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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  287/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

38. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΗ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 27.986/26-10-

2015 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 24 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 
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5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Κούκος Γεώργιος 23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα   

                               

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 23ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από την αίθουσα 

και δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 30ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα 

που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες 

κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Βρυτών κ. Θωµάς Τζαβέλλας  

β.  Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

γ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης  

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

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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Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε 

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

συζητούν τα θέµατα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 38ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπ/σης κ. Ιωάννη Χατζόγλου, 

ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 21/10/2015 

εισήγηση της ∆/νσης Παιδείας, η οποία έχει ως εξής: 

«ΘEMA: Λειτουργία παραρτήµατος Νηπιαγωγείου Πλατάνης για το σχολικό 

έτος 2015-2016.   

Σχετ. το µε αρθµ πρωτ. 9538/25-9-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Πέλλας 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που αναφέρεται στο αντικείµενο 

του θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι συµφωνούµε µε την λειτουργία  του ανωτέρω 

παραρτήµατος κρίνοντας την ως αναγκαία. Υπάρχει αίθουσα κατάλληλα 

εξοπλισµένη για να στεγάσει το υπό ίδρυση παράρτηµα και η ύπαρξη ικανού 

αριθµού νηπίων επιβάλει την θετική αντιµετώπιση εκ µέρους µας».    

Ακολούθως ο κ. Χατζόγλου, εξέθεσε τα παρακάτω:  

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 1966/1991, της αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011: «Η ίδρυση των σχολικών µονάδων της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η προαγωγή νηπιαγωγείων και 

δηµοτικών σχολείων γίνονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η κατάργηση και συγχώνευση των σχολικών µονάδων της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο υποβιβασµός νηπιαγωγείων και 

δηµοτικών σχολείων, µε την επιφύλαξη της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985, 

η συγχώνευση τοµέων ή τµηµάτων σε τεχνικά-επαγγελµατικά λύκεια και κύκλων ή 

κλάδων σε ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, η διαίρεση και η µεταφορά της έδρας των 

δηµοτικών σχολείων γίνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ίδρυση 

νηπιαγωγείων σε παιδικά κέντρα και η προσθήκη νέων τµηµάτων σ’ αυτά γίνονται 

µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατάργηση, συγχώνευση νηπιαγωγείων που 

λειτουργούν σε παιδικά κέντρα και η µείωση τµηµάτων σ αυτά γίνονται µε κοινές 
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αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Για τα θέµατα των προηγούµενων παραγράφων γνωµοδοτεί το 

δηµοτικό συµβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 1566/1985.» 

Η ισχύς της παραγράφου της αρχίζει από 01.01.2011. (παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 

3966/2011) 

Σε συνέχεια του µε αριθµ. πρωτ. 9518/25-9-2015 εγγράφου της ∆/νσης 

Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης Πέλλας, η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας µε την αριθµ. 3/2015 

απόφασή της εισηγείται οµόφωνα την ετοιµότητα κατάλληλα εξοπλισµένης 

αίθουσας του ∆ηµοτικού Σχολείου Πλατάνης,  η οποία θα στεγάσει το υπό ίδρυση 

παράρτηµα.  Με το αριθµ. πρωτ. 25/12-10-2015 έγγραφό µου ενηµερώνω τη ∆/νση 

Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης Πέλλας ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

αναλαµβάνει τα πάσης φύσεως λειτουργικά και εξοπλιστικά έξοδα που θα 

προκύψουν από τη λειτουργία του παραρτήµατος Νηπιαγωγείου στην Πλατάνη. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και έλαβε υπόψη του: 

1. το άρθρο 11 του Ν. 1966/1991, της αντικαταστάθηκε από την παρ. 15 του 

άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 

2. την παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 3966/2011 

3. τα µε αριθµ. πρωτ. 9518/25-9-15 & 9538/25-9-2015 έγγραφα της ∆/νσης 

Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης Πέλλας 

4. την  αριθµ. 3/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας  

5. το µε αριθµ. πρωτ. 25/12-10-2015 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής 

Α΄/θµιας Εκπ/σης ∆. Έδεσσας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Γνωµοδοτεί υπέρ της λειτουργίας παραρτήµατος του Νηπιαγωγείου 

Φλαµουριάς στον οικ. Πλατάνη, το οποίο θα στεγασθεί σε κενή αίθουσα του 

∆ηµοτικού Σχολείου Πλατάνης. 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης αναλαµβάνει τα πάσης 

φύσεως λειτουργικά και εξοπλιστικά έξοδα που θα προκύψουν από τη λειτουργία 

του παραρτήµατος Νηπιαγωγείου στην Πλατάνη. 

 

 



 5 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  287/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  2/11/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου 

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, 

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 
 
 
 
 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

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

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ήµτση 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

 - Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπ/σης κ. Ιωάννη Χατζόγλου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

 - ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας 

Γενιάς κ. Χ. Ψαρίκογλου - Χατζηβασιλειάδη 

 - ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας 

Γενιάς κα Αικ. Αθανασίου 


