ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ςξ ποακςικό ςηπ 3/21-1-2011 σμεδοίαρηπ ςξσ Δημξςικξύ σμβξσλίξσ αμξθοάκηπ.
ςη αμξθοάκη ρήμεοα 21-1-2011 ημέοα Παοαρκεσή και ώοα 19.00 μ.μ. ςξ Δημξςικό σμβξύλιξ
αμξθοάκηπ ρσμήλθε ρε ρσμεδοίαρη ύρςεοα από ςημ αοίθμ. 298/17-1-2011 ποόρκληρη ςξσ
Ποξέδοξσ ςξσ Δημξςικξύ σμβξσλίξσ πξσ σμβξσλίξσ (παο. 4 ςξσ άοθοξσ 95, άοθοα 96 και 97 ςξσ
Ν.3463/2006) πξσ δημξριεύςηκε ρςξμ ειδικό υώοξ αμακξιμώρεχμ (πίμακα αμακξιμώρεχμ) ςξσ
Δήμξσ αμξθοάκηπ και επιδόθηκε με απξδεικςικό ρςξσπ σμβξύλξσπ για ρσζήςηρη και λήφη
απξτάρεχμ ρςα καςχςέοχ θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ.
Ποιμ από ςημ έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ ασςήπ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ σμβξσλίξσ διαπίρςχρε όςι
ρε ρύμξλξ δεκαεπςά (17) ρσμβξύλχμ
ήςαμ:

ΠΑΡΟΝΣΕ

ΑΠΟΝΣΕ

1.

Γαλαςξύμξπ Νικόλαξπ- Δημξςικόπ ύμβξσλξπ

2.

καολαςίδηπ Αθαμάριξπ-

»

»

3.

Βίςραπ Αθαμάριξπ-

»

»

4.

Γλήμιαπ Πέςοξπ –

»

»

5.

Κευαγιόγλξσ ςσλιαμόπ-

»

»

6.

Γιαοαμάμηπ Φοήρςξπ –

7.

Φαςζηρςετάμξσ Αθαμάριξπ- »

»

8.

Κσλίμξπ Νικόλαξπ –

»

»

9.

Γεοξμικξλάκηπ Αμέρςηπ-

»

»

»

»

10. Παπάπ Παμαγιώςηπ-

»

11. (Μόοαλη)- Αμςχμάκη Φοσράμθη-»
12. Γιαμμέλξσ Πξλύμμια –
13. ςατσλάπ Ιχάμμηπ-

»

»

»
»

»

»

14. Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ – »

»

15. αοάμςξπ Κχμρςαμςίμξπ –

»

»

16. Αςζαμόπ Παμαγιώςηπ –

»

»

17. Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ –

»

»

ςη ρσμεδοίαρη παοαβοέθηκε και ξ Δήμαουξπ κ. Φαμόπ Γεώογιξπ και ξ σπάλληλξπ ςξσ Δήμξσ
Καπεςαμίδξσ ςσλιαμή για ςημ ςήοηρη ςχμ ποακςικώμ ςηπ ρσμεδοίαρηπ.

Ύρςεοα από ςημ διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ σμβξσλίξσ κήοσνε ςημ
έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ και ειρηγήθηκε χπ καςχςέοχ ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ.

