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ΘΕΜΑ 
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 244/2019 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα :«Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».Εκλογή Προέδρου 
και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου». 

 
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 
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των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας.  

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 12ου θέματος  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.ΒΑΔΑΡΛΗ Β.  ο  οποίος είπε τα εξής : 
ΒΑΔΑΡΛΗΣ: Με την υπ΄αριθ 244/2019 απόφασή μας ορίσαμε τα μέλη του  9μελούς 
Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας». 
Σύμφωνα 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». 
Κατόπιν των ανωτέρω από τον διευθυντή του Δήμου Βισαλτίας υποβλήθηκε εισήγηση 
σχετική με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
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«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας σύμφωνα με τις 
ανωτέρω διατάξεις. 
Με την  υπ΄αριθ.268 /2019 απόφαση εγκρίναμε την Τροποποίηση της συστατικής 
πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
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, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών. 
 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.  

Θα  πρέπει λοιπόν να τροποποιήσουμε αντίστοιχα  την   υπ΄αριθ. 244/2019 απόφαση 
μας ορίζοντας και άλλα μέλη . 
Υποδεικνύω  ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) του διοικητικού συμβουλίου της 
«Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας» τους παρακάτω 
δημοτικούς συμβούλους: 
1.Τον κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  δημοτικό σύμβουλο  της παράταξης του 
Δημάρχου ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την κ.ΓΚΟΥΡΜΗ 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ  Πρόεδρο  του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπέλων . 
Εν συνεχεία  ζήτησε από τους επικεφαλής των παρατάξεων να προτείνουν μέλη 
(τακτικά και αναπληρωματικά) του διοικητικού συμβουλίου της «Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας». 
Κατόπιν ΟΜΟΦΩΝΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΑ τα μέλη των παρατάξεων της 
μειοψηφίας πρότειναν  τους  εξής: 
Τον κ. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ   δημοτικό σύμβουλο  και επικεφαλή της 
παράταξης «Δήμος Βισαλτίας πρΟΤΑγωνιστής» ως τακτικό μέλος με 
αναπληρωματικό μέλος τον κ. ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΑΣΤΕΡΙΟ    δημοτικό σύμβουλο  και 
επικεφαλή της παράταξης «ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ». 
Επίσης με την υπ΄αριθ.11719/10-10-2019 αίτησή  της η κ.ΓΟΥΝΑΡΗ Α. Διευθύντρια 
του Νηπιαγωγείου Φλαμπούρου  ζήτησε την αντικατάστασή της από τακτικό μέλος 
της επιτροπής. Προτείνω να την κάνουμε δεκτή και από  τους νηπιαγωγούς 
προτείνουμε: 
1.Την την κ.ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ Διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου 
Νιγρίτας  ως τακτικό μέλος ,με  αναπληρωματικό μέλος την κ. ΧΑΡΙΣ ΑΥΡΕΛΟΥ 
Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Δημητριτσίου .  
Στη συνέχεια  όλων των  ανωτέρω διατάξεων και των σχετικών υποδείξεων –
προτάσεων ,  ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να πάρει απόφαση: 

Να εγκρίνει  την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 244/2019 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα :«Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του 
Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Βισαλτίας». Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου» μετά την σχετική έγκριση της τροποποίησης της συστατικής πράξης με 
τον   ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου από 9μελές σε 11μελές δυνάμει της υπ΄αριθ.   
268/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως κάτωθι :  

Α)Ορίζει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας 
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας» 
τους  κάτωθι :   
1. Τον κ. ΒΑΪΟ ΒΑΔΑΡΛΗ  δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου 
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ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. ΘΩΜΑ ΜΠΙΜΠΛΙΑ   
δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου . 

2.  Τον κ.  ΑΡΓΥΡΙΟ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ   δημοτικό σύμβουλο της παράταξης 
του Δημάρχου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ.ΙΩΑΝΝΗ 
ΑΔΑΜΟΥΔΗ    δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου 

3. Τον κ. ΛΕΩΝΙΔΑ  ΨΑΡΡΑ   δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του 
Δημάρχου ως τακτικό μέλος ,με αναπληρωματικό μέλος τον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ 
ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ   δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου. 

4. Τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ   ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ  δημοτικό σύμβουλο της παράταξης 
του Δημάρχου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την κ. 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΚΟΥΡΜΗ Πρόεδρο  του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Αμπέλων.  

5. Τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟ   δημοτικό   σύμβουλο της 
παράταξης  «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ", της κ.Πλιάκου Ε. ως τακτικό 
μέλος ,με αναπληρωματικό μέλος τον  κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΥΡΙΔΗ  δημοτικό    
σύμβουλο  της παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ",  

6. Τον κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΝΤΟΛΚΟ    δημοτικό   σύμβουλο της παράταξης  
«ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΚΙΝΗΣΗ» της κ.Ρακιτζή Τ. ως τακτικό μέλος,  με αναπληρωματικό μέλος τον   
κ. ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΣΑΜΑΡΑ   δημοτικό    σύμβουλο  της παράταξης 
«ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΚΙΝΗΣΗ. 

7. Τον κ. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ    δημοτικό   σύμβουλο  και επικεφαλή 
της παράταξης  «Δήμος Βισαλτίας ΠρΟΤΑγωνιστής »  ως τακτικό μέλος,  με 
αναπληρωματικό μέλος τον   κ. ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΑΣΤΕΡΙΟ    δημοτικό σύμβουλο  
και επικεφαλή της παράταξης «ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ». 

8. Τον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΠΟΥΔΗ Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Νιγρίτας   ως τακτικό μέλος ,με αναπληρωματικό μέλος τον κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΦΟΙΚΙΚΙΑΝΑΚΗ     Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νιγρίτας 

9. Τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΗΣΙΟ  Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Νιγρίτας   ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την κ.ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΓΚΙΟΦΗ-ΠΑΝΤΣΙΩΤΟΥ   Διευθύντρια του  Δημοτικού Σχολείου Τερπνής. 

10. Την κ.ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ Διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου 
Νιγρίτας ως τακτικό μέλος με  αναπληρωματικό μέλος την κ. ΜΑΥΡΕΛΟΥ 
ΧΑΡΙΣ  Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Δημητριτσίου. 

11. Τον κ.ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ  εκπρόσωπο της Ένωση Γονέων και 
Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Βισαλτίας  ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον 
κ.ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΠΟΛΙΤΗ. 

Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία 
αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, θα καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος θα συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. 
Β)Εκλέγει  από τα παραπάνω μέλη: 
α)τον  κ. ΒΑΪΟ ΒΑΔΑΡΛΗ     δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου , ως 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου , 
β)τον κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΝΤΟΛΚΟ  δημοτικό σύμβουλο της παράταξης  
«ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ» της 
κ.Ρακιτζή Τ.  ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
  
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τον εισηγητή  και 
αφού έλαβε υπόψη του,  

 τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, 
 τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019, 
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 τις  διατάξεις  του άρθρου 6 του Ν.2839/2000, 
 την υπ' αρ.102/13-09-2019 (ΑΔΑ:7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, 
 την υπ'αρ. 63967/13-09-2019 (ΦΕΚ 3537/Β'/20-09-2019) απόφαση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, 
 το υπ'αρ. 66008/24-09-2019 έγγραφο του τμήματος Νομικών 

Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
 την πράξη σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας", 
 Το υπ'αρ. Φ.6/9697/02-10-2019  έγγραφο της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, 
 Το υπ΄αριθ.πρωτ.142/05-10-2019 έγγραφο της Ένωσης Γονέων και 

Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Βισαλτίας, 

 Την υπ΄αριθ.244/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας 
, 

 Την υπ΄αριθ.268/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 
τροποποίηση της συστατικής πράξης  του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας»,  

 Την υπ΄αριθ.11719/10-10-2019 αίτηση της κ.Γούναρη Α.   
 Τις προτάσεις –υποδείξεις , 

  και  μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 244/2019 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα :«Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του 
Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Βισαλτίας». Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου» μετά την σχετική έγκριση της τροποποίησης της συστατικής πράξης με 
τον   ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου από 9μελές σε 11μελές δυνάμει της υπ΄αριθ.   
268/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως κάτωθι: 
Α)Ορίζει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας 
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας» 
τους  κάτωθι :   
1. Τον κ. ΒΑΪΟ ΒΑΔΑΡΛΗ  δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου 

ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. ΘΩΜΑ ΜΠΙΜΠΛΙΑ   
δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου . 

