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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  288/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

39. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆. Ε∆ΕΣΣΑΣ (1η) 

 

 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 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  
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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. 

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 39ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 
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«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 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 1 της υπ΄ αριθ. 8440/24-2-11 Απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΦΕΚ 318/2011) 

«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. 

- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των µαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας». 

Με την αριθµ. 206/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίστηκαν τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Έδεσσας», όπως είχαν προβλεφθεί στη  αριθµ. 

56/2011 σχετική απόφαση σύστασης, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 963/24-5-2011 τεύχος 

Β΄.   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθµιας εκπ/σης κ. Ιωάννη Χατζόγλου, ο οποίος εξέθεσε τα παρακάτω: 

«Με  την αριθµ 206/2014  απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου ορίστηκαν  οι κ.κ 

Μαυροπαλιάς Τρύφων και Φώτογλου  Θεόδωρος ως  τακτικά  µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Α/Βάθµιας  Σχολικής Επιτροπής. 

Επειδή ο κ. Μαυροπαλιάς Τρύφων δεν  τελεί  πλέον χρέη διευθυντού, θα  πρέπει να  

αντικατασταθεί,  µε  έναν  από τους πέντε (5)  αρχαιότερους διευθυντές. 
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Επίσης  ο κ. Φώτογλου Θεόδωρος  δεν  είναι  πλέον µέλος του  συλλόγου γονέων 

του  2ου  ∆ηµοτικού Σχολείου Έδεσσας, και  θα  αντικατασταθεί, από  τον  κ. Χρήστου  

Θωµά». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

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

• το άρθρο 240 του Ν. 3463/06  

• την εγκ.8/5236/26.01.2007 του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

• την αριθµ. 206/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον ορισµό των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 

• την αριθµ. 56/2011 απόφαση σύστασης του Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆. Έδεσσας», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 963/24-5-

2011 τεύχος Β΄.   

• τους λόγους που αναφέρθηκαν στην παραπάνω εισήγηση και αποτελούν την 

αιτία για την αντικατάσταση των µελών του Ν.Π.∆.∆. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Α. Αντικαθιστά το τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού 

Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆. Έδεσσας», κ. Τρύφων Μαυροπαλιά µε τον κ. Αβραάµ Χατζηδηµητρίου, 

∆ιευθυντή 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου, διότι ο πρώτος δεν εκτελεί πλέον χρέη διευθυντού. 

Αναπληρωµατικό µέλος παραµένει ο κ. Αγαθάγγελος ∆ιαµαντίδης.  

Β. Αντικαθιστά το τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού 

Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆. Έδεσσας», κ. Θεόδωρο Φώτογλου µε τον κ. Θωµά Χρήστου, εκπρόσωπο 

Συλλόγου γονέων του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου, διότι ο πρώτος δεν είναι πλέον µέλος του 

Συλλόγου γονέων του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου. Αναπληρωµατικό µέλος παραµένει η κα 

Αναστασία Πίγκα.  

  Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 206/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 Μετά τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στην υπ΄αριθµ. 206/2014 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τα παρακάτω: 

-  Ιωάννης Χατζόγλου µε αναπληρώτρια την Ευτυχία Ταµβίσκου ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

(πλειοψηφίας) 

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

Σύµβουλοι (πλειοψηφίας) 
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-   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)  

-  Χριστόφορος Τέλλιος µε αναπληρωτή τη Σοφία Χουλιαρίδου ∆ιευθυντές σχολικών 

µονάδων (5ο & 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Έδεσσας αντίστοιχα) 

-  Σοφία Παβέλη  µε αναπληρωτή τον Λεωνίδα Παπαπαύλου 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.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 288/2015 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  13/11/2015 

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 κοινοποίηση: 

- Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆. Έδεσσας  

κ. Ι. Χατζόγλου 

-  ∆/ντη 7ου ∆.Σ. κ. Α. Χατζηδηµητρίου  

- Πρόεδρο Συλλόγου γονέων 2ου ∆. Σ. κ. Θ. Χρήστου 
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