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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 25550/328 (1)

Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών:
«Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Γρεβενών».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, 

Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι−
ατάξεις».

β. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

γ. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας».

δ. Του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Την αριθμ. 4269//10−7−2003 (ΦΕΚ 1033/15−7−2003) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Γρεβε−
νών με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 
Γρεβενών», αποφασίζουμε:

Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Γρε−
βενών», σύμφωνα με το σκεπτικό της 58/2011 απόφασης 
του Δήμου Γρεβενών.

Ακροτελεύτια Διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Γρεβενών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γρεβενά, 18 Μαΐου 2011

Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
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    Αριθμ. 22137 (2)
Λύση της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης με την 

επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλη−
τισμού, Νεολαίας Εχέδωρου», του Δήμου Δέλτα.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 παρ. 19 Α περ. 8, 225, 238, 280 περ. Ι 

και 283 παρ. 1 και 4 του Ν 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).

β) του άρθρου 103 παρ. 1α του Ν 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α/7.6.2010) σύμφωνα με το οποίο «Κάθε δήμος μπορεί να 
συνιστά ή να έχει: α) έως δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για 
τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, 
όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθ. 75 του Ν. 3463/2006 
όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχεί−
ρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου.».

γ) των άρθρων 8 περίπτωση Α παράγραφος 4α και 24 
του ΠΔ 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 245/Α/27.12.2010).

δ) του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8−6−
2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

ε) του άρθρου 90 παρ. 3 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις».

2. Την αριθμ. 25027/1984 απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 
244/Β/19.4.1984), περί καθορισμού αναγκαίων λεπτομε−
ρειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 
205 έως 213 του Ν. 1065/1980.

3. Την υπ’ αριθμ. 23198/12−9−2007 (ΦΕΚ 1886/Β/14−9−
2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας με την οποία μετατράπηκε η αμιγής 
δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επι−
χείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Ιωνίας (Δ.Ε.Τ.Α.Δ.Ι.)» 
σε κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Εχέδω−
ρου» του Δήμου Εχεδώρου, Ν. Θεσσαλονίκης και ήδη 
δήμου Δέλτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
άρθ. 1 παρ. 19 Α περ. 8.

4. Την υπ’ αριθμ. 66/2011 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου του Δήμου Δέλτα που αφορά τη λύση της ανω−
τέρω επιχείρησης, λόγω της υπάρχουσας οικονομικής 
της κατάστασης και μη ύπαρξης νομοθετικά δυνατό−
τητας αύξησης του κεφαλαίου της, με συνακόλουθη 
μεταφορά των δραστηριοτήτων αυτής στο Δήμο ή σε 
νομικό του πρόσωπο.

5. Την αριθμ. οικ. 684/11.1.2011 (ΦΕΚ 88/Β/31.1.2011) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας − Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων αυτής», αποφασίζουμε:

Τη λύση της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου Δέλ−
τα Ν. Θεσσαλονίκης, με την επωνυμία «Κοινωφελής Επι−
χείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Εχέδωρου», 
λόγω της υπάρχουσας οικονομικής της κατάστασης 
και μη ύπαρξης νομοθετικά δυνατότητας αύξησης του 
κεφαλαίου της, με συνακόλουθη μεταφορά των δραστη−
ριοτήτων αυτής στο Δήμο ή σε νομικό του πρόσωπο.

Τη λύση της δημοτικής επιχείρησης θα ακολουθήσει 
η εκκαθάριση αυτής από εκκαθαριστές που ορίζονται 
από το δημοτικό συμβούλιο.

Η αμοιβή των εκκαθαριστών θα προκύψει από το προ−
ϊόν της εκκαθάρισης.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, τυχόν 
δε ζημία που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της εκκα−
θάρισης της επιχείρησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του δήμου Δέλτα του τρέχοντος έτους (ΚΑ 02.80.8117.003 
με τίτλο «Οφειλές επιχείρησης Κ.Ε.Π.Α.Ν.Ε.»).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ

F
    Αριθμ. 22139 (3)
Λύση της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης με την 

επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος 
και Δημοτικής Συγκοινωνίας Εχέδωρου», του Δήμου 
Δέλτα.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 παρ. 19 Α περ. 8, 225, 238, 280 περ. Ι 

και 283 παρ. 1 και 4 του Ν. 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).