2.  Τον κ.  ΑΡΓΥΡΙΟ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ   δημοτικό σύμβουλο της παράταξης 
του Δημάρχου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ.ΙΩΑΝΝΗ 
ΑΔΑΜΟΥΔΗ    δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου 

3. Τον κ. ΛΕΩΝΙΔΑ  ΨΑΡΡΑ   δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του 
Δημάρχου ως τακτικό μέλος ,με αναπληρωματικό μέλος τον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ 
ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ   δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου. 

4. Τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ   ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ  δημοτικό σύμβουλο της παράταξης 
του Δημάρχου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την κ. 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΚΟΥΡΜΗ Πρόεδρο  του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Αμπέλων.  

5. Τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟ   δημοτικό   σύμβουλο της 
παράταξης  «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ", της κ.Πλιάκου Ε. ως τακτικό 
μέλος ,με αναπληρωματικό μέλος τον  κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΥΡΙΔΗ  δημοτικό    
σύμβουλο  της παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ",  

6. Τον κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΝΤΟΛΚΟ    δημοτικό   σύμβουλο της παράταξης  
«ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΚΙΝΗΣΗ» της κ.Ρακιτζή Τ. ως τακτικό μέλος,  με αναπληρωματικό μέλος τον   
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κ. ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΣΑΜΑΡΑ   δημοτικό    σύμβουλο  της παράταξης 
«ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΚΙΝΗΣΗ. 

7. Τον κ. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ    δημοτικό   σύμβουλο  και επικεφαλή 
της παράταξης  «Δήμος Βισαλτίας ΠρΟΤΑγωνιστής »  ως τακτικό μέλος,  με 
αναπληρωματικό μέλος τον   κ. ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΑΣΤΕΡΙΟ    δημοτικό σύμβουλο  
και επικεφαλή της παράταξης «ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ». 

8. Τον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΠΟΥΔΗ Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Νιγρίτας   ως τακτικό μέλος ,με αναπληρωματικό μέλος τον κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΦΟΙΚΙΚΙΑΝΑΚΗ     Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νιγρίτας 

9. Τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΗΣΙΟ  Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Νιγρίτας   ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την κ.ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΓΚΙΟΦΗ-ΠΑΝΤΣΙΩΤΟΥ   Διευθύντρια του  Δημοτικού Σχολείου Τερπνής. 

10. Την κ.ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ Διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου 
Νιγρίτας ως τακτικό μέλος με  αναπληρωματικό μέλος την κ. ΜΑΥΡΕΛΟΥ 
ΧΑΡΙΣ  Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Δημητριτσίου. 

11. Τον κ.ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ  εκπρόσωπο της Ένωση Γονέων και 
Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Βισαλτίας  ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον 
κ.ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΠΟΛΙΤΗ. 

Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία 
αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, θα καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος θα συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. 
Β)Εκλέγει  από τα παραπάνω μέλη: 
α)τον  κ. ΒΑΪΟ ΒΑΔΑΡΛΗ     δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου , ως 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου , 
β)τον κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΝΤΟΛΚΟ  δημοτικό σύμβουλο της παράταξης  
«ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ» της 
κ.Ρακιτζή Τ.  ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Γ)Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και 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 του Δημοτικού 
Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 
Δ)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 
 
Παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη λήψη της απόφασης είκοσι τέσσερις (24). 
 
Οι   δ.σ.κ.κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ν. και ΤΣΟΛΗΣ Μ. απουσίαζαν   κατά τη συζήτηση και 
τη λήψη  απόφασης του ανωτέρω θέματος. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό        270/2019  

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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