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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθµ. απόφ. 133/2011 (1)
Συγχώνευση όλων των σχολικών επιτροπών των Σχο−

λείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε µία και σύ−
σταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε 
την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΕΥ−
ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗ−
ΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ».

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 103, 225 και 238 του Ν. 3852/

2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρό−
γραµµα Καλλικράτης».

2) Το αρ. πρωτ. οικ. 4569/2010 (εγκ. 11) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης.

3) Την αριθ. 6992/3973/2011 απόφαση του Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ελέγχου νοµιµό−
τητας της αριθ. 133/2011 απόφασης του ∆.Σ. Αγ. ∆η− 
µητρίου, 

4) Την υπ’ αριθµ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/25−2−2011, τ. Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε τον καθορισµό 
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και τη ρύθµιση 
των οικονοµικών θεµάτων τους, αποφασίζουµε:

Την συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτροπών των 
Σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε µία και 
τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΕΥ−
ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙ−
ΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» και την κατάρτιση της συστατικής πράξης 
της νέας Σχολικής Επιτροπής, ως ακολούθως:

«Άρθρο 1 − ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται στο ∆ήµο Αγίου ∆ηµητρίου του Νοµού Ατ−
τικής Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», το 
οποίο διέπεται από τις διατάξεις των νόµων 1984/2006, 
3463/2006 και 3852/2010 (∆ηµοτικός Κώδικας και Νέα 
Αρχιτεκτονική δοµή της Αυτοδιοίκησης− Πρόγραµµα 
«Καλλικράτης») καθώς και της 8440/2011 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης.

Το ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. διαδέχεται τις Σχολικές Επιτρο−
πές, 28η του 1ου Γυµνασίου και 1ου Λυκείου και 1ΕΚ, 29η 
του 3ου Γυµνασίου, 30η του 4ου Γυµνασίου, 31η του 5ου 
Γυµνασίου, 32η του 2ου Λυκείου, 33η του 3ου Λυκείου, 
34η του 2ου Γυµνασίου, 35η του 1ου TEE, 2ου TEE και 
ΣΕΚ, 37η του 6ου Γυµνασίου, 38η του Εσπερ. Γυµνασίου 
και Εσπερ. Λυκείου, 39η του Ειδικού Επαγγελµατικού 
Γυµνασίου και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλλιθέας. Επίσης, καταλαµ−
βάνει λειτουργικά όσες σχολικές µονάδες Β/θµιας Εκ−
παίδευσης τυχόν ιδρυθούν και λειτουργήσουν εφεξής 
στον Άγιο ∆ηµήτριο.
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Άρθρο 2 − Ε∆ΡΑ

Έδρα του Νοµικού Προσώπου είναι ο ∆ήµος Αγίου 
∆ηµητρίου Νοµού Αττικής.

Άρθρο 3 − ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση 
των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη 
των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων 
(θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέ−
τευσης, αγοράς αναλωσίµων 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 τη διεύθυνση 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από 
τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων µε έπι−
πλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας 
και ∆ια Βίου Μάθησης µε βιβλία για τις αντίστοιχες 
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από 
την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικεί−
ων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται 
αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών µονάδων. Επίσης, η εκτέλεση έργων επισκευής 
και συντήρησης σχολικών κτιρίων στα πλαίσια της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 13172/24−3−1995 (ΦΕΚ 217 Β΄).

Άρθρο 4 − ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιουσία του νέου Ν.Π.∆.∆. είναι η κινητή και ακίνητη 
περιουσία των καταργούµενων Σχολικών Επιτροπών 
(Ν.Π.∆.∆.) Γυµνασίων και Λυκείων του ∆ήµου Αγίου ∆η−
µητρίου.

Άρθρο 5 − ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκ−
παίδευσης είναι:

α) Η τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδεί−
ας και ∆ια Βίου Μάθησης δια µέσου του ∆ήµου Αγίου 
∆ηµητρίου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
των σχολείων.

β) Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το 
Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισµό, Νοµικό 
ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νοµικό 
Πρόσωπο, είτε προς το ∆ήµο Αγίου ∆ηµητρίου για λο−
γαριασµό της.

