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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 344/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΕΔΕΣΣΑΣ» 

 

 Σήμερα Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 22.082/15.11.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η 

οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 

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

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 

Ν.4555/2018. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:                                                       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Κίτσου Ελένη 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 13 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 14 Μούκας Σωτήριος 
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4 Δελής Αθανάσιος 15 Μουστάκας Γεώργιος 

5 Θεοδώρου Έλλη 16 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

6 Θωμάς Ευάγγελος 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 18 Σαμλίδης Μιχαήλ 

8 Καραμάνη Δήμητρα 19 Ταμβίσκου Ευτυχία 

9 Καραπατσούδη Ελένη 20 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

10 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 21 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

11 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γιώγας Δημήτριος 4 Ρυσάφης Αντώνιος 

2 Μουράτογλου Ιωάννης 5 Τζιάκος Δημήτριος 

3 Πέτκου Αναστάσιος   

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γιώγας προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και πριν τη συζήτηση των 

θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Δήμητρα Καραμάνη αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας  Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλίων 

Κοινοτήτων: 

α.  Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου 

β. Αγ. Αθανασίου κ. Πέτρος Βερικούκης 

γ. Βρυττών κ. Θωμάς Τζαβέλλας 

δ. Μεσημερίου κ. Κων/νος Γιόντης 

ε. Καρυδιάς κ. Παύλος Κληντσάρης 

στ. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης 

ζ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

η. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 
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Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική 

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 21663/7.11.2019 

εισήγηση  του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής: 

«Σύμφωνα με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 

63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/Β/20.09.2019’): «Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 

αντικαθίσταται, ως εξής: «1. α. Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου που διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν 

έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 

3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Μεταξύ των 

μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά: 

- Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών 

μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 

- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-  

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων 

συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής 

μονάδας-  

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 

σχολικής μονάδας.  

β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134). 

γ. 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.» 

https://dimosnet.gr/blog/laws/294124/
https://dimosnet.gr/blog/laws/294124/
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Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να τροποποιήσει τη 

συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» και ειδικότερα να αντικατασταθεί το 

άρθρο 4 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» της αριθμ.  57/2011 (ΦΕΚ 962/Β/2011) απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας ως εξής:  

«Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 

αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη ως εξής: 

-Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών 

μονάδων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

-Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων 

συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής 

μονάδας. 

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 

σχολικής μονάδας.  

-Έξι (6) αιρετούς, με τους αναπληρωτές τους.  

-Πέντε (5) δημότες με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα 

οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής 

σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του 

Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου». 

Κατά τα λοιπά θα ισχύει η αριθμ. 57/2011 (ΦΕΚ 962/Β/2011) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας. 

Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας, έτους 2019 και των επομένων ετών. Η 

απόφαση αυτή θα πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και  

 την παρ 1 , άρθρο 240  του Ν. 3463/06 

 το αριθ. 962/Β΄/24-5-2011 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η συστατική πράξη του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας» 
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Αποφασίζει ομόφωνα  

Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας  και ειδικότερα την αντικατάσταση  

του άρθρου 4 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» της αριθμ. 57/2011 (ΦΕΚ 962/Β΄/2011) απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας ως εξής:  

«Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 

αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη ως εξής: 

-Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών 

μονάδων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

-Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων 

συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής 

μονάδας. 

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 

σχολικής μονάδας.  

-Έξι (6) αιρετούς, με τους αναπληρωτές τους.  

-Πέντε (5) δημότες με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα 

οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής 

σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του 

Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου». 

Κατά τα λοιπά θα ισχύει η αριθμ. 57/2011 (ΦΕΚ 962/Β/2011) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας. 

Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας, έτους 2019 και των επομένων ετών.  

Η απόφαση αυτή θα πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  344/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  22.11.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, 

Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα 

Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, 

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου 

Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης 

Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος,   Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία,  

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-   Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

     Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας 

            - Γραφείο Δημάρχου 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Σ. Μούκα  
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