-   Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου µε αναπληρωτή τον Γεώργιο Κούκο ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι (µειοψηφίας) 

-  Βασίλειος ∆ηµητριάδης µε αναπληρώτρια τη  Ζωγράφα Αρβανιτίδου - Ιωσηφίδου 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (µειοψηφίας) 

-  Αβραάµ Χατζηδηµητρίου µε αναπληρωτή τον Αγαθάγγελο ∆ιαµαντίδη ∆ιευθυντές 

σχολικών µονάδων (7ου & 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Έδεσσας αντίστοιχα)  

-  Βασίλειος Πέτλης µε αναπληρώτρια τη Μαρία Μπούζουρα ∆ιευθυντές σχολικών 

µονάδων (3ο & 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Έδεσσας αντίστοιχα) 

-  Φανή Μούλα  µε αναπληρώτρια τη ∆ήµητρα Χαλεπλή εκπρόσωποι του συλλόγου 

γονέων του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Έδεσσας (που είναι η µεγαλύτερη σχολική 

µονάδα),  

-` Θωµάς Χρήστου  µε αναπληρώτρια την Αναστασία Πίγκα εκπρόσωποι του 

συλλόγου γονέων του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Έδεσσας (που είναι η δεύτερη 

µεγαλύτερη σχολική µονάδα),  

-  Αθανασία Μπουτκάρη µε αναπληρωτή τον Βασίλειο Παπακιώση  δηµότες και 

κάτοικοι µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης   

Β.  Πρόεδρος του νοµικού προσώπου ορίζεται ο Ιωάννης Χατζόγλου. Αντιπρόεδρος 

ορίζεται η Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου.  

Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 

αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.  

Γ. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από  

τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από 

τον  αντιπρόεδρο. 

∆. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει µε την εγκατάσταση του νέου 

∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  97/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  18.4.2017 

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 Σχολικής Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπαίδευσης κ. Χ. Ψαρίκογλου 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- Οριζόµενα µέλη 

- ∆/νση Α΄/θµιας Εκπαίδευσης Πέλλας 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

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

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ήµτση 

- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού 

και Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ίου 
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