
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Απόσπασμα πρακτικού της  23ης/13-11-2019    ΤΑKΤIKΗΣ συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Βισαλτίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

269/2019 

ΘΕΜΑ 
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Βισαλτίας». 

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα 13-11-2019  και ώρα  18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Βισαλτίας συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤIKΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.13.290/08-11-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018). 
           Υπήρξε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα 
αρχικά (25) και απόντα (2) και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ,Πρόεδρος 
2. ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΝΤΟΛΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,Γραμματέας  
4. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
5. ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 
6. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ 
8. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
9. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
10. ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
12. ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
13. ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ 
14. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
15. ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
16. ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
17. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ 
18. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
19. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
20. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
21. ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
22. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
23. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
24. ΤΣΟΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ  
25. ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ.  Αθανάσιος Μασλαρινός , που κλήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της   παρ.6  του  άρθρου 74 του  Ν.4555/2018. 

   Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι 
των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας.  

ΑΔΑ: ΩΛ8ΔΩ9Β-Ι1Θ



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν , Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Αχινού κ.Κεμανιτζόγλου Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης 
κ.Σίτσογλου Π.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λευκοτόπου 
κ.Μπακιρτζίδης Π.,η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπέλων κ.Γκούρμη 
Ε.,ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Κοινότητας Βέργης κ.Βαρσαμούδης Η.,ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Λυγαριάς κ.Μαλιώκας Η., η Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Κοινότητας Νικόκλειας  κ.Κουντούδη Δ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Νιγρίτας κ.Πολυχρονίδης Ν. , ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τερπνής 
κ.Μιχαλάκης Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευκαρπίας κ.Τσιάκαλος 
Χ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιβήρων κ.Δεληκωνσταντάς Ι. και ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανοχωρίου κ.Μπουρμπούλας  Μ.    

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-  

Ο δ.σ.κ.ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. προσήλθε κατά τη διάρκεια υποβολής  
ερωτήσεων προς το Δήμαρχο  και τους Αντιδημάρχους .    

 

Μετά τη διαπίστωση  απαρτίας  ο  κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 

          Κηρύσσοντας ο  κ. Πρόεδρος   την έναρξη της συζήτησης   του 11ου θέματος  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ Α.  ο  οποίος είπε τα εξής : 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ: Από τον διευθυντή του Δήμου Βισαλτίας υποβλήθηκε η κάτωθι 
εισήγηση σχετική με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».  η 
οποία έχει ως εξής :   
Με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13-09-2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β΄), 
τροποποιήθηκε η υπ΄αριθ.8440/2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας 
σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄318). 
Στο άρθρο 1 της προαναφερόμενης απόφασης (63967/13-09-2019) αναφέρονται τα 
κάτωθι: 
«Τροποποιούμε την 8440/24.02.2011 απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Καθορισμός 
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» 
(Β' 318), ως εξής: 
α. 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 αρχαιότερων 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».  

ΑΔΑ: ΩΛ8ΔΩ9Β-Ι1Θ



Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 66Β/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας 
συνεστήθη Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ((ΦΕΚ 
ΦΕΚ 1148/Β/07.06.2011).    
Στην ανωτέρω απόφαση  στο άρθρο 4 «Διοίκηση» ορίζεται ότι το Νομικό Πρόσωπο 
διοικείται από 11μελές  Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μαζί με τους αναπληρωτές του 
ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την ακόλουθη διάκριση: 
α) Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφία, 
β) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους από την μειοψηφία, 
γ) Δύο (2) Διευθυντές / ντριες Γυμνασίου (εκ των 5 αρχαιότερων), 
δ) Δύο (2) Διευθυντές / ντριες Λυκείου (εκ των 5 αρχαιότερων), 
ε)Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων  
και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύλλογος, από ένα δημότη και γονέα με τον αναπληρωτή 
του.  
στ) Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων των Γυμνασίων ή Λυκείων  του 
Δήμου Βισαλτίας . 
Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή της συστατικής πράξης του 
Νομικού Προσώπου στις  διατάξεις της Απόφασης  ΎΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 
3537/20.09.2019 τεύχος Β. 
Προτείνεται λοιπόν η τροποποίηση του άρθρου 4 της συστατικής πράξης του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών 
μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» (ΦΕΚ 
1148/Β/07.06.2011) ως κατωτέρω:  
Το νομικό πρόσωπο διοικείται  από  11μελές  συμβούλιο αποτελούμενο από: 

 Επτά (07) αιρετούς (Δήμαρχος ή Δημοτικοί Σύμβουλοι ή Τοπικοί Σύμβουλοι ) 
με τους αναπληρωτές τους. 

 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.  

 Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων των Γυμνασίων ή Λυκείων  του 
Δήμου Βισαλτίας . 

Ο Διευθυντής  Υπηρεσιών του Δήμου 
ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» 

 
    Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει 

σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τον εισηγητή  και 

αφού έλαβε υπόψη του:  
  Την  απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13-09-2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 

τεύχος Β΄) με την οποία  τροποποιήθηκε η υπ΄αριθ.8440/2011 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας σχολικών επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄318), 

 Την υπ' αριθμ. 66Β/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βισαλτίας συνεστήθη Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» (ΦΕΚ  1148/Β/07.06.2011) 

 Την υπ΄αριθ.2799/06-04-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,   

 Τις διατάξεις της  παρ. 10 του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 
133/19-07-2018), 

και  μετά από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α)Εγκρίνει την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας» ως εξής:  
ΑΡΘΡΟ 4-ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 11μελές συμβούλιο αποτελούμενο 
από :  

 Επτά (07) αιρετούς (Δήμαρχος ή Δημοτικοί Σύμβουλοι ή Τοπικοί Σύμβουλοι ) 
με τους αναπληρωτές τους. 

 Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών 
μονάδων, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Έναν (1) εκπρόσωπο  της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που 
δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν  (1)εκπρόσωπο  των υφιστάμενων συλλόγων 
γονέων , κατά προτεραιότητα  μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής 
μονάδας.  

 Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων των Γυμνασίων ή Λυκείων  
του Δήμου Βισαλτίας . 

Β)Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμό 66Β/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βισαλτίας με την οποία  συνεστήθη Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» (ΦΕΚ 1148/Β/07.06.2011). 
Γ)Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Δ)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 
 
Παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη λήψη της απόφασης είκοσι (20). 
 
 
Οι δ.σ.κ.κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ Θ.,ΤΣΟΛΗΣ Μ.,ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ Ι.,ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ι , 
ΛΑΓΙΟΣ  Γ. και ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ν. απουσίαζαν   κατά τη συζήτηση και τη λήψη  
απόφασης του ανωτέρω θέματος. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό        269/2019  

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο    Πρόεδρος    του   Δ.Σ.                                  Τα    Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ   14/11/2019     
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

                                           ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ   
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