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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθµ. απόφ. 98/2011 (1)
Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των συνε−

νωµένων ∆ήµων σε µία κοινωφελή επιχείρηση σύµ−
φωνα µε παρ.1  και  2 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 
µε την επωνυµία: «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 
Χερσονήσου» του ν. 3463/2006 και µε διακριτικό τίτ−
λο «Κ.Ε.∆.Χ.».

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

  Αφού έλαβε υπόψη του:
• Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου,
• Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010
• Την διευκρινιστική εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.

και Η.∆.
• Την εγκ. 11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.∆.
• Τις λειτουργούσες πριν τη συγχώνευση Κοινωφελείς 

Επιχειρήσεις των συνενωµένων ∆ήµων, α) του τέως ∆ή−

µου Επισκοπής µε τον διακριτικό τίτλο «ΚΕ∆Ε» και β) Τη 
∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Γουβών

• Τις διατάξεις των άρθρων 65,66 66 107 και 109 του 
ν. 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση, αποφα−
σίζει οµόφωνα:

1. Την συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των 
συνενωµένων ∆ήµων:

α) Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Επισκοπής µε τον 
διακριτικό τίτλο (ΚΕ∆Ε), που είχε συσταθεί µε την υπ’ 
αριθµ. 116/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου Επισκοπής, η οποία είχε εγκριθεί µε την 
υπ’ αριθµ. οικ. 23723/30.11.2010 απόφαση του Γ. Γ της 
περιφέρειας Κρήτης και είχε δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 
1995/24.12.2010/τ.Β.

β) ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γουβών, που είχε 
συσταθεί µε την υπ’ αριθµ. 247/2009 απόφαση του ∆η−
µοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γουβών, και είχε εγκρι−
θεί µε την υπ’ αριθµ. 25714/17.11.2009, απόφαση του Γ.Γ 
της περιφέρειας Κρήτης, και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2404/2.12.2009/τ.Β,

σε µία κοινωφελή επιχείρηση σύµφωνα µε παρ.1  και  
2 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010

2. Συνιστά νέα ενιαία Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση 
µε την επωνυµία:

«Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Χερσονήσου» του ν. 
3463/2006 και µε διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.∆.Χ.».

3. Σκοπός της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη και υπο−
στήριξη δράσεων κοινωφελούς και κοινωνικού χαρα−
κτήρα, συναφών µε την κοινωνική πρόνοια και την άλ−
ληλεγγύη, την παιδεία, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό 
και το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριµένα, η Επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί 
στους τοµείς:

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 
περιλαµβάνεται, ιδίως

− Βοήθεια στο Σπίτι
− Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας
Τοµέας παιδείας στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως
− η λειτουργία κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης 

παιδιών,
− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−

κής,
− η λειτουργία ωδείου,
Πολιτισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως
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− η λειτουργία βιβλιοθήκης,
− η λειτουργία πολιτιστικού και πνευµατικού κέντρου,
− η λειτουργία µουσείου,
− η λειτουργία κινηµατογράφου και θεάτρου,
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
− η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς 

και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

− η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.

− η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού.
− η λειτουργία φιλαρµονικής
Αθλητισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η λειτουργία γυµναστηρίου,
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
− η συµµετοχή σε προγράµµατα µαζικού αθλητισµού
− η λειτουργία τµηµάτων αθλητισµού και άθλησης
Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
− η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προ−

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

− η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η 
προστασία του εδάφους

− η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
− η ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών εργαστηρίων.
− η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική 

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

− η παρακολούθηση του Προγράµµατος Καθαρές 
Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

− η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράµµατος προ−
στασίας αγρίων ζώων

− η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του ∆ήµου

− η διαχείριση µιας ιαµατικής πηγής της περιοχής
Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαµβά−

νονται:
− Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας
− η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους
− Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων και πολι−

τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του ∆ήµου.

4. ∆ιάρκεια της Επιχείρησης
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε εκατό χρόνια 

από τη δηµοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραµ−
µατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Έδρα:
Έδρα της επιχείρησης είναι ο οικισµός Λιµένος Χερ−

σονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου
6. Κεφάλαιο:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισµα του 

κεφαλαίου των συγχωνευόµενων κοινωφελών επιχει−
ρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές 
πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Συ−
γκεκριµένα ορίζεται σε 210.193,36 € όπως προκύπτει 
από το άθροισµα

α. του κεφαλαίου ύψους 60.000,00 € της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελής Επιχείρησης Γουβών

β. του κεφαλαίου ύψους 150.193,36 € της Κοινωφελής 
Επιχείρησης ∆ήµου Επισκοπής

7. Πόροι:
Οι πόροι της επιχείρησης προέρχονται από:
• Χρηµατοδότηση από το ∆ήµο Χερσονήσου 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.