γ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονοµιές και 
κληροδοσίες.

δ) Μισθώµατα των κυλικείων των Σχολικών Μονάδων 
Β΄/θµιας Εκπαίδευσης.

ε) Οι πρόσοδοι από την περιουσία της.
στ) Το χρηµατικό υπόλοιπο των συγχωνευόµενων 

Σχολικών Επιτροπών.
ζ) Κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδος.

Άρθρο 6 − ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Η Σχολική Επιτροπή διοικείται από το διοικητικό συµ−
βούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη 
ως εξής:

Α) ∆ήµαρχος ή δηµοτικός σύµβουλος που εκλέγεται 
από το δηµοτικό συµβούλιο, ως πρόεδρος.

Β) ∆έκα (10) δηµοτικοί σύµβουλοι ή δηµότες, από τους 
οποίους οι τέσσερις (4) προέρχονται από την µειοψη−
φία του δηµοτικού συµβουλίου οι οποίοι ορίζονται µε 
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.

Γ) ∆ύο (2) διευθυντές εκ των πέντε αρχαιοτέρων των 
σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης.

∆) Ένας (1) εκπρόσωπος των Γονέων, ο οποίος υπο−
δεικνύεται από την ένωση Γονέων και Κηδεµόνων του 
∆ήµου.

Ε) Ένας (1) εκπρόσωπος των µαθητικών κοινοτήτων, 
κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας.

ΣΤ) Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, 
όταν συζητούνται θέµατα, τα οποία αφορούν συγκε−
κριµένη σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής 
σχολικής µονάδας, ο οποίος συµµετέχει µε δικαίωµα 
ψήφου. Στην περίπτωση αυτή θα µειώνεται κατά έναν 
ο αριθµός των ∆ηµοτών.

Άρθρο 7 − ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Σχολική Επιτροπή εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δηµόσια Αρχή από τον Πρόεδρο της και 
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρό−
εδρό της.

Άρθρο 8 − ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΗ

Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου (Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου 
∆ικαίου) υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στο 
σύνολο των δικαιωµάτων, υποχρεώσεων, δικών και εν 
γένει εννόµων σχέσεων των συγχωνευόµενων Σχολικών 
Επιτροπών.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Αγίου ∆ηµητρίου.

Για τις λειτουργικές δαπάνες έχει εγγραφεί πίστωση 
ποσού 600.000 ευρώ (Κ.Α. 00.6711 µε τίτλο «Απόδοση σε 
σχολικές Επιτροπές» που προέρχεται από τους ΚΑΠ.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άγιος ∆ηµήτριος, 17 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝ∆ΡΕΑΣ

F

     Αριθµ. 86/2011 (2)
Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του ∆ήµου 

Μίνωα Πεδιάδας και σύσταση µιας Ενιαίας Κοινω−
φελούς Επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕ−
ΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΙ−
ΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ».

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 109 του Ν. 

3852/ 2010 και των άρθρων 254, 255 του Ν. 3463/2006, 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του 
∆ήµου Μινώα Πεδιάδας σύµφωνα µε το άρθρο 109 του 
Ν. 3852/2010, ήτοι των επιχειρήσεων:

− Κοινωφελής Επιχείρηση Αρκαλοχωρίου/ ΦΕΚ Β΄ 2413/
04−12−2009,

− Κοινωφελής Επιχείρηση Καστελλίου/ΦΕΚ Β΄ 1973/
10−09−2009,

− Κοινωφελής Επιχείρηση Θραψανού/ΦΕΚ Β΄ 1969/
10−09−2009.

και τη σύσταση µίας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 µε την επω−
νυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ» ως εξής:
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ∆Η−

ΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006.
ΣΚΟΠΟΣ
Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη στον οποίο 

περιλαµβάνεται, ιδίως:
1. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, µε τη δηµιουργία και λειτουργία δοµών όπως 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, βρεφοκοµείων, 
ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και 
ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικι−
ωµένων, γηροκοµείων κ.λ.π. και τη µελέτη και εφαρµογή 
σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων.

2. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις 
και προγράµµατα, που στοχεύουν στη µέριµνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δηµιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής 
υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε 
αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής στή−
ριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας 
κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης 
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

3. Η µέριµνα για τη στήριξη αστέγων και οικονοµικά 
αδυνάτων δηµοτών, µε την παροχή χρηµατικών βοηθη−
µάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους 
που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης.

4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η 
εφαρµογή προγραµµάτων και πρωτοβουλιών για την 
πρόληψη της παραβατικότητας.

5. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµ−
µετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλινονοστούντων οµογενών, µεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
ων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

7. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων και πολι−
τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του ∆ήµου.

8. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.

9. Η δηµιουργία δηµοτικής συγκοινωνίας.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρό−

νια από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται το Θραψανό Πεδιάδας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ − ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
Το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθη−

τικό) έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 323.719,24 €

ΠΑΘΗΤΙΚΟ: 323.719,24 €

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: −28.435,89 €

Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται σε 220.000,00 
ευρώ. 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από ενιαµελές (9) διοικητικό 

συµβούλιο, τα οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπλη−
ρωτές τους από το δηµοτικό συµβούλιο Από τα µέλη 
αυτά τουλάχιστο:

• Τρείς (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου και 
τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από την 
µειοψηφία.

• Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

• Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του 
∆ήµου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντι−
κείµενο της επιχείρησης.

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, ορίζεται ως µέλος 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, 
ο οποίος υποδεικνύεται από την γενική συνέλευση αυ−
τών και καταλαµβάνει τη θέση ενός (1) εκ των ανωτέρω 
υπολοίπων µελών, δηµοτών ή κατοίκων του ∆ήµου.

• Λοιπά θέµατα διοίκησης καθορίζονται από τις δια−
τάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 Κ∆Κ.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Η χρηµατοδότηση από το ∆ήµο Μινώα για τις δρα−

στηριότητες και τις παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες 
µε βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του 
Ν. 3463/2006.

− Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσίων του άρθρου 268
του Ν. 3463/2006.

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

− ∆ωρεές, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από νοµικά πρό−
σωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και από φυσικά 
πρόσωπα.

− Λοιπές επιχορηγήσεις.
− H παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκεια της,
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειας της µε απόφαση 

του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και 
πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης που δηµοσιεύεται στη Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως. Με τη ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση 
υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό δι−
άστηµα άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο 
που την είχε συστήσει. Η εκκαθάριση γίνεται µόνον 
από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
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ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η επιχείρηση «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙ−

ΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ» γίνεται καθο−
λικός διάδοχος του συνόλου των δικαιωµάτων και των 
υποχρεώσεων των συγχωνευµένων επιχειρήσεων.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
150.000,00€, η οποία θα αντιµετωπιστεί από τον Κ.Α. 
00−6737.001 µε τίτλο «Επιχορήγηση στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση του ∆ήµου» του προϋπολογισµού του ∆ή−
µου έτους 2011 και αντίστιοχη θα προβλεφθεί για τα 
επόµενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καστέλλι, 16 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΝΑΚΗΣ  

F

 Αριθµ. 36/26.02.2011 (3)
Συγχώνευση Νοµικών Προσώπων

του ∆ήµου Ξηροµέρου.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆Κ)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010. (ΦΕΚ 

87Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλ−
λικράτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 107 109 ΚΑΙ 225 του 
Ν. 3852/ 2010.

4. Την υπ’ αριθµ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/25−2−2011, τ. Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

5. Τις αριθ. 24/οικ.9104/24−02−2011 και 11/οικ.4569/
27−01−2011 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. µε τις οποίες ρυθµί−
ζονται τα θέµατα συγχωνεύσεων των Ν.Π.∆.∆ και επι−
χειρήσεων των Ο.Τ.Α.