ΘΕΜΑ: «1ο «Περί ορισμού μελώμ
Διοικητικού υμβουλίου της
Κοιμωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
αμοθράκης»
Αριθμ. Απόφαση: 13
ύμτχμα με ςξ καςαρςαςικό ςηπ Κξιμχτελξύπ Δημξςικήπ Δπιυείοηρηπ (αοίθμ. 3998/31-7-2009
απόταρη ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα ςηπ Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ –Θοάκηπ ¨Ποξραομξγή
ςηπ Δημξςικήπ επιυείοηρηπ με ςημ επχμσμία ¨Δημξςική Δπιυείοηρη Αμάπςσνηπ αμξθοάκηπ¨ ρε
κξιμχτελή επιυείοηρη ςξσ άοθοξσ 254 ςξσ Ν. 3463/2006 με ςημ επχμσμία ¨Κξιμχτελή Δημξςική
Δπιυείοηρη Δήμξσ αμξθοάκηπ¨ η ξπξία δημξριεύςηκε ρςξ ΥΔΚ 1688/17-8-2009 ςεύυξπ Β΄ η
Δπιυείοηρη διξικείςαι από (9) εμμεαμελέπ διξικηςικό ρσμβξύλιξ, ςα μέλη ςξσ ξπξίξσ ξοίζξμςαι μαζί
με αμαπληοχςέπ ςξσπ, από ςξ Δημξςικό σμβξύλιξ.
Από ςα μέλη ςξσ διξικηςικξύ ρσμβξσλίξσ, ξι πέμςε (5) θα είμαι αιοεςξί εκποόρχπξι ςξσ Δήμξσ
αμξθοάκηπ από ςξσπ ξπξίξσπ ξ έμαπ (1) θα ποξέουεςαι από ςημ μειξφητία, έμαπ (1) εκποόρχπξπ
κξιμχμικξύ τξοέα ςηπ πεοιξυήπ, και ςα σπόλξιπα ςοία (3) δημόςεπ ή κάςξικξι ςξσ δήμξσ
αμξθοάκηπ πξσ διαθέςξσμ εμπειοία ή γμώρειπ ρυεςικέπ με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ επιυείοηρηπ και
διάθερη ποξρτξοάπ.
ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ θα ρσμμεςέυξσμ σπξυοεχςικά άςξμα από ςα δύξ τύλλα, ρε πξρξρςό
ςξσλάυιρςξμ με ςξ 1/3 ςχμ μελώμ ςξσ.
Όςαμ ξι εογαζόμεμξι ςηπ Δπιυείοηρηπ τθάρξσμ ςα είκξρι άςξμα, ςόςε ρσμμεςέυει ρςξ Διξικηςικό
σμβξύλιξ έμαπ (1) εκποόρχπξπ ςξσπ και μειώμεςαι αμςίρςξιυα ξ αοιθμόπ ςχμ δημξςώμ - καςξίκχμ,
υχοίπ αλλαγή ςηπ ρσρςαςικήπ ποάνηπ.
Σξ Δημξςικό σμβξύλιξ καλείςαι μα απξταρίρει ρύμτχμα με ςα παοαπάμχ και ραπ καλώ μα
απξταρίρξσμε για ςξμ ξοιρμό μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ Κξιμχτελξύπ Δπιυείοηρηπ
Δήμξσ αμξθοάκηπ ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 255 ςξσ Ν. 3463/2006.
Σξ Δημξςικό σμβξύλιξ ατξύ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και έλαβε σπόφη ςιπ διαςάνειπ ςξσ
άοθοξσ 255 ςξσ Ν. 3463/2006 ςξ καςαρςαςικό ςηπ «Κξιμχτελξύπ Δημξςικήπ Δπιυείοηρηπ Δήμξσ
αμξθοάκηπ» (αοίθμ. απόταρη 3398/31-7-2009 ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα ςηπ Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ
Μακεδξμίαπ –Θοάκηπ ΥΔΚ1688/17-8-2009 ςεύυξπ Β΄), ςξ από 21/1/2011 έγγοατξ ςξσ Δικςύξσ
Κξιμχμικήπ Αλληλεγγύηπ ¨Οι Πέμςε Μάοςσοεπ¨ και καςόπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,

Αποφασίζει Ομόφωμα
Οοίζει χπ μέλη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ Κξιμχτελξύπ Δημξςικήπ Δπιυείοηρηπ Δήμξσ
αμξθοάκηπ ςξσπ παοακάςχ:

1) Κευαγιόγλξσ ςσλιαμόπ – Δημξςικόπ ύμβξσλξπ από ςημ πλειξφητία ξοίζεςαι χπ Ποόεδοξπ ςξσ
Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ
2) Γιαοαμάμηπ Φοήρςξπ- Δημξςικόπ ύμβξσλξπ από ςημ πλειξφητία ξοίζεςαι χπ Μέλξπ ςξσ
Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ
3) Παπάπ Παμαγιώςηπ– Δημξςικόπ ύμβξσλξπ από ςημ πλειξφητία ξοίζεςαι χπ Μέλξπ ςξσ Διξικηςικξύ
σμβξσλίξσ.
4) Γλήμιαπ Πέςοξπ – Δημξςικόπ ύμβξσλξπ από ςημ πλειξφητία ξοίζεςαι χπ Μέλξπ ςξσ Διξικηςικξύ
σμβξσλίξσ
5) Αμςχμάκη- Μόοαλη Φοσράμθη- Δημξςική ύμβξσλξπ από ςημ μειξφητία ξοίζεςαι χπ Μέλξπ ςξσ
Διξικηςικξύ
6) Πεςοξπξύλξσ – Φαςζηγιαμμακξύδη Βαριλική- Δκποόρχπξπ Κξιμχμικξύ, Υξοέα,-Δικςύξ Κξιμχμικήπ
Αλληλεγγύηπ ¨Οι Πέμςε Μάοςσοεπ¨ ξοίζεςαι χπ Μέλξπ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ
7) Σαμπάκη Καλλιόπη – Δημόςιρρα, Δκπαιδεσςικόπ ξοίζεςαι χπ Μέλξπ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ
8) Υχςειμξύ Υχςειμόπ– Δημόςηπ- Ποόεδοξπ σλλόγξσ Δπαγγελμαςιώμ αμξθοάκηπ και Λξγιρςήπ, ξ
ξπξίξπ ποξςάθηκε από ςημ εκποόρχπξ ςηπ παοάςανη ςηπ μειξφητίαπ ¨Αμαγέμμηρη ςηπ
αμξθοάκηπ¨, κα. Αμςχμάκη- Μόοαλη Φοσράμθη, ξοίζεςαι χπ Μέλξπ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ
9) Φαοαμά Φοσρξύλα – Δημόςιρρα, Δλεύθεοη Δπαγγελμαςίαπ ξοίζεςαι χπ Μέλξπ ςξσ Διξικηςικξύ
σμβξσλίξσ