β) του άρθρου 103 παρ. 1α του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α/7.6.2010) σύμφωνα με το οποίο «Κάθε δήμος μπορεί να 
συνιστά ή να έχει: α) έως δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για 
τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, 
όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθ. 75 του Ν. 3463/2006 
όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχεί−
ρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου».

γ) των άρθρων 8 περίπτωση Α παράγραφος 4α και 24 
του ΠΔ 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 245/Α/27.12.2010).

δ) του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
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ε) του άρθρου 90 παρ. 3 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις».

2. Την αριθμ. 25027/1984 απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 
244/Β/19.4.1984), περί καθορισμού αναγκαίων λεπτομε−
ρειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 
205 έως 213 του Ν. 1065/1980.

3. Την υπ’ αριθμ. 23200/12−9−2007 (ΦΕΚ 1886/
Β/14.9.2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία μετατρά−
πηκε η αμιγής δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία 
«Κοινοτική Επιχείρηση Καλοχωρίου − Αμιγής Κοινοτική 
Επιχείρηση (Κ.Ε.Κ.Α.Κ.Ε.)» σε κοινωφελή επιχείρηση με 
την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος 
και Δημοτικής Συγκοινωνίας Εχέδωρου» του Δήμου 
Εχεδώρου, Ν. Θεσσαλονίκης και ήδη δήμου Δέλτα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθ. 1 
παρ. 19 Α περ. 8.

4. Την υπ’ αριθμ. 65/2011 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου του Δήμου Δέλτα που αφορά τη λύση της ανω−
τέρω επιχείρησης, λόγω της υπάρχουσας οικονομικής 
της κατάστασης και μη ύπαρξης νομοθετικά δυνατό−
τητας αύξησης του κεφαλαίου της, με συνακόλουθη 
μεταφορά των δραστηριοτήτων αυτής στο Δήμο ή σε 
νομικό του πρόσωπο.

5. Την αριθμ. οικ. 684/11.1.2011 (ΦΕΚ 88/Β/31.1.2011) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας − Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων αυτής», αποφασίζουμε:

Τη λύση της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου 
Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης, με την επωνυμία «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνί−
ας Εχέδωρου», λόγω της υπάρχουσας οικονομικής της 
κατάστασης και μη ύπαρξης νομοθετικά δυνατότητας 
αύξησης του κεφαλαίου της, με συνακόλουθη μεταφορά 
των δραστηριοτήτων αυτής στο Δήμο ή σε νομικό του 
πρόσωπο.

Τη λύση της δημοτικής επιχείρησης θα ακολουθήσει 
η εκκαθάριση αυτής από εκκαθαριστές που ορίζονται 
από το δημοτικό συμβούλιο.

Η αμοιβή των εκκαθαριστών θα προκύψει από το προ−
ϊόν της εκκαθάρισης.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Δέλτα, τυχόν 
δε ζημία που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της εκκα−
θάρισης της επιχείρησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του δήμου Δέλτα του τρέχοντος έτους (ΚΑ 02.80.8117.002 
με τίτλο «Οφειλές επιχείρησης Κ.Ε.Π.ΔΗ.Σ.Ε.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 70/2011 (4)
Συγχώνευση Σχολικών  Επιτροπών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Διρφύων − Μεσσαπίων και 
σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Διρφύων – Μεσσα−
πίων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διρφύων − 
Μεσσαπίων».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1). Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 102 και τις παρ. 1,4 και 

3 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010,
2). Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,
3). Την απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ, αριθμ. 

8440/24−2−2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»,

4). Τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης που λειτουργούσαν στους πρώην Δήμους Διρφύων 
και Μεσσαπίων,

5). Την αριθμ. 19330/1127/29−4−2011 απόφαση Γ.Γ Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 70/2011 απόφασης του 
Δημοτικού συμβουλίου Διρφύων – Μεσσαπίων, αποφα−
σίζουμε:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών Ν.Π.Δ.Δ με 
την επωνυμία:

(α) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Τ.Δ Ψαχνών,
(β) Σχολική Επιτροπή Λυκείου Ψαχνών,
(γ) Σχολική Επιτροπή Τ.Ε.Ε Ψαχνών,
(δ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Γυμνα−

σίου Μακρυκάπας,
(ε) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Καθενών,
(στ) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου, Δημοτικού Σχολείου 

και Νηπιαγωγείου Στενής,
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Διρφύων – 
Μεσσαπίων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μο−
νάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διρφύων − 
Μεσσαπίων»

2. Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων 
που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, 
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγο−
ράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, 
η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρη−
ση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους 
εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες 
διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των 
αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη 
και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιο−
θήκες, 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 σχολι−
κών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε 
φορά από διάταξη νόμου.
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3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) 
μέλη, ως εξής:

− Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου.

− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

− Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, − ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης.

− Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για 
τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

− Τρεις (3) Δημότες ή κατοίκους με γνώσεις από το 
χώρο της εκπαίδευσης

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος μετέχει με δικαίωμα ψήφου.

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και ή 

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγρά−
φου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία 
που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης 
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και 
έμμισθης εντολής.

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 συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού 
έτους 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ψαχνά, 22 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
F

    Αριθμ. απόφ. 99/2011 (5)
Συγχώνευση των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσε−

ων: Α. «Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Δραπετσώνας», Β. «Δημοτική Κοινωφελής Επι−
χείρηση Πολιτισμού Κερατσινίου», Γ. «Δημοτική Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού Κερατσινίου» και Δ. 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρόνοιας Κερα−
τσινίου» και σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δη−
μοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού − Αθλη−
τισμού Δήμου Κερατσινίου − Δραπετσώνας». 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ − ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 3852/10 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/07.06.2010) σχετικά με τις επιχειρήσεις των Δήμων,

2) Τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) 
σχετικά με τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων,

3) Τις διατάξεις των άρθρων 252−263 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α΄/08−06−2006),

4) Την υπ’ αριθμ. 11 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΠ οικ. 
4569/27−01−2011) σχετικά με τη συγχώνευση των επιχει−
ρήσεων των Δήμων,

5) Την υπ’ αριθμ. 14423/11302/13−05−2011 απόφαση του 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγ−
χου νομιμότητας της αριθμ. 99/2011 (ορθή επανάληψη) 
απόφασης του Δ.Σ του Δήμου Κερατσινίου − Δραπε−
τσώνας, αποφασίζουμε: 

Συγχωνεύουμε τις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις:
Α. «Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικών Υπηρεσιών Δή−

μου Δραπετσώνας».
(Απόφαση Γ.Γ. Περ. Αττικής 07/ΔΤΑ/2766/23−04−2009 

ΦΕΚ 838/Β΄/06−05−2009)
Β. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Κε−

ρατσινίου»,
(Αποφάσεις Γ.Γ. 07/ΔΤΑ/9510/16−09−2008 ΦΕΚ 2038/

Β΄/03−10−2008 και 07/ΔΤΑ/6681/05−08−2009 ΦΕΚ 1778/
Β΄/26−08−2009)

Γ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού Κε−
ρατσινίου»

(Αποφάσεις Γ.Γ. 07/ΔΤΑ/9511/16−09−2008 ΦΕΚ 2038/
Β΄/03−10−2008 και 07/ΔΤΑ/6679/05−08−2009 ΦΕΚ 1778/
Β΄/26−08−2009) και

Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρόνοιας Κε−
ρατσινίου»

(Αποφάσεις Γ.Γ. 07/ΔΤΑ/9508/16−09−2008 ΦΕΚ 2038/
Β/03−10−2008 και 07/ΔΤΑ/6680/05−08−2009 ΦΕΚ 1778/
Β΄/26−08−2009).

Συστήνουμε νέα Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ως 
εξής:
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1 Επωνυμία
Επωνυμία της επιχείρησης ορίζεται: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙ−

ΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗ−
ΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΜΟΥ −ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

2. Σκοπός
Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι ο προ−

γραμματισμός δράσεων και η παροχή υπηρεσιών που 
αναφέρονται στους τομείς: 

Α. Πολιτισμού, και συγκεκριμένα:
Η ανάληψη δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη 

του Δήμου Κερατσινίου −Δραπετσώνας.
− Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
του Δήμου.

− Η σε τοπικό επίπεδο προαγωγή της σύγχρονης πο−
λιτιστικής παραγωγής και καλλιτεχνικής δημιουργίας 
επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου και η ενδυ−
νάμωση του καλλιτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού της 
περιοχής.

Η προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας με τη λει−
τουργία καλλιτεχνικών τμημάτων και προγραμμάτων 
στους τομείς των εικαστικών και παραστατικών τε−
χνών.

