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ΘΕΜΑ: «Ορθή Επανάληψη της αριθ. 31/2011 απόφασης ∆.Σ. περί 
συγχώνευσης των Σχολικών επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 
του ∆ήµου»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήµερα στις 2.11.2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., 
ύστερα από την αριθµ. Πρωτ.  11838/20/27-10-2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 20/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε 
κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων 
των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
(«Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 218/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12506/11.11.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049034, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 2.11.2011 
Συνεδρίασης Νο. 21/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού,  η κα Αλίκη Μολακίδου, ∆Ε 38-∆ιοικητικού, υπάλληλος 
Αορ. Χρόνου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                     Κανταρέλης ∆ηµήτριος  
Μπόβος Χαράλαµπος                     Κόντος Σταύρος 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                 Αγαγιώτου Βασιλική 
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαµάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης                                 
Παπαλουκά Ευτυχία      
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
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Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή Ναθαναήλ, ενώ απουσίαζε η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα 

∆ερµανούτσου. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

Οι 3  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης ήτοι οι κ.κ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος, Αγαγιώτου Βασιλική και Κόντος Σταύρος, απουσίαζαν 

δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 8ο 

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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8ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 11908/26-10-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της υπ΄αρ. 31/2011 (2η ορθή επανάληψη) 
Απόφασης του ∆.Σ. σχετικά µε την συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών   
 
Σχετ.: Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 11581/06.10.2011 έγγραφό µας προς το Εθνικό Τυπογραφείο 

 
 
Παρακαλούµε όπως σε προσεχή συνεδρίαση του ∆.Σ. εισάγετε προς συζήτηση και 
λήψη απόφασης το παρακάτω θέµα που αφορά την ορθή επανάληψη της υπ΄αρ. 
31/2011 Απόφασης ∆.Σ. περί συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών. 
 
Ειδικότερα, επί του συγκεκριµένου θέµατος σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
Λόγω παράλειψης αναγραφής - κατά την σύνταξη της υπ΄αρ. 31/2011 (2η ορθή 
επανάληψη, αρ. πρωτ. εγγράφου 8267/15.07.2011) Απόφασης του ∆.Σ. και στο 
µέρος που αφορά τις συγχωνευόµενες Σχολικές επιτροπές της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας – της 1ης Σχολικής Επιτροπής η 
οποία περιλαµβάνει το 3ο και 4ο Γυµνάσιο καθώς και το 3ο Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας – 
και της συνακόλουθης δηµοσίευσης του ΦΕΚ 2168/τεύχος Β΄/27.09.2011 όπου δεν 
συµπεριλαµβάνεται εκ παραδροµής η εν λόγω Σχολική Επιτροπή, θα πρέπει, κατόπιν 
υπόδειξης και του Εθνικού Τυπογραφείου, να γίνει ορθή επανάληψη της 31/2011 
Α.∆.Σ. ως προς το σκέλος των γενοµένων παραλείψεων. 
 
Επίσης όπου στο κείµενο της Απόφασης που αφορά την συγχώνευση των Σχολικών 
Επιτροπών αναγράφεται εκ παραδροµής ο όρος «πρωτοβάθµια» εκπαίδευση, θα 
πρέπει να διορθωθεί στο ορθόν «δευτεροβάθµια» εκπαίδευση. 
 
 
∆εδοµένων των προαναφερθέντων, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να διορθώσει 
την υπ΄αρ. 31/2011 Απόφασή του ως εξής: 
 
Α. Η 2η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος Ν.Π.∆.∆. αποτελείται από τις εξής συγχωνευόµενες Σχολικές Επιτροπές 
των 2 πρώην ∆ήµων: 

- 5η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
- 1η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας η οποία 

περιλαµβάνει το 3ο και 4ο Γυµνάσιο και το 3ο Λύκειο (ΦΕΚ 
561/τ.β’/22.07.1991, ΦΕΚ 59/τ. β΄/31.01.2001) 

- 2η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
- 3η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
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- 9η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
- Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας, η οποία περιλαµβάνει το 1ο 

Γυµνάσιο 
- Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας, η οποία περιλαµβάνει το 1ο 

Λύκειο.  
 
Β. Όπου στο κείµενο της Απόφασης που αφορά την συγχώνευση των Σχολικών 
Επιτροπών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αναγράφεται εκ παραδροµής ο όρος 
«πρωτοβάθµια» εκπαίδευση, θα πρέπει να διορθωθεί στο ορθόν «δευτεροβάθµια» 
εκπαίδευση. 
 
Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως ψηφίσει τα προαναφερθέντα. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου ρώτησε πόσες φορές έχει διορθωθεί το ΦΕΚ. Ο κ. Π.Κότσιρας 
απάντησε καµία, καθώς πρόκειται για τροποποίηση-συµπλήρωση. 
Ο κ. Πρόεδρος απάντησε ότι η απόφαση διορθώθηκε τέσσερις φορές και σήµερα 
διορθώνεται το ΦΕΚ. 
Ο κ.Μ.Κουτσάκης ζήτησε από τους ∆ηµ. Συµβούλους να εστιάσουν στην ουσία του 
θέµατος. Παρά τις παραλείψεις είναι ουσιαστικό να γίνει η διόρθωση του ΦΕΚ. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου, την αριθ. 31/2011 προηγούµενη απόφασή του (2η Ορθή 
Επανάληψη) και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 103 παρ. 2 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης»), την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, την απόφαση του ΥΠΕΣΑΗ∆ µε αριθµ. πρωτ.: 
8440/24.02.2011 «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών», το Φ.Ε.Κ. 318/25.02.2011 τ.β., τις 
Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που 
λειτουργούσαν στους πρώην ∆ήµους Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας 
αντιστοίχως 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την διόρθωση (Ορθή Επανάληψη) της αριθ. 31/2011 προηγούµενης 
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών του 
∆ήµου ως προς το σκέλος της συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών Β/θµιας 
Εκαπίδευσης, για τους αναφερόµενους στην εισήγηση της παρούσας λόγους, ως 
εξής:  
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Α. Η 2η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος Ν.Π.∆.∆. αποτελείται από τις εξής συγχωνευόµενες Σχολικές Επιτροπές 
των 2 πρώην ∆ήµων: 

- 5η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
- 1η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας η οποία 

περιλαµβάνει το 3ο και 4ο Γυµνάσιο και το 3ο Λύκειο (ΦΕΚ 
561/τ.β’/22.07.1991, ΦΕΚ 59/τ. β΄/31.01.2001) 

- 2η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
- 3η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
- 9η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
- Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας, η οποία περιλαµβάνει το 1ο 

Γυµνάσιο 
- Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας, η οποία περιλαµβάνει το 1ο 

Λύκειο.  
 
Β. Όπου στο κείµενο της Απόφασης που αφορά την συγχώνευση των Σχολικών 
Επιτροπών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αναγράφεται εκ παραδροµής ο όρος 
«πρωτοβάθµια» εκπαίδευση, διορθώνεται στο ορθόν «δευτεροβάθµια» εκπαίδευση. 
 
Μετά τα ανωτέρω το αποφασιστικό µέρος της αριθ. 31/2011 απόφασης ∆.Σ., ως προς 
το σκέλος της συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών Β/θµιας Εκπαίδευσης, 
διαµορφώνεται ως εξής :  
 
Β. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
 
Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 όλων 
των Σχολικών Επιτροπών Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία : «2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» των πρώην ∆ήµων Νέας Φιλαδέλφειας και 
Νέας Χαλκηδόνας, η οποία περιλαµβάνει όλα τα Σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ενιαίου ∆ήµου και ειδικότερα τα εξής: 
 

Α) 1Ο, 2Ο, 3Ο και 4ο  Γυµνάσιο αντιστοίχως Ν. Φιλαδέλφειας 
Β) 1Ο  Γυµνάσιο Ν. Χαλκηδόνας 
Γ) 1ο , 2Ο και 3Ο Λύκειο αντιστοίχως Ν. Φιλαδέλφειας  
∆) 1ο  Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας 
Ε)  1Ο , 2Ο , 3Ο ΕΠΑΛ και 4ο ΕΠΑΣ  Ν. Φιλαδέλφειας 

     ΣΤ)  5ο  ΣΕΚ  Ν. Φιλαδέλφειας 
 
Η 2η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος Ν.Π.∆.∆. αποτελείται από τις εξής συγχωνευόµενες Σχολικές Επιτροπές 
των 2 πρώην ∆ήµων: 
 

- 5η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
- 1η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας η οποία 

περιλαµβάνει το 3ο και 4ο Γυµνάσιο και το 3ο Λύκειο (ΦΕΚ 
561/τ.β’/22.07.1991, ΦΕΚ 59/τ. β΄/31.01.2001) 

- 2η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
- 3η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
- 9η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
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- Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας, η οποία περιλαµβάνει το 1ο 
Γυµνάσιο 

- Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας, η οποία περιλαµβάνει το 1ο 
Λύκειο.  