ΘΕΜΑ: «2ο «Περί συγχωμεύσεως
σχολικώμ επιτροπώμ πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Δήμου αμοθράκης σε έμα
μομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου»
Αριθμ. Απόφαση: 14
απ γμχοίζχ όςι ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξ 103 ςξσ Ν. 3852/2010
¨Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωμεύομται σε δύο μομικά πρόσωπα, έμα για τις
σχολικές μομάδες της πρωτοβάθμιας και έμα για τις σχολικές μομάδες της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης¨
ςξ Δήμξ αμξθοάκηπ έυξσμ ρσρςαθεί ξι ενήπ ρυξλικέπ επιςοξπέπ:
Α. Για ρυξλικέπ μξμάδεπ ποχςξβάθμιαπ:
1) υξλική επιςοξπή δημξςικξύ ρυξλείξ Καμαοιώςιρραπ
2)

υξλική επιςοξπή μηπιαγχγείξσ Καμαοιώςιρραπ

3)

υξλική επιςοξπή δημξςικξύ ρυξλείξσ Φώοαπ (αμεμεογή)

4)

υξλική επιςοξπή δημξςικξύ ρυξλείξσ Λακκώμαςξπ

5)

υξλική επιςοξπή μηπιαγχγείξσ Φώοαπ

6)

υξλική επιςοξπή μηπιαγχγείξσ Λακκώμαςξπ

7)

υξλική επιςοξπή δημξςικξύ ρυξλείξσ και μηπιαγχγείξσ Ποξτήςη Ηλία (αμεμεογή)

8)

υξλική επιςοξπή δημξςικξύ ρυξλείξσ και μηπιαγχγείξσ Αλχμιώμ (αμεμεογή)

Β. Για ρυξλικέπ μξμάδεπ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ:
1) υξλική επιςοξπή Γσμμαρίξσ Λσκείξσ αμξθοάκηπ
Δπξμέμχπ ξι ρυξλικέπ επιςοξπέπ ςχμ μξμάδχμ ποχςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ αμξθοάκηπ θα ποέπει
μα ρσγυχμεσςξύμ ρύμτχμα με ςημ διαδικαρία πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 241 ςξσ Ν. 3463/2006 ρε
έμα μξμικό ποόρχπξ, εμώ η ρυξλική επιςοξπή Γσμμαρίξσ Λσκείξσ αμξθοάκηπ θα παοαμείμει χπ
έυει καθώπ πεοιλαμβάμει όλεπ ςιπ ρυξλικέπ μξμάδεπ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςξσ Δήμξσ
αμξθοάκηπ.
Σα ρςξιυεία ςξσ μέξσ μξμικξύ ποξρώπξσ ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 240, 243 ςξσ Ν.
3463/2006 και παο. 4 ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ Ν. 3852/2010 πξσ θα ποξκύφει ποξςείμξμςαι χπ ενήπ:





ΔΠΩΝΤΜΙΑ : υξλική επιςοξπή ποχςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ Δήμξσ αμξθοάκηπ
ΚΟΠΟ: Η διαυείοιρη ςχμ πιρςώρεχμ πξσ διαςίθεμςαι για ςημ κάλσφη δαπαμώμ
λειςξσογίαπ ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ ποχςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςξσ Δήμξσ (θέομαμρηπ,
τχςιρμξύ, ύδοεσρηπ, ςηλετώμξσ, απξυέςεσρηπ, αγξοάπ αμαλώριμχμ σλικώμ, κ.λπ.) η
αμξιβή καθαοιρςοιώμ, η εκςέλερη έογχμ για ςημ επιρκεσή και ρσμςήοηρη ςχμ αμςίρςξιυχμ
ρυξλείχμ και ςξσ κάθε είδξσπ ενξπλιρμξύ ςξσπ, η ειρήγηρή ςηπ ποξπ ςημ αμςίρςξιυη
διεύθσμρη ποχςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ για ςξμ ετξδιαρμό από ςξμ Οογαμιρμό υξλικώμ
Κςιοίχμ ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ με έπιπλα και ενξπλιρμό και από ςξ Τπξσογείξ Παιδείαπ,
Δια Βίξσ Μάθηρηπ και Θοηρκεσμάςχμ με βιβλία για ςιπ αμςίρςξιυεπ ρυξλικέπ βιβλιξθήκεπ, η
διαυείοιρη ςχμ ερόδχμ από ςημ εμδευόμεμη εκμεςάλλεσρη ςχμ ρυξλικώμ κσλικείχμ, καθώπ
και η λήφη κάθε άλλξσ μέςοξσ πξσ κοίμεςαι αμαγκαίξ για ςημ ρςήοινη ςηπ διξικηςικήπ
λειςξσογίαπ ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ.
ΔΙΟΙΚΗΗ: Σξ Νξμικό Ποόρχπξ διξικείςαι από πεμςαμελέπ έχπ δεκαπεμςαμελέπ (θα ποέπει
μα καθξοιρςεί ξ αοιθμόπ ςχμ μελώμ) Διξικηςικό σμβξύλιξ, πξσ απξςελείςαι από:
α) Από ςξσπ Διεσθσμςέπ ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ ποχςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ
ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ.
β) Έμαμ εκποόρχπξ ςχμ ρσλλόγχμ γξμέχμ και κηδεμόμχμ πξσ ξοίζεςαι από
ςξσπ λειςξσογξύμςεπ αμςίρςξιυξσπ ρσλλόγξσπ
γ) Σα δε λξιπά μέλη δύμαςαι μα είμαι ξ δήμαουξπ ή δημξςικξί ρύμβξσλξι και
δημόςεπ ή κάςξικξι πξσ είμαι υοήρςεπ ςχμ σπηοεριώμ ςξσ μξμικξύ ποξρώπξσ
ή έυξσμ επαγγελμαςική ή κξιμχμική δοάρη ή ειδικέπ γμώρειπ με ςξ ρκξπό ςξσ
μξμικξύ ποξρώπξσ.
Σξσλάυιρςξμ έμα (1) από ςα χπ άμχ μέλη ξοίζξμςαι από ςημ μειξφητία,

επίρηπ ςξσλάυιρςξμ ςξ 1/3 ασςώμ θα είμαι γσμαίκεπ.
Μεςά ςξμ ξοιρμό ςχμ μελώμ ςξ δημξςικό ρσμβξύλιξ εκλέγει από ςα μέλη ςξμ
Ποόεδοξ και ςξμ Αμςιποόεδοξ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ.
ε πεοίπςχρη πξσ χπ μέλξπ έυει ξοιρςεί ξ Δήμαουξπ, καθίρςαςαι ασςξδικαίχπ
και Ποόεδοξπ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ.




ΠΔΡΙΟΤΙΑ: Ασςή ρσμίρςαςαι ρςξσπ ςίςλξσπ πξσ καςέυξσμ ξι καςαογηθείρεπ ρυξλικέπ
επιςοξπέπ ασςή ςη ρςιγμή, όπχπ ασςή είμαι μεςαγοαμμέμη ρςξ Τπξθηκξτσλακείξ
αμξθοάκηπ.
ΠΟΡΟΙ ςξσ Νξμικξύ Ποξρώπξσ είμαι:
α) Η εςήρια επιυξοήγηρη ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ
β) Η εςήρια επιυξοήγηρη ςξσ Κοάςξσπ
γ) Οι κάθε είδξσπ ειρτξοέπ, δχοεέπ, κληοξμξμίεπ, κληοξδξρίεπ.
δ) Διρποάνειπ από ςξ αμςίςιμξ ςχμ παοευόμεμχμ ποαγμάςχμ ή σπηοεριώμ.
ε) Ποόρξδξι από ςημ πεοιξσρία ςξσ.