− Η επιμέλεια και έκδοση πολιτιστικών εντύπων, βιβλί−
ων, περιοδικών και η παραγωγή πολιτιστικού ψηφιακού 
υλικού.

− Η προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης σε τοπικό 
επίπεδο, με τη λειτουργία δημοτικών κινηματογράφων 
και κινηματογραφικών λεσχών και την ενίσχυση της 
κινηματογραφικής δημιουργίας.

− Η προώθηση της θεατρικής τέχνης σε τοπικό επί−
πεδο, με τη λειτουργία θεατρικών σκηνών.

− Η διοργάνωση φεστιβάλ, μουσικών συναυλιών, θε−
ατρικών παραστάσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
καλλιτεχνικών δρώμενων ή η συμμετοχή της σε αυτά.

− Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης και συμμετοχής 
στην πολιτιστική ζωή για όλους τους κατοίκους και 
δημότες.

− Η συνεργασία και υποστήριξη πολιτιστικών συλ−
λόγων, Μ.Κ.Ο. και ενώσεων πολιτών που αναπτύσσουν 
δράσεις σε σχέση με τον πολιτισμό στην επικράτεια 
του Δήμου και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του 
εθελοντισμού στον τομέα του πολιτισμού.

− Η δικτύωση με πολιτιστικούς φορείς σε εθνικό, ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και η προώθηση του διαπολιτισμικού δια−
λόγου.

− Η δικτύωση με πολιτιστικούς φορείς σε εθνικό, ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και η προώθηση του διαπολιτισμικού δια−
λόγου.

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον δεν 
έχει εμπορικό χαρακτήρα. 

Β. Αθλητισμού, και συγκεκριμένα:
− Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η προβολή προγραμ−

μάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση 
αθλητικών εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων. 

− Η εξασφάλισης της ίσης πρόσβασης στα αθλητικά 
δρώμενα για όλους τους κατοίκους και δημότες.

− Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και εκμάθησης 
αθλημάτων κάθε είδους προς τους δημότες με τη δη−
μιουργία σχολών, ακαδημιών και τμημάτων.

− Η οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση 
των υφιστάμενων αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων 
του δήμου.

− Η συνεργασία με άλλους φορείς με σκοπό τη συμ−
μετοχή κυρίως των νέων και των ατόμων που προέρχο−
νται από ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού σε αθλητικές 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

− Η συμβολή και συνεισφορά στην ανάπτυξη υγιούς 
αθλητικού πνεύματος και η καλλιέργεια του αθλητισμού 
και των ιδανικών του.

− Η δικτύωση με αθλητικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

− Η συνεργασία και υποστήριξη αθλητικών συλλόγων, 
Μ.Κ.Ο και ενώσεων πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις 
σε σχέση με τον αθλητισμό στην επικράτεια του δήμου 
και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθελοντισμού 
στον τομέα του αθλητισμού.

− Η συμμετοχή και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών 
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. 

Γ. Περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα:
− Η εκτέλεση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Η εκτέλεση προγραμμάτων για την αστική αναζοω−
γόνηση της επικράτειας του δήμου.

− Η εκτέλεση προγραμμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της περιοχής.

− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της 
ρύπανσης στην περιφέρειά της.

− Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών.
− Η συνεργασία και υποστήριξη περιβαλλοντικών συλ−

λόγων, Μ.Κ.Ο. και ενώσεων πολιτών που αναπτύσσουν 
δράσεις σε σχέση με το περιβάλλον στην επικράτεια 
του δήμου και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθε−
λοντισμού στον τομέα του περιβάλλοντος.

− Η δικτύωση με περιβαλλοντικούς φορείς σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Δ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, και συγκεκριμένα:
− Η υλοποίηση προγραμμάτων για τον πολιτισμό, τον 

αθλητισμό, τη νεολαία, τη μέριμνα και την υγεία. 
Ε. Ενίσχυσης της Νεολαίας και Στήριξης των Δραστη−

ριοτήτων της, και συγκεκριμένα:
Η δημιουργία λεσχών (στεκιών) νεολαίας
− Η διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων για τα 

προβλήματα της νεολαίας (ανεργία, εκπαίδευση, ελεύ−
θερος χρόνος, ναρκωτικά, βία κ.λπ.)

− Η δικτύωση με φορείς της νεολαίας σε εθνικό, ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η προώθηση του δι−
αλόγου των νέων.