6. Την µε αριθµό Πρωτοκόλλου 18160/789−18−04−2011 
και 26605/1267−18−04−2011 αποφάσεις του Γενικού Γραµ−
µατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί ελέγχου νοµιµότητας 
της µε αριθµό 36/26.02.2011 απόφασης του ∆.Σ. του ∆ή−
µου Ξηροµέρου, αποφασίζει:

Την συγχώνευση και κατάργηση των Νοµικών Προσώ−
πων του ∆ήµου Ξηροµέρου, η οποία έχει ως εξής:

Α. Τη συγχώνευση των παρακάτω Ν.Π.Ι.∆.
1. «Αναπτυξιακή ∆ηµοτική Επιχείρηση Τοπικής Κοι−

νωνικής, Πολιτιστικής και Αθλητικής Ανάπτυξης ∆ήµου 
Αλυζίας.» (ΦΕΚ Β΄ 1847/03.09.2009).

2. Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φυτειών (ΦΕΚ Β΄ 
182/05.02.2009)

σε µία ενιαία κοινωφελή επιχείρηση µε την Επωνυµία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ξηροµέρου».

Η επιχείρηση θα λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.∆. σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ν. 3163/2006:

α. Σκοπός
Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η ανά−

ληψη δραστηριοτήτων στους τοµείς της Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Εφαρµογής Προγραµµά−
των Κοινωνικής Προστασίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, 
Ανάπτυξης ∆ιαδηµοτικών Συνεργασιών, Παιδείας, Πολι−
τισµού, Περιβάλλοντος και Αθλητισµού.

β. ∆ιοίκηση
Η Επιχείρηση διοικείται από επταµελές [7] ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο το οποίο ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβού−
λιο. Από τα µέλη, τέσσερα [4] είναι αιρετοί εκπρόσωποι 
του ∆ήµου, τρείς [3] από τη πλειοψηφία και ένας [1] 
από τη µειοψηφία, ο ένας [1] είναι εκπρόσωπος φορέα, 
συλλόγου ή οργανώσεως και δύο [2] είναι δηµότες ή 
κάτοικοι µε εµπειρία ή γνώσεις επί του αντικειµένου 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση απα−
σχολεί άνω των είκοσι εργαζόµενων, ένας (1) εκκπρό−
σωπος των εργαζοµένων συµµετέχει στο διοικητικό 
συµβούλιο και µειώνεται κατά έναν (1) ο αριθµός των 
δηµοτών ή κατοίκων.

γ. ∆ιάρκεια – Έδρα
∆ιάρκεια τριάντα χρόνια από δηµοσιεύσεως της συγ−

χώνευσης. Έδρα ο Αστακός.
δ. Κεφάλαιο – Πόροι
Κεφάλαιο, το σύνολο των κεφαλαίων των συγχωνευ−

οµένων εταιρειών.
Οι πόροι θα προέλθουν από χρηµατοδότηση του ∆ή−

µου, µε βάση το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης που θα 
υποβληθεί και θα εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
από αναθέσεις οργανισµών και φορέων της Τ.Α., Επι−
χορηγήσεις Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, 
δάνεια, έσοδα από άσκηση δραστηριοτήτων, κληρονο−
µιές, δωρεές και άλλες πηγές.

ε. Λύση του Ν.Π.
Η επιχείρηση λύεται:
− µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα 

µε τη διαδικασία του Κ.∆.Κ.
− όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της επι−

χείρησης.
− σε περίπτωση πτώχευσης.
Από τη συγχώνευση δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−

ρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Β. Τη συγχώνευση των παρακάτω Ν.Π.∆.∆. των πρώην 

∆ήµων Αστακού, Αλυζίας και Φυτειών:
1. Πνευµατικό Πολιτιστικό Κέντρο Αστακού, (ΦΕΚ Β΄ 

867)
2. Πνευµατικό Κέντρο Φυτειών, (ΦΕΚ Β΄ 1398/ 

07.07.1999)
3. Πνευµατικό Κέντρο Μύτικα «Νικόλαος Μόσολας», 

(ΦΕΚ Β΄ 375/05.05.1995)
4. ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αστακού, (ΦΕΚ Β΄ 983/ 

31.07.2002)
5. ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Φυτειών, (ΦΕΚ Β΄ 1495/ 

22.07.1999)
6. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Βάρνακα, (ΦΕΚ Β΄ 217/ 

14.03.1997)
7. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αλυζίας, (ΦΕΚ Β΄ 922/ 