• ∆ωρεές, χορηγίες, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από 
νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και 
από φυσικά πρόσωπα.

• Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς µε τους 
καταστατικούς σκοπούς.

8. ∆ιοίκηση:
Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαµελές (11) µελές δι−

οικητικό συµβούλιο, τα µέλη του οποίου ορίζονται µαζί 
µε τους αναπληρωτές τους από το δηµοτικό συµβούλιο. 
Από τα µέλη αυτά πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του 
∆ήµου εκ των οποίων οι δύο (2) προέρχονται από την 
αντιπολίτευση, πέντε (5) µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι 
του ∆ήµου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το 
αντικείµενο της επιχείρησης και ένας (1) εκπρόσωπος των 
εργαζοµένων στην περίπτωση που η επιχείρηση απασχο−
λεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζοµένους, οποίος 
υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν είκοσι (20) εργαζόµενοι θα 
συµµετέχει ένας (1) αιρετός εκπρόσωπος του ∆ήµου.

9. ∆ιάλυση:
Η επιχείρηση µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 

διάρκειάς της µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, 
η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συ−
νόλου των µελών του και πράξη του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύ−
εται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός 
για χρονικό 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 ∆ήµο Χερσονήσου. Η εκ−
καθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Χερσονήσου.

Τα περιουσιακά και οικονοµικά στοιχεία των δύο (2) 
συγχωνευοµένων κοινωφελών επιχειρήσεων Γουβών και 
Επισκοπής περιέρχονται αυτοδίκαια στην νέα Κοινωφε−
λή Επιχείρηση του ∆ήµου Χερσονήσου.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη στο ∆ήµο Χερσονήσου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΝΕΛΑΚΗΣ
F

    Αριθµ. απόφ. 115/2011 (2)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας Εκ−

παίδευσης και σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ Σχολικής Επι−
τροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Χερσο−
νήσου.

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

  Αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέµατος, 
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τη µε αριθµ. πρωτ. 8440/24.02.2011 απόφαση του Υπ. 
ΥΠΕΣΑΗ∆ (Β΄318), τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 
75, 240 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος 
Α΄) του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 103, 102 
του Ν.3852/2010 και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
αποφασίζει οµόφωνα:

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

1. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου – ∆ηµοτικού Σχο−
λείου Μαλίων, (ΦΕΚ 64/1990 τ.Β΄)

2. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου – ∆ηµοτικού Σχο−
λείου Μοχού, (ΦΕΚ 335/1991 τ.Β΄)

3. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού, Γυµνα−
σίου, Λυκείου Λιµ. Χερσονήσου, (ΦΕΚ 63/2000 τ.Β΄)

4. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού – Νηπιαγωγείου Χερ−
σονήσου, (ΦΕΚ 280/2010 τ.Β΄)

5. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού – Νηπιαγωγείου Ανά−
ληψης, (ΦΕΚ 280/2010 τ.Β΄)

6. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου – Νηπιαγω−
γείου Γωνιών, (ΦΕΚ 63/2000 τ.Β΄)

7. 1η Σχολική Επιτροπή Γουρνών, (ΦΕΚ 1322/2005 τ.Β΄)
8. 2η Σχολική Επιτροπή Γουρνών, (ΦΕΚ 1322/2005 τ.Β΄)
9. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου – ∆ηµοτικού Σχο−

λείου Γουβών, (ΦΕΚ 2152/1999 τ.Β΄)
10. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου – ∆ηµοτικού Σχο−

λείου Κοκκίνη Χάνι, (ΦΕΚ 2152/1999 τ.Β΄)
11. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου – ∆ηµοτικού Σχο−

λείου Ελιάς, (ΦΕΚ 2152/1999 τ.Β΄)
12. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ανώπολης, (ΦΕΚ 

2152/1999 τ.Β΄)
13. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου – ∆ηµοτικού Σχο−

λείου Επισκοπής, (ΦΕΚ 494/2000 τ.Β΄)
14. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου – ∆ηµοτικού Σχο−

λείου Σγουροκεφαλίου, (ΦΕΚ 395/19991 τ.Β΄)
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ Σχολικής επιτροπής 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο ∆ήµο Χερσονήσου µε 
την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαί−
δευσης ∆ήµου Χερσονήσου».

2) Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκ−
παίδευσης 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 εκτέλεση έργων για την επισκευή 
και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε 
είδους εξοπλισµού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοι−
χες διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των 
αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη 
και από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές 
βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχό−
µενη 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.

3) ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικη−

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

• τον εκάστοτε ∆ήµαρχο, ως Πρόεδρο εφόσον συµ−
µετάσχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Εάν ο ∆ήµαρχος δε 
συµµετάσχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, Πρόεδρος θα 
εκλέγεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ένας ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος που θα οριστεί να συµµετέχει στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο.

• τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποί−
ων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη µειοψηφία του 
δηµοτικού συµβουλίου.

• δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

• έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην πε−
ρίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν εκπρό−
σωπο των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά προ−
τεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης.

• δύο (2) δηµότες ή κατοίκους µε εµπειρία στο χώρο 
της εκπαίδευσης.

• έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων (σε περίπτωση 
που το Ν.Π.∆.∆. απασχολεί περισσότερα από 10 άτοµα). 
Σε περίπτωση που το ΝΠ∆∆ απασχολεί λιγότερα από 
10 άτοµα αυξάνεται κατά ένα ο αριθµός των δηµοτικών 
συµβούλων.

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

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4) Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου που ανέρ−

χεται σε 100.000,00€ και η 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.
5) Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
παραγράφου 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 
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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.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για έτος 
2011 100.000,00€ ως ετήσια τακτική επιχορήγηση και θα 
προβλέπεται και στα επόµενα έτη στον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΝΕΛΑΚΗΣ
F

    Αριθµ. απόφ. 116/2011 (3)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών ∆ευτεροβάθµιας Εκ−

παίδευσης και σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ Σχολικής Επι−
τροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Χερ−
σονήσου.

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

  Αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέµατος, 
τη µε αριθµ. πρωτ. 8440/24.02.2011 απόφαση του Υπ. 
ΥΠΕΣΑΗ∆ (Β΄318), τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 
75, 240 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος 
Α΄) του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 103, 102 
του Ν.3852/2010 και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
αποφασίζει οµόφωνα:

1) Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠ∆∆ µε την 
επωνυµία.

1. Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου Λυκείου Μαλίων, (ΦΕΚ 
64/1990 τ.Β΄)

2. Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου Λυκείου Μοχού, (ΦΕΚ 
3351/1991 τ.Β΄)

3. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού, Γυµνα−
σίου, Λυκείου Λιµ. Χερσονήσου, (ΦΕΚ 63/2000 τ.Β΄)

4. 1η Σχολική Επιτροπή Γουρνών, (ΦΕΚ 1322/2005 
τ.Β΄)

5. 2η Σχολική Επιτροπή Γουρνών, (ΦΕΚ 1322/2005 
τ.Β΄)

6. Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου – Λυκείου Επισκοπής 
(ΦΕΚ 494/2000 τ.Β΄)

και τη σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ Σχολικής επιτροπής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο ∆ήµο Χερσονήσου 
µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Χερσονήσου».

2) Σκοπός 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 εκτέλεση έργων για την επισκευή 
και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε 
είδους εξοπλισµού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοι−
χες διευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των 
αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη 
και από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές 
βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχό−
µενη 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.

3) ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικη−

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

• τον εκάστοτε ∆ήµαρχο, ως Πρόεδρο εφόσον συµ−
µετάσχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Εάν ο ∆ήµαρχος δε 
συµµετάσχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, Πρόεδρος θα 
εκλέγεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ένας ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος που θα οριστεί να συµµετέχει στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο.

• Τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποί−
ων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη µειοψηφία του 
δηµοτικού συµβουλίου.

• ∆ύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

• Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην πε−
ρίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν εκπρό−
σωπο των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά προ−
τεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης.

• έναν εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων, κατά 
προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας.

• ένα (1) δηµότη ή κάτοικο µε εµπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης.

• έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων (σε περίπτωση 
που το Ν.Π.∆.∆. απασχολεί περισσότερα από 10 άτοµα). 
Σε περίπτωση που το ΝΠ∆∆ απασχολεί λιγότερα από 
10 άτοµα αυξάνεται κατά ένα ο αριθµός των δηµοτικών 
συµβούλων.