3. Έδρα

Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Κερατσινί−
ου − Δραπετσώνας.

4. Διάρκεια

Η διάρκεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται για 
πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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5. Πόροι
Οι πόροι της επιχείρησης προέρχονται από:
− Χρηματοδότηση από το Δήμο Κερατσινίου − Δρα−

πετσώνας για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες 
από αυτήν υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 
259 του Ν. 3463/2006.

− Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

− Δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις και ενισχύσεις από 
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και 
από φυσικά πρόσωπα.

− Έσοδα από εγγραφές και δίδακτρα παρακολούθησης 
προγραμμάτων και τμημάτων αθλητισμού και πολιτισμού.

− Έσοδα από διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων και γενικώς η παροχή υπηρεσιών προς 
τρίτους σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς.

− Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες (κυλικεία, πω−
λητήρια κ.λπ.).

− Προσόδους από περιουσιακά στοιχεία της Επιχεί−
ρησης.

− Έσοδα από συμμετοχή σε προγραμματικές συμβά−
σεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006.

6. Διοίκηση
Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 

αποτελούμενο από 11 μέλη, από τα οποία:
Α. Τα πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, 

εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) προέρχονται από 
τη μειοψηφία.

Β. Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικών φορέων 
της περιοχής.

Γ. Τέσσερα (4) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντι−
κείμενο της επιχείρησης.

Δ. Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων 
στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους 
από είκοσι (20) εργαζομένους, υποδεικνυόμενος από τη 
γενική συνέλευση αυτών. Στην περίπτωση που η επιχεί−
ρηση απασχολεί λιγότερους από είκοσι (20) εργαζομέ−
νους, αυξάνονται κατά ένα (1) τα μέλη της κατηγορίας 
δημότες ή κάτοικοι του Δήμου.

Ε. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ορίζονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.

7. Κεφάλαιο
Το Κεφάλαιο της Επιχείρησης ανέρχεται στα 704.614,83 

ευρώ, το οποίο αποτελείται από το άθροισμα των κα−
ταβληθέντων κεφαλαίων των τεσσάρων κοινωφελών 
επιχειρήσεων.

8. Διάλυση
Η Επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 

διάρκειάς της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία 
λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανε−
νεργός για χρονικά διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη 
λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. 
Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο Κερατσινί−
ου − Δραπετσώνας. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς 
ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Κερατσινίου − Δραπετσώνας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων και συμπληρωματικά οι διατάξεις 
περί του Εμπορικού Νόμου και του Αστικού Κώδικα.

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι καθώς και οι δι−
κηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των κοινωφελών επι−
χειρήσεων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως 
προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στη νέα κοι−
νωφελή επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση, 
με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η νέα κοινωφελής επιχεί−
ρηση που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τις 
επιχειρήσεις 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, εξομοιωμένο 
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποί−
ες διάδικα μέρη είναι κοινωφελείς επιχειρήσεις που 
συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα 
κοινωφελή επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται ειδική δια−
δικαστική πράξη συνέχισης για καθεμιά από τις επιχει−
ρήσεις που συγχωνεύθηκαν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κερατσίνι, 20 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 88/2011 (6)
Συγχώνευση νομικών προσώπων σχολικών επιτροπών 

Β/θ μιας Εκπ/σης Δήμου Μεσσήνης. Σύσταση νομι−
κού προσώπου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επι−
τροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή−
μου Μεσσήνης».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Την υπ’ αριθμ. 8440/2001 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας σχολικών επιτρο−
πών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

3. Την 11/2011 εγκύκλιο (Α.Π. οικ.4569/27−1−2011) του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.

4. Την 674/13−4−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου ελέγχου Νομιμότητας της 86/2011 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, απο−
φασίζουμε:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΥΜΕ τα Νομικά Πρόσωπα:
1. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων 

Λογγάς (ΦΕΚ 379/Β/25−6−1990)
2. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου−Λυκείου Αρι−

στομένη (990/Β/27−2−91)
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3. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου − Λυκείου Ανδρούσας 
(Α.Ν. 20208/1990)

4. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου − Λυκείου Πεταλιδίου 
(ΦΕΚ 526/Β/17−8−92)

5. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Χατζή
6. Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης (ΦΕΚ 

1048/Β/23−12−1991)
7. Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Μεσσήνης (ΦΕΚ 

1048/Β/23−12−1991)
8. Σχολική Επιτροπή 1ου Γενικού Λυκείου Μεσσήνης 

(ΦΕΚ 1048/Β/23−12−1991)
9. Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου Μεσσήνης 

(ΦΕΚ 1048/Β/23−12−1991)
10. Σχολική Επιτροπή ΕΠΑΛ− TEE Μεσσήνης (Α.Γ.Γ.Π.Π. 