11.11.1981)
8. Αθλητικός Οργανισµός Αστακού, (ΦΕΚ Β΄ 375/ 

31.03.2003)
9. Αθλητικός Οργανισµός Αλυζίας, (ΦΕΚ Β΄ 463/ 

28.04.1999)
10. Κοινοτικό Γυµναστήριο Μύτικα, (ΦΕΚ Β΄ 1405/ 

17.04.1999)
11. ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Αστακού, (ΦΕΚ Β΄ 922/ 

11.11.1981)
12. ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Φυτειών, (ΦΕΚ Β΄ 

574/ 24.04.2000)
13. ∆ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Κανδήλας, 

(ΦΕΚ Β΄ 945/31.07.2000)
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14. Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Μύτικα, (ΦΕΚ 
Β΄ 9770/25.04.2000)

15. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων, (ΦΕΚ 
Β΄ 224.20.03.1997)

σε ένα Ν.Π.∆.∆. µε την Επωνυµία «Πολιτισµός, Περι−
βάλλον και Αθλητισµός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια 
στο ∆ήµο Ξηροµέρου».

Η επιχείρηση θα λειτουργεί ως Ν.Π.∆.∆.
α. Σκοπός
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι η ανάληψη δρα−

στηριοτήτων στους τοµείς
• Παιδείας
− Ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθηκών
− Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων ∆ηµιουργικής Απα−

σχόλησης Παιδιών −Αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστο−
ρικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται 
από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

− ∆ιάδοση και ενίσχυση της καλλιτεχνικής παιδείας 
στους τοµείς της µουσικής, του χορού, του κινηµατο−
γράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικοακουστικών 
µέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών.

• Πολιτισµού
− Εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία 

του τοπικού πολιτισµού, η προβολή των πολιτιστικών 
αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, που 
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία πολι−
τιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πινακο−
θηκών, κινηµατογράφων, θεάτρων καθώς και η µελέτη 
και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.

− Προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και 
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και 
των εγκαταστάσεων αυτών που δεν ανήκουν στην αρ−
µοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.

−∆ιοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή συµµετοχή τους 
σε αυτά.

−Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.

−Ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού χωρίς εµπο−
ρικό χαρακτήρα.

• Περιβάλλοντος
− Εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστα−

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

−Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η 
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταµοί) και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην πε−
ριφέρειά τους.

− Ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών εργαστηρίων.
− Ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
− Παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπη−

ρεσία, µε κάθε πρόσφορο µέσο που διαθέτουν, για την 
αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν 
δασικό χαρακτήρα.

− Παρακολούθηση του Προγράµµατος Καθαρές Ακτές 
Καθαρές θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενεργείας και Κλιµατικής Αλλαγής.

− Εκπόνηση και η υλοποίηση προγράµµατος προστα−
σίας άγριων ζώων.

• Αθλητισµού
− Υποστήριξη του αθλητισµού για όλους
− Καλλιέργεια των αθλητικών ιδεών, των σωµατικών 

και πνευµατικών ικανοτήτων και διάδοσή τους σε όλους 
τους δηµότες χωρίς φανατισµούς, ανταγωνισµούς και 
κερδοσκοπικούς στόχους.

− ∆ηµιουργία και συντήρηση αθλητικών και πολιτι−
στικών χώρων έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες 
πνευµατικών, πολιτισµικών και αθλητικών δράσεων των 
δηµοτών και κυρίως των νέων.

− Υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων και συνεδρίων 
διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέ−
δου.

− Υποστήριξη αθλητικών και επιστηµονικών δραστηρι−
οτήτων οι οποίες διενεργούνται ή αφορούν ΑΜΕΑ.

− Συνεργασία µε αθλητικούς φορείς για την πρόοδο 
του αθλητισµού

• Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
− ∆ιοίκηση, λειτουργία, διαχείριση των παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθµών.
− Εφαρµογή πολιτικών ή συµµετοχή σε δράσεις που 

αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα 
της παιδικής και βρεφικής ηλικίας.