 
 
 

2.    Άρθρο  1ο   Επωνυµία 
 

Τη σύσταση ενιαίου Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «2η Σχολική Επιτροπή  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος,  στην οποία 
θα υπάγεται το σύνολο των σχολικών µονάδων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του 
∆ήµου, θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, ΦΕΚ 263/23-12-
2008 τεύχος Α΄, από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, σε 
συνδυασµό µε την 8440/24-02-2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆, η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα 
προαναφερόµενα Σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του νέου ενιαίου ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
  

 
3.   Άρθρο  2ο    Σκοπός  
 
Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα 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.λ.π.), η αµοιβή καθαριστριών,  η εκτέλεση έργων για 
την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους 
εξοπλισµού τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας  
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. 

 
 
4.   Άρθρο 3ο   ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου 
 
           ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου: 
 
α.  Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο       
αποτελείται από δέκα πέντε(15) µέλη, ως εξής:  
- Τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο 

ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
- Τέσσερις (4) ∆ηµότες ή κατοίκους µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης   
- Πέντε (5) (ή και περισσότερους) ∆ιευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 

σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και όταν συζητείται θέµα το 
οποίο αφορά συγκεκριµένη σχολική µονάδα, θα καλείται ο οικείος ∆ιευθυντής 
να συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου µε αντίστοιχη µείωση ενός εκ των 5 
∆/ντών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,   
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- Έναν (ή και περισσότερους) εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των 
υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής 
µονάδας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

- Έναν εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων. 
   

β.   Με απόφαση των οικείων Σχολικών επιτροπών, σε ∆ήµους όπου υπάρχουν πάνω       
από δύο σχολικές µονάδες ή σχολικά συγκροτήµατα ανά βαθµίδα λειτουργεί για κάθε 
σχολείο ή σχολικό συγκρότηµα «Συµβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο 
αποτελείται από 3 έως 5 µέλη. Στο Συµβούλιο συµµετέχουν οπωσδήποτε ο 
∆ιευθυντής σχολείου,  τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων και κηδεµόνων, 
τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος    Συλλόγου διδασκόντων.   Το Συµβούλιο διαπιστώνει 
τις ανάγκες και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στη λειτουργία των  σχολείων και 
διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία σχολική επιτροπή για την καλύτερη 
στήριξη της λειτουργίας τους. Ο ∆ιευθυντής  που συµµετέχει στο Συµβούλιο 
«Σχολικής Κοινότητας»,  διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεσή του  για την 
αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών µονάδων, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 3852/2010.  

  
 Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη 
αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση 
που µέλος έχει ορισθεί, από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο, ο ∆ήµαρχος ή ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου 
ορίζεται µε την απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των 
καθηκόντων τους.  
 Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα 
∆ικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
κι όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο. 

 
5.    Άρθρο 4ο     Πόροι  
 
      Πόροι του Ν.Π.∆.∆. είναι: 
 

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου που ανέρχεται στο ποσό των Euro 
275.000,00.- και ή τυχόν επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαµορφώνεται 
ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης 
επιχορήγησης, η οποία θα καθορίζεται µε Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και θα προβλέπεται στον ετήσιο Προϋπολογισµό του ∆ήµου, 
β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας, 
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, 
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες, 
ε) κάθε άλλη νόµιµη πηγή.  
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6.   Άρθρο 5ο    Έδρα 
 
Έδρα του Νοµικού Προσώπου είναι ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
7.    Άρθρο 6ο   Περιουσία  
 
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών 
επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή 
αφιερωθεί στα νοµικά πρόσωπα. 

 
Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το 
νέο νοµικό πρόσωπο που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα 
που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία 
περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου 
χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, 
στις οποίες διάδικα µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται 
αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική 
πράξη συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 

Τα χρηµατικά υπόλοιπα των συγχωνευµένων Σχολικών Επιτροπών, σύµφωνα 
µε το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010, µεταφέρονται στη Σχολική Επιτροπή που 
προκύπτει από τη συγχώνευση. 
 
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ  ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη ύψους € 
201.000,00.- η οποία θα βαρύνει τον K.A.E. 02.00.6711.001 µε τίτλο «Επιχορήγηση 
Σχολικών Επιτροπών» που είναι εγγεγραµµένος στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου για 
το οικονοµικό έτος 2011, όπως και για τα επόµενα οικονοµικά έτη.  
   
 
Γ. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας, να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου 
νοµιµότητας, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   218/2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
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Παπανίκα Αικατερίνη 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 

 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
- Πρόεδρο Σχ. Επιτροπής Β/θµιας Εκπαίδευσης  
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