16896/25−1−00)
σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου ως εξής:

Άρθρο 1
ΟΝΟΜΑ

«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης», που περιλαμβάνει το 
σύνολο των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) της περιφέρειας 
του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι η Μεσσήνη.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΙ

• Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας θέρμανσης, φω−
τισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, τηλεφώνου, 
αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

• Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

• Η εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον 
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των Σχολείων με έπιπλα και 
εξοπλιστικά είδη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

• Η διαχείριση εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλ−
λευση των σχολικών κυλικείων.

• Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων.

Άρθρο 4
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ − ΠΟΡΟΙ

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Δήμο και ή 
τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

β) ετήσια επιχορήγηση του Κράτους
γ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−

ρονομιές και κληροδοσίες,
δ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 

υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.
ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και 

από τη συμμετοχή του σε προγράμματα
στ) Περιουσία και χρηματικό υπόλοιπο των παλιών 

σχολικών επιτροπών

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Νομικού Προσώπου είναι αόριστη.
Καταργείται κατά τον τρόπο με τον οποίο συστάθηκε, 

η δε περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο Μεσσήνης.

Άρθρο 6
ΔΙΟΙΚΗΣΗ − ΘΗΤΕΙΑ

Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από δεκατριαμελές 
(13μελές) Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Δ.Κ.Κ. 
(Ν. 3643/2006), και θα απαρτίζεται ως εξής:

Α. Το Δήμαρχο ή άλλο μέλος, αιρετό ή μη.
Β. Οκτώ δημοτικούς συμβούλους, οι δύο εκ των οποίων 

προέρχονται από την μειοψηφία και ορίζονται μαζί με 
τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο

Γ. Τον αρχαιότερο τη τάξει, διευθυντή Γυμνασίου
Δ. Τον αρχαιότερο τη τάξει, διευθυντή Λυκείου
Ε. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη−

δεμόνων
Στ. Έναν εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας
Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν 

συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμέ−
νη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής της 
σχολικής επιτροπής, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα 
ψήφου.

Η Θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ορίζεται ίδια με αυτή της εκάστοτε 
θητείας της δημοτικής αρχής και λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Μετά 
τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει 
μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντι−
κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που 
ανάγεται στην ομαλή άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 7
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο 
της Σχολικής Επιτροπής στα Δικαστήρια και σε κάθε 
δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει 
ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Οι εκκρεμείς δίκες των συγχωνευμένων Νομικών Προ−
σώπων συνεχίζονται από το νέο Νομικό Πρόσωπο χωρίς 
καμία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό.

Άρθρο 8
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Με τη σύσταση του Νομικού Προσώπου προκαλεί−
ται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Μεσσήνης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στα 
90.824,00 ευρώ στον Κ.Α. 1/6711.0001. Αντίστοιχη δαπάνη 
θα προκαλείται και τα επόμενα έτη και θα προβλεφθεί 
στους επόμενους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μεσσήνη, 12 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ
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      Αριθμ. απόφ. 86/2011 (7)
Συγχώνευση νομικών προσώπων σχολικών επιτροπών 

Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεσσήνης και Σύσταση Νο−
μικού Προσώπου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική 
Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δή−
μου Μεσσήνης».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/ Α/7−6−2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Την υπ’ αριθμ. 8440/2001 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας σχολικών επιτρο−
πών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

3. Την 11/2011 εγκύκλιο (Α.Π. οικ.4569/27−1−2011) του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.