− Ίδρυση και λειτουργία δοµών όπως παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθµών

• Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας, 
Έρευνας και Τεχνολογίας

• Ανάπτυξης ∆ιαδηµοτικών Συνεργασιών,
β. ∆ιοίκηση
Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από επταµελές [7] ∆ι−

οικητικό Συµβούλιο το οποίο ορίζεται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Από τα µέλη τέσσερα [4] είναι αιρετά, εκ 
των οποίων δύο [2] από τη µειοψηφία, ενώ τα τρία 
είναι δηµότες χρήστες των υπηρεσιών του ν.π. ή έχουν 
ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία ή κοινωνική δράση ή 
ειδικές γνώσεις. Στην περίπτωση κατά την οποία το νο−
µικό πρόσωπο απασχολεί άνω των δέκα (10) εργαζοµέ−
νων, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων συµµετέχει 
στο διοικητικό συµβούλιο και µειώνεται κατά έναν (1) ο 
αριθµός των δηµοτών. Η θητεία των µελών του ∆.Σ. του 
νοµικού προσώπου ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο και 
λήγει µε την εγκατάσταση του νέου ∆.Σ.

γ. Πόροι
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου το ύψος 

της οποίας καθορίζεται από το δηµοτικό Συµβούλιο 
και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας 
διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που 
οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης και 
θα καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Οι επιχορηγήσεις περιλαµβάνονται στον Προϋπολογι−
σµό του ∆ήµου. 

β) Χρηµατοδοτήσεις ή συγχρηµατοδοτήσεις από συµ−
µετοχή του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου σε 
κοινοτικά ή ευρωπαϊκά προγράµµατα.

γ) Οι επιχρρηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής, τους Κ.Α.Π. του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ια−
κυβέρνησης και κάθε είδους παροχές από κρατικούς 
φορείς.

δ) Οι χορηγίες από νοµικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και 

κληροδοσίες.
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στ) Πρόσοδοι από δική του περιουσία καθώς και από 
συµµετοχή του σε προγράµµατα χρηµατοδότησης.

ζ) Έσοδα από το αντίτιµο των υπηρεσιών, που παρέ−
χονται από το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.

η) Οι εισπράξεις από τις διαφηµίσεις στους χώρους 
του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.

θ) Ποσοστά από εισπράξεις Ψυχαγωγικών − Πολιτιστι−
κών εκδηλώοεων, που τελούνται σε ιδιόκτητους χώρους 
ή χώρους, που το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου 
έχει αναλάβει την εκµετάλλευσή τους.

δ. Περιουσία:
Η περιουσία αποτελείται από πνευµατικά και πολιτι−

στικά κέντρα, βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθµούς, 
αθλητικούς οργανισµούς, που ανήκουν σήµερα στο 
∆ήµο Ξηροµέρου και από αυτούς που θα περιέλθουν 
σε αυτόν καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

ε. Προσωπικό
Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση ερ−

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί 
σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµεσης 
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, εξοµοιωµένο 
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.

στ. Εκπροσώπηση:
Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου εκπροσωπείται 

στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή από το Πρόεδρο του 
∆.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον 
Αντιπρόεδρο.

ζ. Κάλυψη δαπάνης:
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ή−
µου Ξηροµέρου, το ποσό της οποίας θα καθοριστεί 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα εγγραφεί πίστωση 
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ξηροµέρου µε τίτλο 
«Επιχορήγηση του ΝΠ∆∆ "Πολιτισµός, Περιβάλλον και 
Αθλητισµός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο ∆ήµο 
Ξηροµέρου"»

η. Κατάργηση:
Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου καταργεί−

ται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 
3463/2006. Η περιουσία του περιέρχεται στο ∆ήµο Ξη−
ροµέρου και διατίθεται µε τον τρόπο, που θα ορίσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.