ςημ ρσμέυεια κάλερε ςξ Δημξςικό σμβξύλιξ μα απξταρίρει ρυεςικά.
Σξ Δημξςικό σμβξύλιξ ατξύ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και έλαβε σπόφη ςιπ διαςάνειπ ςηπ
παο. 2 ςξσ άοθοξ 103 ςξσ Ν. 3852/2010, ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 240, 241, και 243 ςξσ Ν.
3464/2006 και καςόπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,

Αποφασίζει Ομόφωμα

σγυχμεύει ςιπ παοακάςχ ρυξλικέπ επιςοξπέπ ποχςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ
ρε μια με ςημ επχμσμία ¨υξλική ΔπιςοξπήΠοχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Δήμξσ αμξθοάκηπ¨.
1) υξλική επιςοξπή δημξςικξύ ρυξλείξ Καμαοιώςιρραπ, η ξπξία ρσρςάθηκε με ςημ αοίθμ. ΑΓ
3238/1991 απόταρη ςξσ Νξμάουη Έβοξσ και ρςημ ρσμέυεια ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοίθμ. 3316/317-2003 απόταρη ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ.
2) υξλική επιςοξπή μηπιαγχγείξσ Καμαοιώςιρραπ, η ξπξία ρσρςάθηκε με ςημ αοίθμ. ΑΓ
3239/1991 απόταρη ςξσ Νξμάουη Έβοξσ και ρςημ ρσμέυεια ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοίθμ. 3318/317-2003 απόταρη ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ.
3) υξλική επιςοξπή δημξςικξύ ρυξλείξσ Φώοαπ (αμεμεογή), η ξπξία ρσρςάθηκε με ςημ αοίθμ. ΑΓ
3237/1991 απόταρη ςξσ Νξμάουη Έβοξσ και ρςημ ρσμέυεια ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοίθμ. 3312/317-2003 απόταρη ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ.

4) υξλική επιςοξπή δημξςικξύ ρυξλείξσ Λακκώμαςξπ, η ξπξία ρσρςάθηκε με ςημ αοίθμ. ΑΓ
3234/1991 απόταρη ςξσ Νξμάουη Έβοξσ και ρςημ ρσμέυεια ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοίθμ. 3319/317-2003 απόταρη ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ.
5) υξλική επιςοξπή μηπιαγχγείξσ Φώοαπ, η ξπξία ρσρςάθηκε με ςημ αοίθμ. ΑΓ 3235/1991
απόταρη ςξσ Νξμάουη Έβοξσ και ρςημ ρσμέυεια ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοίθμ. 3317/31-7-2003
απόταρη ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ.
6) υξλική επιςοξπή μηπιαγχγείξσ Λακκώμαςξπ, η ξπξία ρσρςάθηκε με ςημ αοίθμ. ΑΓ 3233/1991
απόταρη ςξσ Νξμάουη Έβοξσ και ρςημ ρσμέυεια ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοίθμ. 3314/31-7-2003
απόταρη ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ.
7) υξλική επιςοξπή δημξςικξύ ρυξλείξσ και μηπιαγχγείξσ Ποξτήςη Ηλία η ξπξία ρσρςάθηκε με
ςημ αοίθμ. ΑΓ 16982/1993 απόταρη ςξσ Νξμάουη Έβοξσ και ρςημ ρσμέυεια ςοξπξπξιήθηκε με ςημ
αοίθμ. 3315/31-7-2003 απόταρη ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ –
Θοάκηπ.
(αμεμεογή).
8) υξλική επιςοξπή δημξςικξύ ρυξλείξσ και μηπιαγχγείξσ Αλχμιώμ (αμεμεογή), η
ξπξία ρσρςάθηκε με ςημ αοίθμ. ΑΓ 3231/1991 απόταρη ςξσ Νξμάουη Έβοξσ και ρςημ ρσμέυεια
ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοίθμ. 3311/31-7-2003 απόταρη ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ
Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ.