4. Την 674/13−4−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά−
δος και Ιονίου ελέγχου Νομιμότητας της 86/2011 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, αποφασίζουμε:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΥΜΕ τα Νομικά Πρόσωπα:
1. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−

γωγείου Λογγάς (ΦΕΚ 339/Β΄/31−5−1990)
2. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολεί−

ου Αριστομένη και Νηπιαγωγείου Στρεφίου (ΦΕΚ 
1854/14.12.2004)

3. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Βαλύρας (ΦΕΚ 2133/1−11−2004)

4. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Εύας και 
Νηπιαγωγείου Εύας (161/Β΄/15−3−1990)

5. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Αμφιθέας (352/
Β΄/8−6−1990)

6. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Τρικόρφου (ΦΕΚ 736/13−9−1991)

7. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Πεταλιδίου (516/Β΄/6−8−92)

8. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Χατζή

9. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Βελίκας 
(ΦΕΚ 683/Β/2007)

10. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Καρτερο−
λίου (990/Β΄/2−12−1991)

11. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Αβραμιού − 
Δρακονερίου και Νηπιαγωγείου Αβραμιού (ΦΕΚ 683/
Β/2007)

12. Σχολική Επιτροπή 1ου και 5ου Νηπιαγωγείου Μεσ−
σήνης (ΦΕΚ 683/Β/2007)

13. Σχολική Επιτροπή 2ου και 4ου Νηπιαγωγείου Μεσ−
σήνης (ΦΕΚ421/Β/12−7−90)

14. Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Μεσσήνης 
(ΦΕΚ 683/Β/2007)

15. Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεσ−
σήνης (ΦΕΚ 683/Β/2007)

16. Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεσ−
σήνης (ΦΕΚ 683/Β/2007)

17. Σχολική Επιτροπή 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Μεσσήνης (ΦΕΚ 683/Β/2007)

σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου ως εξής:

Άρθρο 1
ΟΝΟΜΑ

«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης», που περιλαμβάνει το 
σύνολο των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία) της 
περιφέρειας του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι η Μεσσήνη.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΙ

Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την 
κάλυψη των δαπανών λειτουργίας θέρμανσης, φωτι−
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, τηλεφώνου, 
αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

Η εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Πρωτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Ορ−
γανισμό Σχολικών Κτιρίων των Σχολείων με έπιπλα και 
εξοπλιστικά είδη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

Η διαχείριση εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλ−
λευση των σχολικών κυλικείων.

Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για 
την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων.

Άρθρο 4
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ−ΠΟΡΟΙ

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Δήμο και ή 
τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

β) ετήσια επιχορήγηση του Κράτους
γ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−

ρονομιές και κληροδοσίες,
δ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 

υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.
ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και 

από τη συμμετοχή του σε προγράμματα
στ) Περιουσία και χρηματικό υπόλοιπο των παλιών 

σχολικών επιτροπών

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Νομικού Προσώπου είναι αόριστη. Κα−
ταργείται κατά τον τρόπο με τον οποίο συστάθηκε, η 
δε περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο Μεσσήνης.

Άρθρο 6
ΔΙΟΙΚΗΣΗ − ΘΗΤΕΙΑ

Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από εντεκαμελές 
(11μελές) Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Δ.Κ.Κ. 
(Ν.3643/2006), και θα απαρτίζεται ως εξής:
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Α. Το Δήμαρχο ή άλλο μέλος, αιρετό ή μη.
Β. Επτά δημοτικούς συμβούλους, οι δύο εκ των οποίων 

προέρχονται από την μειοψηφία και ορίζονται μαζί με 
τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο

Γ. Δύο έκτων αρχαιοτέρων πέντε, διευθυντές Δημο−
τικών Σχολείων

Δ. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη−
δεμόνων

Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχο−
λική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής της σχολικής 
επιτροπής, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η Θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ορίζεται ίδια με αυτή της εκάστοτε 
θητείας της δημοτικής αρχής και λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Μετά 
τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει 
μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατα−
σταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανά−
γεται στην ομαλή άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 7
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο 
της Σχολικής Επιτροπής στα Δικαστήρια και σε κάθε 
δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει 
ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Οι εκκρεμείς δίκες των συγχωνευμένων Νομικών Προ−
σώπων συνεχίζονται από το νέο Νομικό Πρόσωπο χωρίς 
καμία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό.

Άρθρο
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Με τη σύσταση του Νομικού Προσώπου προκαλεί−
ται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Μεσσήνης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στα 
134.144,00 ευρώ στον Κ.Α. 1/6711.0001. Αντίστοιχη δαπάνη 
θα προκαλείται και τα επόμενα έτη και θα προβλεφθεί 
στους επόμενους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μεσσήνη, 12 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ

F    
Αριθμ. απόφ. 46/10.3.2011 (8)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών δευτεροβάθμιας εκ−

παίδευσης του Δήμου Σπάτων − Αρτέμιδος και σύστα−
ση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων − Αρτέμιδος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΣΠΑΤΩΝ − ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 103, του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ87/7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των άρθρων 239 και 240 το Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

2) Την αριθμ. 8440/24−02−2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 
(ΦΕΚ318/25.02.2011 τ.Β΄).