θ. Λοιπές ρυθµίσεις:
Κάθε άλλη λεπτοµέρεια, που δεν προβλέπεται από 

τη συστατική πράξη ρυθµίζεται µε απόφαση του ∆ηµο−
τικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ξηροµέρου, ύστερα από 
αιτιολογηµένη πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου

Γ. Τη συγχώνευση των παρακάτω σχολικών επιτροπών 
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης:

1. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου − ∆ηµοτικού Αστα−
κού (ΦΕΚ Β΄ 908/6.11,1991)

2. Σχολική Επιτροπή Παλαιοµάνινας (ΦΕΚ Β΄ 434/ 
7.7.1992)

3. Σχολική Επιτροπή Μπαµπίνης (ΦΕΚ Β΄ 354/ 
23.11.93)

4. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Φυ−
τειών (ΦΕΚ Β΄ 488/12.3.2000)

5. Σχολική Επιτροπή Στρογγυλοβουνίου (ΦΕΚ Β΄ 434/ 
7.7.1992)

6. Σχολική Επιτροπή Καραϊσκάκη (ΦΕΚ Β΄ 908/ 
6.11.1991)

7. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Βάρνακα [ΦΕΚ Β΄ 
867/23.10.1991)

8. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Βάρνακα [ΦΕΚ Β΄ 867/ 
23.10.1991)

9. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Χρυσοβίτσας (ΦΕΚ Β΄ 
354/ 23.11.1993)

10. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κανδήλας (ΦΕΚ 
Β΄ 761/20.9.19911)

11. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Κανδήλας (ΦΕΚ Β΄ 
761/ 20.9.1991)

12. Σχολική Επιτροπή Αρχοντοχωρίου (ΦΕΚ Β΄ 815/ 
04.10.19911)

13. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού 
Μύτικα (ΦΕΚ Β΄ 815/04.10.1991)

14. Σχολική Επιτροπή Μαχαιρας (ΦΕΚ Β΄ 381/1.7.1981)
15. Σχολική Επιτροπή Ριβίου (ΦΕΚ Β΄ 236/18.4/1991).

σε ένα Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Σχο−
λείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ξηροµέρου»

Το Ν.Π. θα λειτουργεί ως Ν.Π.∆.∆.:
α. Σκοπός
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι η διαχείριση 

πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη δαπανών 
λειτουργίας των νηπιαγωγείων και δηµοτικών του ∆ή−
µου Ξηροµέρου καθώς επίσης και των δαπανών που 
αφορούν στην εκτέλεση έργων επισκευής και συντή−
ρησης των εγκαταστάσεων αυτών. 

β. ∆ιοίκηση
Το Ν.Π. διοικείται από επταµελές [7] ∆ιοικητικό Συµ−

βούλιο το οποίο ορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο. 
Από τα µέλη τέσσερα [4] είναι αιρετά, εκ των οποίων 
δύο [2] από τη µειοψηφία, δύο [2] από τους αρχαιο−
τέρους διευθυντές των δηµοτικών σχολείων και ένας 
[1] εκπρόσωπος συλλόγου και κηδεµόνων σχολείου 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Κατά τις συνεδριάσεις 
της σχολικής επιτροπής, όταν συζητούνται θέµατα, τα 
οποία αφορούν συγκεκριµένη σχολική µονάδα, καλεί−
ται ο οικείιος διευθυντής σχολικής µονάδας, ο οποίος 
συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου. Η θητεία του ως άνω 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο 
και λήγει µε την εγκατάσταση του νέου ∆.Σ.

∆. Τη συγχώνευση των παρακάτω σχολικών επιτροπών 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης:

1. Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου Αστακού, (ΦΕΚ Β΄ 
908/6.11.1991)

2. Σχολική Επιτροπή Λυκείου Αστακού, (ΦΕΚ Β΄ 
908/6.11.1991)

3. Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου Κανδήλας, (ΦΕΚ Β΄ 
761/20.9.1991)

4. Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου και Λυκείου Μύτικα, 
(ΦΕΚ Β΄ 815/04.10.1991)
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5. Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου και Λυκείου Φυτειών, 
(ΦΕΚ Β΄ 633/26.4.2007)

σε ένα Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή 
Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ξηρο−
µέρου».

Το Ν.Π. θα λειτουργεί ως Ν.Π.∆.∆.:
α. Σκοπός
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι η διαχείριση 

πιστώσεων που διατίθενται για τη κάλυψη δαπανών 
λειτουργίας των γυµνασίων και λυκείων του ∆ήµου Ξη−
ροµέρου, καθώς επίσης και των δαπανών που αφορούν 
στην εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων αυτών.