ΚΟΠΟ ςηπ υξλικήπΔπιςοξπήπΠοχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Δήμξσ αμξθοάκηπ είμαι: Η
διαυείοιρη ςχμ πιρςώρεχμ πξσ διαςίθεμςαι για ςημ κάλσφη δαπαμώμ λειςξσογίαπ ςχμ
ρυξλικώμ μξμάδχμ ποχςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςξσ Δήμξσ (θέομαμρηπ, τχςιρμξύ,
ύδοεσρηπ, ςηλετώμξσ, απξυέςεσρηπ, αγξοάπ αμαλώριμχμ σλικώμ, κ.λπ.) η αμξιβή
καθαοιρςοιώμ, η εκςέλερη έογχμ για ςημ επιρκεσή και ρσμςήοηρη ςχμ αμςίρςξιυχμ
ρυξλείχμ και ςξσ κάθε είδξσπ ενξπλιρμξύ ςξσπ, η ειρήγηρή ςηπ ποξπ ςημ αμςίρςξιυη
διεύθσμρη ποχςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ για ςξμ ετξδιαρμό από ςξμ Οογαμιρμό υξλικώμ
Κςιοίχμ ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ με έπιπλα και ενξπλιρμό και από ςξ Τπξσογείξ Παιδείαπ,
Δια Βίξσ Μάθηρηπ και Θοηρκεσμάςχμ με βιβλία για ςιπ αμςίρςξιυεπ ρυξλικέπ βιβλιξθήκεπ, η
διαυείοιρη ςχμ ερόδχμ από ςημ εμδευόμεμη εκμεςάλλεσρη ςχμ ρυξλικώμ κσλικείχμ, καθώπ
και η λήφη κάθε άλλξσ μέςοξσ πξσ κοίμεςαι αμαγκαίξ για ςημ ρςήοινη ςηπ διξικηςικήπ
λειςξσογίαπ ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ.
Σξ Νξμικό Ποόρχπξ διξικείςαι από ξκςαμελέπ Διξικηςικό σμβξύλιξ, πξσ απξςελείςαι από:
α) Από ςξσπ Διεσθσμςέπ ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ ποχςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ
ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ.
β) Έμαμ εκποόρχπξ ςξσ ρσλλόγχμ γξμέχμ και κηδεμόμχμ πξσ ξοίζεςαι από
ςξσπ λειςξσογξύμςεπ αμςίρςξιυξσπ ρσλλόγξσπ
γ) Σα δε λξιπά μέλη δύμαςαι μα είμαι ξ δήμαουξπ ή δημξςικξί ρύμβξσλξι και
δημόςεπ ή κάςξικξι πξσ είμαι υοήρςεπ ςχμ σπηοεριώμ ςξσ μξμικξύ ποξρώπξσ
ή έυξσμ επαγγελμαςική ή κξιμχμική δοάρη ή ειδικέπ γμώρειπ με ςξ ρκξπό ςξσ
μξμικξύ ποξρώπξσ.
Σξσλάυιρςξμ έμα (1) από ςα χπ άμχ μέλη ξοίζξμςαι από ςημ μειξφητία,

επίρηπ ςξσλάυιρςξμ ςξ 1/3 ασςώμ θα είμαι γσμαίκεπ.
Μεςά ςξμ ξοιρμό ςχμ μελώμ ςξ δημξςικό ρσμβξύλιξ εκλέγει από ςα μέλη ςξμ
Ποόεδοξ και ςξμ Αμςιποόεδοξ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ.
ε πεοίπςχρη πξσ χπ μέλξπ έυει ξοιρςεί ξ Δήμαουξπ, καθίρςαςαι ασςξδικαίχπ
και Ποόεδοξπ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ.



ΠΔΡΙΟΤΙΑ: Ασςή ρσμίρςαςαι ρςξσπ ςίςλξσπ πξσ καςέυξσμ ξι καςαογηθείρεπ ρυξλικέπ
επιςοξπέπ ασςή ςη ρςιγμή, όπχπ ασςή είμαι μεςαγοαμμέμη ρςξ Τπξθηκξτσλακείξ
αμξθοάκηπ.
ΠΟΡΟΙ ςξσ Νξμικξύ Ποξρώπξσ είμαι:
α) Η εςήρια επιυξοήγηρη ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ
β) Η εςήρια επιυξοήγηρη ςξσ Κοάςξσπ
γ) Οι κάθε είδξσπ ειρτξοέπ, δχοεέπ, κληοξμξμίεπ, κληοξδξρίεπ.
δ) Διρποάνειπ από ςξ αμςίςιμξ ςχμ παοευόμεμχμ ποαγμάςχμ ή σπηοεριώμ.
ε) Ποόρξδξι από ςημ πεοιξσρία ςξσ.

