
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον  Πολύγυρο,  σήμερα είκοσι  εννέα  (29)  του  μηνός  Μαρτίου του έτους  2013,  ημέρα  
Παρασκευή  και  ώρα 14:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου Πολυγύρου  συνήλθε  σε  τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 
αριθ.  5/22.3.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.  κ.  Δημητρίου Ζαγγίλα,  η οποία 
επιδόθηκε και  δημοσιεύθηκε νόμιμα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  ΔΕΝ παρίσταται ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                        
   

Α/
Α

Επίθετο Όνομα Α/
Α

Επίθετο Όνομα

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23 Λαφαζάνης Βασίλειος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Δήμητσας Δημήτριος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Κυριάκου Ιφιγένεια
2 Πλιάκος Αστέριος
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Αβέρης Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 
τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκε  ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας, ο κ. Θεολόγης Νικόλαος, 
Πρόεδρος Δ.Κ. Γαλάτιστας και ο κ. Βαγιωνάς Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου.

Αριθμός θέματος:  12ο Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας

Αριθμός Απόφασης : 124

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Ζαγγίλας Δημήτριος,  εισηγούμενος  το  12ο 
θέμα,   τόνισε  τα  εξής  :«Έχει  αλλάξει  πλέον  ο  τρόπος  συγκρότησης  της  Δημοτικής  Επιτροπής 
Παιδείας. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’): 
«1. Σε κάθε δήμο η δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική 
επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:
α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της 
διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δ)  ένα  διευθυντή  σχολείου  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  όπου  υπάρχει,  που  ορίζεται  από  τον 
προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
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ε)  εκπροσώπους  των παραγωγικών  τάξεων,  όπου υπάρχουν,  που ορίζονται  με  απόφαση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει. 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφασης 
Υπ.Ε.Π.Θ.:  «Η  θητεία  του  προέδρου  και  των  μελών  των  κατά  το  άρθρο  50  του  Ν.1566/1985 
δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής».
Σύμφωνα  με  την  παρ.4  του  άρθρου  50  του  Ν.  1566/85  (ΦΕΚ  167/30.09.1985  τεύχος  Α’):  «Η 
δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου 
κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε 
αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί». 

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής και περαιτέρω ζητήματα τρόπου λειτουργίας της δημοτικής 
επιτροπής παιδείας ρυθμίζονται στο άρθρο 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’) και 
στην υπ’ αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ.
 Η συγκεκριμένη πρόταση για την Δημοτική Επιτροπή παιδείας του Δήμου Πολυγύρου την 
οποία εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Πρόεδρο, τον υποφαινόμενο (κ. Ζαγγίλα Δημήτριο), με αναπληρωτή, τον Βορδό τον Χρήστο, 
εκπροσώπους  φορέα από  την  Ένωση Αγροτικών  Συνεταιρισμών  Πολυγύρου,  τον  κ.  Ιωάννη 
Λανταβό,  με  αναπληρωτή  τον  κ.  Μπανάβα  Χαράλαμπο,  εκπρόσωπο  του  Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής τον κ. Βερροιώτη Αντώνιο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Παπαδάκη 
Νικόλαο». 

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος: «Επειδή 
είναι του διευρυμένου Δήμου πλέον η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας καλό θα ήταν, αφού έχουμε δύο 
εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, να ήταν ένας εκπρόσωπος από τον παλιό Δήμο Πολυγύρου 
και ένας εκπρόσωπος από τις Δημοτικές Κοινότητες είτε της Ορμύλιας, είτε της Γαλάτιστας».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη:
- το άρθρο 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’) 
- την υπ’ αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ.
- τη λήξη της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι        Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α.  Ορίζει  Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Πολυγύρου,  τον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Ζαγγίλα 
Β.  Εγκρίνει  τη  συμμετοχή  ενός  (1)  εκπροσώπου  από  την  Ένωση  Αγροτικών 
Συνεταιρισμών  Πολυγύρου,  ως  Μέλος,  στην  Δημοτική  Επιτροπή  Παιδείας  τον  κ. 
Ιωάννη Λανταβό, με αναπληρωτή τον κ. Μπανάβα Χαράλαμπο, και τη συμμετοχή  ενός 
(1) εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής τον κ. Βερροιώτη Αντώνιο ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Παπαδάκη Νικόλαο.
Γ. Η Επιτροπή συγκροτείται κατά τα ανωτέρω με απόφαση του Δημάρχου Πολυγύρου και 
η θητεία είναι διετής.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 124/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 10 -4-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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