β. ∆ιοίκηση
Το Ν.Π. διοικείται από εννεαµελές [9] ∆ιοικητικό Συµ−

βούλιο το οποίο ορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο 
από τα µέλη τέσσερα [4] είναι αιρετά, εκ των οποίων 
δύο [2] από τη µειοψηφία, δύο [2] από τους αρχαιοτέ−
ρους διευθυντές των Γυµνασίων και Λυκείων, δύο [2] 
εκπρόσωποι συλλόγου και κηδεµόνων σχολείου δευτε−
ροβάθµιας εκπαίδευσης και ένας [1] εκπρόσωπος της 
µαθητικής κοινότητας. Κατά τις συνεδριάσεις της σχολι−
κής επιτροπής, όταν συζητούνται θέµατα, τα οποία αφο−
ρούν συγκεκριµένη σχολική µονάδα, καλείται ο οικείιος 
διευθυντής σχολικής µονάδας, ο οποίος συµµετέχει µε 
δικαίωµα ψήφου. Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο και λήγει µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆.Σ.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αστακός, 26 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ    

F

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)

      Στο υπ’ αρ. 688/29−4−2011/τ.Β΄ δηµοσιεύθηκε η υπ’ 
αριθµ. 90/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Γρεβενών που αφορά στη συγχώνευση των Κοινωφε−
λών Επιχειρήσεων: «∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς 
Έργου Γρεβενών», «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
∆ήµου Γόργιανης» και «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρη−
ση ∆ήµου Θεοδώρου Ζιάκα Ν. Γρεβενών ΛΥΓΓΟΣ», σε 
µία δηµοτική Επιχείρηση µε την επωνυµία «∆ηµοτική 
Επιχείρηση Κοινωγελούς Έργου Γρεβενών» (∆.Ε.Κ.Ε.Γ) 
κατά τις διατάξεις του ν. 3852/2010, στη δεύτερη πα−

ράγραφο του άρθρου 1 της απόφασης που αναφέρεται 
στη ΣΥΣΤΑΣΗ, διορθώνεται:

Aπό το εσφαλµένο:
«η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Γόργι−

ανης»,
στο ορθό:
«∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Θεοδώρου 

Ζιάκα Ν. Γρεβενών «ΛΥΓΓΟΣ».

  (Από το ∆ήµο Γρεβενών)
F

(6)
      Στο αριθµ. 217/11−02−2011/τ.Β΄ ΦΕΚ στο οποίο δηµοσι−

εύθηκε περίληψη της αριθµ. 4/2011 απόφασης ∆ηµάρ−
χου Τρικκαίων, περί Κατάταξης προσωπικού στο ∆ήµο 
Τρικκαίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 254 
του ν. 3852/2010, στη σελ. 3556 του η εγγραφή:

41) Τσαλκιζόγκλου Μαρία του Ιωάννη, κλάδο ΠΕ9/Γε−
ωπόνων, διορθώνεται στο ορθό:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩ−
ΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΚΛΑ∆ΟΣ

41 Τσαλκιτζόγλου Μαρία Ιωάννης ΠΕ9/Γεωπόνων

στη σελ. 3558 η εγγραφή:

157) Μπαταγέγας Νικόλαος του Σωτηρίου, κλάδο ∆Ε1/

∆ιοικητικών, διορθώνεται στο ορθό:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥ−

ΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/

ΚΛΑ∆ΟΣ

157 Μπατατέγας Νικόλαος Σωτήριος
∆Ε1/∆ιοικητι−

κών

στη σελ. 3561 η εγγραφή:

307) Καραγιώργος Ευθύµιος του Χρήστου, κλάδου 

∆Ε35/∆ενδροκηπουρών, διορθώνεται στο ορθό:

Α/
Α

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥ−

ΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/

ΚΛΑ∆ΟΣ

307 Καραγεώργος Ευθύµιος Χρήστος
∆Ε35/∆ενδρο−

κηπουρών

  (Από το ∆ήµο Τρικκαίων)
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012491406110008*

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.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 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.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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 ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