ΘΕΜΑ: «3ο «Περί τροποποίησης
καταστατικού της χολικής Επιτροπής
Γυμμασίου – Λυκείου αμοθράκης»
Αριθμ. Απόφαση: 15
απ γμχοίζχ όςι με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 240 & 243 ςξσ Ν. 3463/2006 επήλθαμ αλλαγέπ χπ
ποξπ ςημ διξίκηρη ςχμ ρυξλικώμ επιςοξπώμ και θα ποέπει μα ποξβξύμε ρςημ ςοξπξπξίηρη ςξσ
καςαρςαςικξύ ςηπ χπ ςημ παο. 3 ρςημ ξπξία αματέοεςαι διξίκηρη ςξσ μξμικξύ ποξρώπξσ.
απ καλώ μα απξταρίρξσμε ρυεςικά.
Σξ Δημξςικό σμβξύλιξ ατξύ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και έλαβε σπόφη ςημ αοίθμ.
ΑΓ3236/91 απόταρη ςξσ Νξμάουη Έβοξσ με ςημ ξπξία ρσρςάθηκε η υξλική Δπιςοξπή ΓσμμαρίξσΛσκείξσ αμξθοάκηπ, ςημ αοίθμ. 3313/31-7-2003 απόταρη ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ
Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ με ςημ ξπξία ςοξπξπξιήθηκε ςξ καςαρςαςικό ρύρςαρηπ ςηπ
ρυξλικήπ επιςοξπήπ, ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 240 και 243 ςξσ Ν. 3463/2006 και καςόπιμ
διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,
Αποφασίζει Ομόφωμα

Δγκοίμει ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ ποάνηπ ρύρςαρηπ ςηπ υξλικήπ Δπιςοξπήπ Γσμμαρίξσ Λσκείξσ
αμξθοάκηπ χπ ποξπ ςημ παο. 3 ςηπ αοίθμ. ΑΓ3236/91 απόταρη ςξσ Νξμάουη Έβοξσ με ςημ ξπξία
ρσρςάθηκε η υξλική Δπιςοξπή Γσμμαρίξσ- Λσκείξσ αμξθοάκηπ, ςημ αοίθμ. 3313/31-7-2003

απόταρη ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ με ςημ ξπξία
ςοξπξπξιήθηκε ςξ καςαρςαςικό ρύρςαρηπ ςηπ ρυξλικήπ επιςοξπήπ χπ ενήπ:
«Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
α) Από τους Διευθυμτές τωμ σχολικώμ μομάδωμ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου
Σαμοθράκης.
β) Έμαμ εκπρόσωπο τωμ συλλόγωμ γομέωμ και κηδεμόμωμ που ορίζεται από τους λειτουργούμτες
αμτίστοιχους συλλόγους
γ) Έμαμ εκπρόσωπο μαθητικής κοιμότητας
δ) Τα δε λοιπά μέλη δύμαται μα είμαι ο δήμαρχος ή δημοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που
είμαι χρήστες τωμ υπηρεσιώμ του μομικού προσώπου ή έχουμ επαγγελματική ή κοιμωμική δράση ή
ειδικές γμώσεις με το σκοπό του μομικού προσώπου.
Τουλάχιστομ έμα (1) από τα ως άμω μέλη ορίζομται από τημ μειοψηφία, επίσης τουλάχιστομ το 1/3
αυτώμ θα είμαι γυμαίκες.
Μετά τομ ορισμό τωμ μελώμ το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη τομ Πρόεδρο και τομ
Αμτιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που ως μέλος έχει οριστεί ο Δήμαρχος, καθίσταται αυτοδικαίως και Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου»

ΘΕΜΑ: «4ο «Περί ορισμού μελώμ
Διοικητικού υμβουλίου χολικής
Επιτροπής Γυμμασίου- Λυκείου
αμοθράκης»
Αριθμ. Απόφαση: 16
ύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 243 ςξσ Ν. 3463/2006 και ςιπ διαςάνειπ ςξσ
άοθοξσ 5 ςξσ Ν. 1894/1990 (110 Α΄) όπχπ ιρυύει ραπ καλώ μα ξοίρξσμε ςα Μέλη ςξσ Διξικηςικξύ
σμβξσλίξσ ςηπ υξλικήπ Δπιςοξπήπ Γσμμαρίξσ – Λσκείξσ αμξθοάκηπ.
Σξ Δημξςικό σμβξύλιξ ατξύ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ, έλαβε σπόφη ςημ καςαρςαςική
ποάνη ίδοσρηπ ςηπ υξλικήπ Δπιςοξπήπ ςξσ Γσμμαρίξσ- Λσκείξσ Καμαοιώςιρραπ, ςιπ ρυεςικέπ
διαςάνειπ ςξσ μόμξσ και καςόπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,

Αποφασίζει ομόφωμα

σγκοξςεί ςημ υξλική Δπιςοξπή ςξσ Δμιαίξσ Γσμμαρίξσ – Λσκείξσ αμξθοάκηπ η ξπξία απξςελείςε
από ςα παοακάςχ μέλη:

1.
2.
3.
4.

