ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/30-10-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 40/2019
ΘΕΜΑ:

Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βελβεντού».

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 30η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 343/23-10-2019 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 -15- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Τράντα Ιωάννα
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
2 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
2 Παπανδρίτσα Μαρία
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Βρακόπουλος Αντώνιος Πολυφύτου
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Πούλιος Δημήτριος- Καταφυγίου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
εισηγούμενη το θέμα, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα παρακάτω:
Με τη σύσταση των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρ.3α & 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν.
4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’) και την έναρξη λειτουργίας των, από 01-092019, καταργήθηκε ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού.
Αναφορικά με τις Σχολικές Επιτροπές, η παρ.5 του άρθρου 156 του Ν.4600/19,
προβλέπει, ότι μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη λειτουργίας (01- 09-2019) των
συνιστώμενων δήμων, τα δημοτικά συμβούλια συνιστούν, με απόφασή τους, νέες
Σχολικές Επιτροπές για τις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς τους, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 243 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, όπως ισχύουν. Μέχρι τη σύσταση των νέων σχολικών επιτροπών,
συνεχίζουν να λειτουργούν οι σχολικές επιτροπές του καταργούμενου Δήμου Σερβίων
–Βελβεντού, δηλ. η «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και η «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού», οι οποίες
είχαν συσταθεί με τις αριθμ. 38A/2011 και 38B/2011 (ΦΕΚ 1056/30-05-2011/τ.Β’)
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού, αντίστοιχα, η κατάργηση
των οποίων διαπιστώνεται
με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
Με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος
κυρώθηκε με τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 111/08-06-2006/τ.Α΄), όπως ισχύουν,
συστήνονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολικές
Επιτροπές», οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, για τη στήριξη
της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά
όρια του Δήμου.
Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της
διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων
(θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων
υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και
συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η
εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των
αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η
διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων,
καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Κάθε σχολική επιτροπή καλύπτει ένα ή περισσότερα δημόσια σχολεία της
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, όπως
αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης στην
παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», συστήνονται Νομικά Πρόσωπα Δημόσιας Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ένα για
σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα για τις σχολικές μονάδες της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθμ. 63967/13-09-2019 (ΦΕΚ
3537/20-09-2019/τ.Β΄) Απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών [«Τροποποίηση της
8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών
και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’318)»], οι σχολικές επιτροπές ως
νομικά πρόσωπα του δήμου, διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο στο οποίο μετέχουν
έως δέκα πέντε (15) μέλη. 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 τη σχολική επιτροπή
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

[2]

Μία /ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση
που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας 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.
- Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019.
Η αναλογία των 3/5 των μελών του ΔΣ που υποδεικνύονται από τον δήμαρχο,
όπως προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του αρ. 6 του ν. 4623/2019, υπολογίζεται
στο σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου έκαστης σχολικής επιτροπής,
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην αριθμ.102/13-9-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών. Η υπόδειξη των μελών του ΔΣ κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο είναι
δεσμευτική για το δημοτικό συμβούλιο. Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας
των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν από τον δήμαρχο μέλη (τακτικά και
αναπληρωτές) και από τις λοιπές παρατάξεις ή και ανεξάρτητους συμβούλους. Τα μέλη
που υποχρεωτικά ορίζονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ΥΑ (διευθυντές,
νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δεν υπολογίζονται στην
αναλογία των 3/5 κατά τη υπόδειξη του δημάρχου.
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.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:
Α) τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής για τις σχολικές μονάδες της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται και λειτουργούν στα διοικητικά όρια του
Δήμου Βελβεντού δηλ. για το Γυμνάσιο Βελβεντού και το Γενικό Λύκειο Βελβεντού.
Β) Για την διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής προτείνεται επταμελές διοικητικό
συμβούλιο, ως εξής :
• Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ένας (1) από τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
• Ένα (1) δημότη ή κάτοικο, με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση
• Τον/Την Διευθυντή/Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Βελβεντού
• Τον/Την Διευθυντή/Διευθύντρια του Γυμνασίου Βελβεντού
• Μία/Έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου Βελβεντού
• Μία/Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα
μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και έθεσε τις
απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις :
α) της παρ.1 του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε
με τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 111/08-06-2006/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα,
β) της παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 & 3 του άρθρου 103 του Ν.3852/10
(ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/
/τ.Α’) «Κύρωση της από
31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων
αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.
δ) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του
Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος
Βελβεντού, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας
δημοτικής αρχής (ήτοι από 01/09/2019) και του άρθρου 156 «Νομικά Πρόσωπα
καταργούμενων – συνιστώμενων Δήμων» του ίδιου νόμου και ειδικότερα της παρ. 5.
και της παρ.14.
-
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ε) της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
• την 8440/24-02-2011 (ΦΕΚ 318/25-02-2011/τ.Β')
Απόφαση Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
• την 63967/13-09-2019 (ΦΕΚ 3537/20-09-2019/τ.Β΄) Απόφαση Υφυπουργού
Εσωτερικών «Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών» (Β’318)»,
• την αριθμ. 102/63900/13-09-2019 «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων
των νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού».
• τις αριθμ. 38A/2011 και 38B/2011 (ΦΕΚ 1056/30-05-2011/τ.Β’) αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού
• τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο
Δήμο Βελβεντού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Συστήνει Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στο Δήμο Βελβεντού με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού» για τις σχολικές μονάδες Γυμνασίου
Βελβεντού και Γενικού Λυκείου Βελβεντού.
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής είναι :
- η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών
λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.),
η αμοιβή καθαριστριών,
- η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων
και του κάθε είδους εξοπλισμού τους,
- η εισήγηση προς την διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον
εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων
με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες,
- η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και
- η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη
στήριξη της
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που
δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
3. Διοίκηση της σχολικής επιτροπής:
Η Σχολική Επιτροπή διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από
επτά (7) μέλη, ως εξής:
• Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ένας (1) από τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
• Ένα (1) δημότη ή κάτοικο, με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση
• Τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Βελβεντού
• Τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του Γυμνασίου Βελβεντού
• Μία /Έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου Βελβεντού
• Μία/Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα
μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδος.
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του
Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
5. Πόροι της σχολικής επιτροπής είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, από τις πιστώσεις που προέρχονται από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).
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β) η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης
επιχορήγησης.
γ) έσοδα από την εκμετάλλευση σχολικών κυλικείων.
δ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
ε) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
στ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή (χρηματοδότηση για την κάλυψη της καθαριότητας των
σχολείων κ.λ.π.).
6. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των
σχολικών μονάδων του Γυμνασίου Βελβεντού και του Γενικού Λυκείου Βελβεντού,
καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί
στη σχολική επιτροπή.
7. Η σχολική επιτροπή ως νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε
δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου από ιδίους πόρους.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα
απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 31 Οκτωβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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