3) Την αριθμ. 10528/7489/29−04−2011 απόφαση του 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγ−
χου νομιμότητας της αριθ.46/2011 απόφασης του Δ.Σ. 
Σπάτων − Αρτέμιδος, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τις σχολικές επιτροπές των κατωτέρω 
σχολείων σε ένα (1) Νομικό Πρόσωπο: 

α) «Γυμνασίου Σπάτων», (απόφαση σύστασης υπ’ 
αριθμ. 08/ΔΤΑ/6104/8.5.2001 Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας 
Αττικής (ΦΕΚ642/τ.Β΄/28−5−2001) όπως ίσχυε και τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/3477/1.4.2008 
απόφ. Γεν. Γραμ. Περιφ. Αττικής (ΦΕΚ862/τ.Β΄/13−5−
2008)), «Λυκείου Σπάτων», (απόφαση σύστασης υπ’ 
αριθμ. 08/ ΔΤΑ/6103/8.5.2001 Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας 
Αττικής (ΦΕΚ 650/τ.Β΄/29−5−2001) όπως ίσχυε και τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/3147/07/10−1−2008 
απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 106/
τ.Β΄/28−1−2008)).

β) «Γυμνασίου Αρτέμιδος», [απόφαση σύστασης υπ’ 
αριθμ. 08/ΔΤΑ/3110/96 Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Αττι−
κής (ΦΕΚ 403/τ.Β΄/27−5−1996) όπως ίσχυε και τροποποι−
ήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/13756/30−3−1999 (ΦΕΚ 
1248/τ.Β΄/17−6−1999) και υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/14933/25−8−1999 
(ΦΕΚ 1739/τ.Β΄/15−9−1999) αποφάσεις του Γεν. Γραμμ. Πε−
ριφέρειας Αττικής), «2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος» (απόφα−
ση σύστασης υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/29149/06/7−5−2007 Γεν. 
Γραμμ. Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 962/τ.Β΄/15−6−2007)) 
και «Λυκείου Αρτέμιδος» (απόφαση σύστασης υπ’ αριθμ. 
08/ΔΤΑ/13757/14−4−1999 Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Αττικής 
(ΦΕΚ 1041/τ.Β΄/4−6−1999)).

Συνιστούμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 
Δήμο Σπάτων − Αρτέμιδος, ως εξής:

ΟΝΟΜΑ: «Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης Δήμου Σπάτων − Αρτέμιδος» των σχολείων: 
Γυμνασίου και Λυκείου Σπάτων και 1ου Γυμνασίου, 2ου 
Γυμνασίου και Λυκείου Αρτέμιδος. 

ΣΚΟΠΟΣ της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας 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 ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόμου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 
έντεκα (11) μέλη, ως εξής:

− Έξι (6) αιρετούς με τους αναπληρωτές τους, στους 
οποίους περιλαμβάνονται, ο Δήμαρχος, Δημοτικοί σύμ−
βουλοι και σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων, εκ των 
οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία 
του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειο−
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ψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή 
εκείνοι που έχουν ορισθεί παραιτηθούν, χωρίς να αντι−
κατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι 
που ορίζονται από την πλειοψηφία, (παρ.16 του άρθρου 
20 του Ν.3731/08, ΦΕΚ−263 Α/23−12−08)

− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

− Έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων 
και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, 
ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων 
και κηδεμόνων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής 
μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον αναπλη−
ρωτή του

− Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για 
τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας

− Έναν (1) δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης με τον αναπληρωτή του

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

ΠΟΡΟΙ του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου που ανέρ−

χεται σε 310.000,00 € και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση 
το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της 
έκτακτης επιχορήγησης.

γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 
κληροδοσίες.

στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγρά−
φου 1, 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 συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν.

Ακροτελεύτιο άρθρο

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για το τρέχον 
έτος και στον Κ.Α.00−6711.004 ποσού 310.000,00 €. Αντί−
στοιχη δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη και θα 
προβλεφθεί στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σπάτα, 10 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΓΚΙΚΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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