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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10ης/9-12-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 71/2019 
 
ΘΕΜΑ: 
 

Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων στη Δημοτική 
Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Βελβεντού. 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 9η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε 
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 
πρωτ. 878/5-12-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας 
Μαλλού Βάϊας. 
 Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, 
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -14- μέλη και 
ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Καμκούτης Θωμάς 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος 2   Ζορζοβίλης Ζήνων 
3 Αγγέλης Δημήτριος 3 Παπαδημητρίου Ζήνων 
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Αχίλλας Γεώργιος   
8 Κουκόλη Σοφία   
9 Τράντα Ιωάννα   

10 Τσέγκος Νικόλαος   
11 Τέτος Νικόλαος   
12 Μανώλας Αριστείδης   
13 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
14 Γκαμπράνη Ειρήνη   
       Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος 1 Τζάτσου Βάϊα 
2 Μυλωνά Κατίνα 2 Κουκάλης Ζήνων 
3 Μύρος Δημήτριος 3 Παπανδρίτσα Μαρία 
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
2 Βρακόπουλος Αντώνιος   
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
 Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος 
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής: 
 Σύμφωνα με το άρθρο 50 με τίτλο «∆ημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας» 
του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985/τ.Α’) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», σε κάθε δήμο λειτουργεί 
δημοτική επιτροπή παιδείας με αρμοδιότητα να εισηγείται στο δήμαρχο και στο 
δημοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των 
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σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των 
πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και 
συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την 
επισκευή και συντήρηση του, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών και 
αποτελείται από: 
α) το δήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, ως πρόεδρο, 
β) έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών, 
γ) έναν διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον 
προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
δ) έναν διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται 
από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί 
τους δύο (2), 
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν 
υπάρχει.  

Η δημοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου, ύστερα 
από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα 
μέλη της έχουν οριστεί.  
 Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει τον 
Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βελβεντού και τις δύο (2) 
παραγωγικές τάξεις. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις 
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : 
• Τις διατάξεις του άρθρου 50 με τίτλο «∆ημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές 
παιδείας» του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985/τ.Α’) «Δομή και λειτουργία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 
• Την  αριθμ.  Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13-02-1986/τ. Β’) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ., 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.  Ορίζει Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Βελβεντού τον 
Δήμαρχο κ. Στεργίου Μανώλη.  
Β. Ορίζει ως μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βελβεντού από τις 
παραγωγικές τάξεις:  
-  έναν (1) εκπρόσωπο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βελβεντού «ΑΣΕΠΟΠ» 
- έναν (1) εκπρόσωπο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βελβεντού «ΔΗΜΗΤΡΑ», οι οποίοι 
θα υποδειχθούν από τα διοικητικά τους συμβούλια. 
Γ. Ορίζει τη συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, χωρίς δικαίωμα ψήφου : 
α. από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων (επειδή δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη η 
ένωση γονέων): 
- έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου - Γενικού 
Λυκείου Βελβεντού 
- έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού και 
Νηπιαγωγείων Βελβεντού, οι οποίοι θα υποδειχθούν από τα διοικητικά τους 
συμβούλια. 
β. Τους δύο (2) Προέδρους των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βελβεντού. 
          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2019. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό 11 Δεκεμβρίου 2019 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 

Βάϊα Μαλλού 
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