Βάβξσοα Δσαγγέλια – Διεσθύμςοια Γσμμαρίξσ – Ποόεδοξπ
Γιαμμέλξσ Πξλύμμια – Δημξςική ύμβξσλξπ από ςημ μειξφητία- Αμςιποόεδοξπ
Γιαοαμάμηπ Φοήρςξπ –Διεσθσμςήπ Λσκείξσ- Μέλξπ Δ..
Πασλίδξσ Παρυαλίςρα – Δκποόρχπξπ σλλόγξσ Γξμέχμ και Κηδεμόμχμ Γσμμαρίξσ- Λσκείξσ
– Μέλξπ Δ..
5. Βανεβάμη Βαλεμςίμα- Δκποόρχπξπ Μαθηςικήπ Κξιμόςηςαπ- Μέλξπ Δ..
6. Μαλςέζξσ Ιχάμμα- Δημόςιρρα, σμςανιξύυξπ Δκπαιδεσςικόπ – Μέλξπ Δ..
7. Βίςραπ Αθαμάριξπ- Δημξςικόπ ύμβξσλξπ από ςημ πλειξφητία- Μέλξπ Δ..
Η θηςεία ςχμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ παοξύραπ υξλικήπ Δπιςοξπήπ θα ακξλξσθήρει
ςημ διάοκεια ςηπ Δημξςικήπ πεοιόδξσ 2011 – 2014 και θα λήνει με ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ μέξσ
Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ.

ΘΕΜΑ: «5ο «Περί ορισμού μελώμ
Διοικητικού υμβουλίου χολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου αμοθράκης»
Αριθμ. Απόφαση: 17
ύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 243 ςξσ Ν. 3463/2006 και ςιπ διαςάνειπ ςξσ
άοθοξσ 5 ςξσ Ν. 1894/1990 (110 Α΄) όπχπ ιρυύει ραπ καλώ μα ξοίρξσμε ςα Μέλη ςξσ Διξικηςικξύ
σμβξσλίξσ ςηπ υξλικήπ Δπιςοξπήπ Ποχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Δήμξσ αμξθοάκηπ.
Σξ Δημξςικό σμβξύλιξ ατξύ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ, έλαβε σπόφη, ςξ καςαρςαςικό
ςηπ υξλικήπ Δπιςοξπήπ Ποχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Δήμξσ αμξθοάκηπ όπχπ ποξέκσφε από ςημ
ρσγυώμεσρη ςχμ υξλικώμ Δπιςοξπώμ ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ ποχςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςξσ
Δήμξσ, ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ μόμξσ και καςόπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,

Αποφασίζει ομόφωμα

σγκοξςεί ςημ υξλική Δπιςοξπή Ποχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Δήμξσ αμξθοάκηπ η ξπξία απξςελείςε
από ςα παοακάςχ μέλη:
1.

Βοξμςάγια Δσςσυία – Διεσθύμςοια Δημξςικξύ υξλείξσ Καμαοιώςιρραπ –
Ποόεδοξπ

2.

Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ – Δημξςικόπ ύμβξσλξπ από ςημ μειξφητία- Αμςιποόεδοξπ

3.

Δεβεςζή ξτία – Διεσθύμςοια Νηπιαγχγείξσ Καμαοιώςιρραπ- Μέλξπ Δ..

4.

Θαρίςξσ Μαοία – Διεσθύμςοια Νηπιαγχγείξ Λακκώμαςξπ – Μέλξπ Δ..

5.

Κιλίκη Φοσρασγή- Διεσθύμςοια Δημξςικξύ υξλείξσ Λακκώμαςξπ- Μέλξπ Δ..

6.

Παςρή Κχρςαμςιμιά– Διεσθύμςοια Νηπιαγχγείξσ Φώοαπ – Μέλξπ Δ..

7.

Φαςζηρςετάμξσ Πξλσνέμη- Δκποόρχπξπ σλλόγξσ Γξμέχμ και Κηδεμόμχμ

8.

Βίςραπ Αθαμάριξπ- Δημξςικόπ ύμβξσλξπ από ςημ πλειξφητία- Μέλξπ Δ..

Η θηςεία ςχμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ παοξύραπ υξλικήπ Δπιςοξπήπ θα ακξλξσθήρει
ςημ διάοκεια ςηπ Δημξςικήπ πεοιόδξσ 2011 – 2014 και θα λήνει με ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ μέξσ
Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ.

