ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.4/28-2-2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 155

Περίληψη
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δήμο Ξάνθης.

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.9445/24-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του
Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν
παρόντες 33 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
ΟΥΔΕΙΣ
2) Αγκόρτσας Απόστολος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεϊν
5) Βασιλούδης Ηλίας
6) Βορίδης Δημήτριος
7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
21) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Δρεμσίζης Ιωάννης
22) Παπασταματίου Γεώργιος
9) Ηλιάδης Θωμάς
23) Πούλιος Χρίστος
10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
24) Πατσίδου Δέσποινα
11) Καλογερής Κρίτων
25) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
12) Καραγιαννίδου –Πατσατζή Σοφία
26) Ταρενίδης Παναγιώτης
13) Κολλάρος Γεώργιος
27) Τοπ Ισμέτ
14) Κυριακίδης Αλέξανδρος
28) Τσεγγελίδης Ιωάννης
15) Μαζαράκης Σπύρος
29) Τσέπελης Εμμανουήλ
16) Μούρκας Χρήστος
30) Φανουράκης Εμμανουήλ
17) Μπεκτές Σαμπρή
31) Φιλίππου Φίλιππος
18) Μπένης Δημήτριος
32) Φωτιάδης Νικόλαος
19) Ξυνίδης Αθανάσιος
33) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
20) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
Ο Δήμαρχος Στυλιανίδης Μιχάλης προσκλήθηκε, δεν παρίσταται λόγω ασθενείας και
αναπληρώνεται νομίμως. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος ανακοίνωσε στο σώμα ότι με την παρ.7 του άρθρου 67
του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια
διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική
επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό
συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του
δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά
προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των
παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος εισηγούμενος τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης,
έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο
Δήμαρχος είναι τα εξής:

1. «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
έκτακτες και εποχιακές ανάγκες έτους 2011 καθώς και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
με φυσικά πρόσωπα»
2. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης
3. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς συζήτηση,
παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που
προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια ρυθμίσεώς του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της
κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυση του ζητήματος, που προκύπτει από τα στενά
χρονικά περιθώρια ρυθμίσεώς του. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού
των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το κατεπείγον θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την παρ.7
του άρθρου 67 του Ν.3852/10, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ. Πρωτ. 10132/28-2-2011
εισήγηση της Διεύθυνσης Δ/κων & Οικον. Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 240, 243 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2, του Ν.3852/2010 -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης- σύμφωνα με τις οποίες οι
σχολικές επιτροπές συγχωνεύονται σε δύο Νομικά Πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της
πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Την αρ. 4569/ΕΓΚ.11/27-1-2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. ΄΄Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων – Σχολικές Επιτροπές
4.Tην Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/24.02.2011 για τον καθορισμό λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.
5.Την αριθμ. 341(ΦΕΚ1460/τ.β΄/30.11.2000) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία
συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ξάνθης
6. Την αριθμ. 941(ΦΕΚ655/τ.β΄/14.04.2008) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία
συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή 2ου -3ου Γυμνασίων Ξάνθης
7. Την αριθμ. 938(ΦΕΚ615/τ.β΄/09.04.2008) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία
συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή 4ου -6ου Γυμνασίων Ξάνθης
8. Την αριθμ. 334(ΦΕΚ85/τ.β΄/29.01.2003) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία
συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου και 4ου Ενιαίου Λυκείου Ξάνθης
9. Την αριθμ. 940(ΦΕΚ655/τ.β΄/14.04.2008) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία
συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Ξάνθης
10. Την αριθμ. 1502 (ΦΕΚ460/τ.β΄/404.2007) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία
συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου Ξάνθης
11. Την αριθμ. 1498(ΦΕΚ460/τ.β΄/04.04.2007) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία
συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή 1ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης
12. Την αριθμ. 1499(ΦΕΚ460/τ.β΄/04.04.2007) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία
συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης
13. Την αριθμ. 939(ΦΕΚ655/τ.β΄/14.04.2008) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία
συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης

14. Την αριθμ. 1501(ΦΕΚ460/τ.β΄/04.04.2007) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία
συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ, 2ου ΣΕΚ και ΙΕΚ Ξάνθης
15. Την αριθμ. 1500(ΦΕΚ433/τ.β΄/28.03.2007) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία
συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή 2ου ΕΠΑΛ, 3ου ΕΠΑΛ, Εσπερινού ΕΠΑΛ, 1ου ΣΕΚ, Εσπερινού
Γυμνασίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ξάνθης
16. Την αριθμ. Ε10891(ΦΕΚ694/τ.β΄/27.08.2001) απόφαση Νομάρχη Ξάνθης με την οποία
συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Σταυρούπολης Ξάνθης,
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη λήψη απόφασης σχετικά:
Α) με τη συγχώνευση των ανωτέρω σχολικών επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ) των πρώην δήμων Ξάνθης –
Σταυρούπολης σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» και έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ξάνθης
Σκοπός : Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας
(θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.), η
αμοιβή καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου.
- Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση του σχολικού κτιρίου και του κάθε είδους
εξοπλισμού του μέχρι το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Η Εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από
τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας
Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη , η διαχείριση των
εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου
που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων
Διοίκηση : Η διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις
διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 αποτελείται από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, και ορίζονται οπωσδήποτε:
- Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν
υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- 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
Περιουσία: H κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευόμενων Νομικών Προσώπων (Σχολικές
Επιτροπές), αποτελεί περιουσία του νέου Νομικού Προσώπου.
Πόροι : Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται:
α) Από τις επιχορηγήσεις των δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και
(β) του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει
β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των
πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης
φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Β) Η απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε γνώση όλων των πιο πάνω, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,
έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1). Τις διατάξεις των άρθρων 240, 243 του Ν.
3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 2). Τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2, του

Ν.3852/2010 -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης- σύμφωνα με τις οποίες οι σχολικές επιτροπές συγχωνεύονται σε δύο
Νομικά Πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές
μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3). Την αρ. 4569/ΕΓΚ.11/27-1-2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. ΄΄Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων – Σχολικές Επιτροπές
4).Tην Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/24.02.2011 για τον καθορισμό λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, των παρακάτω σχολικών
επιτροπών Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία:
1. Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ.
341(ΦΕΚ1460/τ.β΄/30.11.2000) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
2. Σχολική Επιτροπή 2ου -3ου Γυμνασίων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ.
941(ΦΕΚ655/τ.β΄/14.04.2008) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
3. Σχολική Επιτροπή 4ου -6ου Γυμνασίων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ.
938(ΦΕΚ615/τ.β΄/09.04.2008) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
4. Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου και 4ου Ενιαίου Λυκείου Ξάνθης που συστήθηκε με την
αριθμ. 334(ΦΕΚ85/τ.β΄/29.01.2003) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
5. Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ.
940(ΦΕΚ655/τ.β΄/14.04.2008) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
6. Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ.
1502(ΦΕΚ460/τ.β΄/404.2007) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
7. Σχολική Επιτροπή 1ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ.
1498(ΦΕΚ460/τ.β΄/04.04.2007) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
8. Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ.
1499(ΦΕΚ460/τ.β΄/04.04.2007) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
9. Σχολική Επιτροπή 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ.
939(ΦΕΚ655/τ.β΄/14.04.2008) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
10. Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ, 2ου ΣΕΚ και ΙΕΚ Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ.
1501(ΦΕΚ460/τ.β΄/04.04.2007) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
11. Σχολική Επιτροπή 2ου ΕΠΑΛ, 3ου ΕΠΑΛ, Εσπερινού ΕΠΑΛ, 1ου ΣΕΚ, Εσπερινού
Γυμνασίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ.
1500(ΦΕΚ433/τ.β΄/28.03.2007) απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
12. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Σταυρούπολης Ξάνθης που συστήθηκε με την
αριθμ. Ε10891(ΦΕΚ694/τ.β΄/27.08.2001) απόφαση Νομάρχη Ξάνθης,
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο
Ξάνθης με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης»
και έδρα την Ξάνθη.
Σκοπός : Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας
(θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.), η
αμοιβή καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου.
- Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους
εξοπλισμού του μέχρι το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Η Εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από
τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας
Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη , η διαχείριση των
εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου
που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων

Διοίκηση : Το Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ξάνθης» διοικείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και από το άρθρο 240 του
Ν.3463/2006, από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 15 μέλη, ως εξής:
- Εννέα Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων δύο τουλάχιστον ορίζονται από τις παρατάξεις της
μειοψηφίας.
- Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
- Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση
γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους
σχολικής μονάδας.
- Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Δύο εκπρόσωποι της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ξάνθης που προτείνονται από
αυτήν, κατά προτεραιότητα.
- Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής ή προϊστάμενος σχολικής μονάδας, ο
οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. Σε αυτή την περίπτωση η Ένωση Λειτουργών Μέσης
Εκπαίδευσης Ξάνθης εκπροσωπείται από ένα μέλος και ειδικότερα από τον πρώτο εκ των
προταθέντων.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου
και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Περιουσία: H κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευόμενων Νομικών Προσώπων Σχολικών
Επιτροπών, αποτελεί περιουσία του νέου Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης.
Πόροι : Τα έσοδα του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ξάνθης προέρχονται:
α) Από τις επιχορηγήσεις του δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περ. (α) και (β)
του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει
β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από κάθε είδους εισφορές, εκμισθώσεις κυλικείων, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των
πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης
φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Β) Η απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου Ξάνθης
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Κολλάρος Γεώργιος δήλωσε λευκό γιατί κατά την άποψή του τα
προβλήματα της εκπαίδευσης δεν λύνονται με αυτό τον τρόπο.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 11-3-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Αμπατζή Ευθυμία