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

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4) Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου που ανέρ−

χεται σε 100.000,00€ 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.
5) Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
παραγράφου 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 
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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.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για έτος 
2011 100.000,00€ ως ετήσια τακτική επιχορήγηση και θα 
προβλέπεται κατ’ έτος στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΝΕΛΑΚΗΣ
F

    Αριθµ. απόφ. 96/2011 (4)
Συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του 

Ν.3852/2010 των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ι−
καίου (ΝΠ∆∆) και σύσταση νέου Νοµικού Προσώ−
που ∆ηµοσίου ∆ικαίου στο ∆ήµο Χερσονήσου µε την 
επωνυµία «Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοι−
νωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερ−
σονήσου».

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

  Αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέµατος, 
τον αριθµό και τις κατηγορίες των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν 
στο νέο ∆ήµο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους 
σκοπούς που αυτά ασκούσαν, τις διατάξεις των άρθρων 
67,68 69 και 103 του Ν. 3852/2010, και ύστερα από δια−
λογική συζήτηση, αποφασίζει οµόφωνα:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν.3852/2010 των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ι−
καίου (ΝΠ∆∆) µε την επωνυµία:

α) «Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθµός Χερσονή−
σου» Αριθ. απόφασης 2816/15.3.00 (ΦΕΚ 323).

β) «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μαλίων». Αριθ. Από−
φασης 22203/01 (ΦΕΚ 30 Β΄)

γ) «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μοχού». Αριθ. Από−
φασης 22204/01 (ΦΕΚ 30 Β΄).

δ) «Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθµός ∆ήµου Γου−
βών». Αριθ. Απόφασης οικ. 6579/01 (ΦΕΚ 486 Β΄)

ε) ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Επισκοπής
στ) ΚΑΠΗ ∆ήµου Μαλίων Ν. Ηρακλείου Αριθµ. Απόφα−

σης 4672/97 (ΦΕΚ−309 Β΄)
ζ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Κοινότη−

τας Λιµένας Χερσονήσου». Αριθ. 4461/99 (ΦΕΚ 1448 Β)
η) Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Μαλλίων», αριθµ. 

Απόφ. 3349/00 (ΦΕΚ 574/τ.Β΄/2000

θ) «∆ηµοτικός Οργανισµός Νεολαίας και Αθλητισµού 
∆ήµου Γουβών». Αριθ. Απόφ. 14764/01 (ΦΕΚ Β 1118)

ι) «Πνευµατικό Κέντρο Κοινότητας Α. Χερσονήσου» 
Αριθµ. απόφ. 31921/87 (ΦΕΚ−768 Β) όπως τροποποιήθηκε 
µε την αριθµ. Απόφ. 4462/99 (ΦΕΚ 1497 Β΄)

ια) «∆ηµοτικός αθλητικός Οργανισµός χερσονήσου 
− ∆.Α.Ο.Χ.». Αριθ. Απόφ. 6187/00 (ΦΕΚ 628 Β΄/00):

και τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 
∆ικαίου στο ∆ήµο Χερσονήσου µε την επωνυµία «Νοµικό 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου» και έδρα τον οικισµό 
Γουρνών, έδρα του ∆ήµου Χερσονήσου.

2. Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι:
• Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής − 

παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας.
• Η δηµιουργία και λειτουργία:
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
− δηµοτικού ιατρείου,
− προγράµµατος για την υποστήριξη των νέων που 

έχουν παραβατική συµπεριφορά,
• Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµ−

µετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του ∆ήµου και της Κοινότητας.

Η πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας 
υγείας.

• Η εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προ−
γράµµατα και δράσεις:

− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών,
− βρεφοκοµείων,
− ορφανοτροφείων,
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φρο−

ντίδας,
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων,
− γηροκοµείων,
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριµνας,
− Κέντρων για ΑΜΕΑ,
− ελληνικής γλώσσας στους µετανάστες,
− αναψυχής ατόµων µε αναπηρία,
− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−

ωµένων (ΚΑΠΗ).
Η µέριµνα για τη στήριξη αστέγων και οικονοµικά 

αδύνατων δηµοτών, µε την παραχώρηση δηµοτικών οι−
κοπέδων σε αυτούς ή µε την παροχή χρηµατικών βοη−
θηµάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους 
που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης.

∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου
3. Το νέο Ν.Π.∆.∆. θα διοικείται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο που αποτελείται από ένδεκα (11) µέλη τα 
οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου ως εξής:

α) Ο ∆ήµαρχος, ως Πρόεδρος εφόσον συµµετάσχει 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Εάν ο ∆ήµαρχος δεν συµµε−
τάσχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, Πρόεδρος θα εκλέ−



14696 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

γεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ένας ∆ηµοτικός Σύµ−
βουλος, που θα έχει οριστεί να συµµετέχει ως µέλος 
του ∆.Σ του Νοµικού Προσώπου.

β) Τέσσερεις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους µε τους ανα−
πληρωτές τους, από τους οποίους δύο (2) ορίζονται από 
την µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εφόσον η µει−
οψηφία δεν ορίσει συµβούλους θα µετέχουν σύµβουλοι 
της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

γ) Πέντε (5) µέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγ−
γελµατική εµπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που 
συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.

δ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων του νοµικού 
προσώπου εφόσον το νοµικό πρόσωπο απασχολεί περισ−
σότερους από δέκα (10) εργαζοµένους. Ο εκπρόσωπος 
αυτός, προτείνεται από την Γενική Συνέλευση των τακτι−
κών υπαλλήλων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών 
από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Εάν 
το νοµικό πρόσωπο απασχολεί µικρότερο αριθµό εργα−
ζοµένων και δεν πληρεί την απαιτούµενη προϋπόθεση, ο 
εκπρόσωπος των εργαζοµένων αντικαθίσταται από ένα 
∆ηµοτικό Σύµβουλο µε τον αναπληρωτή του.

Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
εκλέγει από τα µέλη αυτά τον Πρόεδρο (εφόσον δεν 
συµµετέχει ο ∆ήµαρχος) και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοι−
κητικού Συµβουλίου και ορίζει την θητεία των µελών η 
οποία λήγει πάντα µε την εγκατάσταση του νέου ∆.Σ.

Αντικατάσταση των µελών του ∆.Σ µπορεί να γίνει 
κατά την διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται 
στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Η αναπλήρωση του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύµατος καθώς και η εκπροσώπηση του Νοµικού 
Προσώπου στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή 
θα γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 240 
του ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ) όπως ισχύει κάθε φορά.

Εποπτεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
4. Τα θέµατα, τα σχετικά µε την εποπτεία του ∆.Σ του 

Νοµικού Προσώπου ρυθµίζονται από άρθρο 234 του ν. 
3463/2006 (∆.Κ.Κ) όπως ισχύει κάθε φορά.

Λειτουργία του Νοµικού Προσώπου
5. Τα θέµατα, τα σχετικά µε την λειτουργία του Νο−

µικού Προσώπου ρυθµίζονται µε κανονισµούς που κα−
ταρτίζονται από το ∆.Σ του Νοµικού Προσώπου και 
εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Χερσονήσου.

Πόροι του Νοµικού Προσώπου
6. Πόροι του Νοµικού Προσώπου είναι:
I. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου Χερσονή−

σου, που ορίζεται έως 200.000,00 €.
II. Η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου αν και 

εφόσον προκύψουν έκτακτες ανάγκες που δεν µπορούν 
να καλυφθούν από την ετήσια τακτική επιχορήγηση. 
Το ύψος της έκτακτης επιχορήγησης θα εκτιµάτε κάθε 
φορά από τις προκύπτουσες ανάγκες και θα εγκρίνεται 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου.

III. Η επιχορήγηση ή κάθε άλλη παροχή του Κράτους, 
είτε απευθείας προς το Νοµικό Πρόσωπο είτε µέσω του 
∆ήµου Χερσονήσου για το Νοµικό Πρόσωπο.

IV. Εισπράξεις από την µηνιαία οικονοµική εισφορά των 
οικογενειών των φιλοξενούµενων παιδιών (τροφεία).

V. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµίες και 
κληροδοσίες.

VI. Πρόσοδοι από τυχόν περιουσία του Νοµικού Προ−
σώπου, καθώς και από συµµετοχή του σε Εθνικά ή και 
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.

Εκπροσώπηση
7. Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα ∆ικαστή−

ρια και σε κάθε ∆ηµόσια Αρχή από τον Πρόεδρο και 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού από τον 
Αντιπρόεδρο.

∆ιάδοχη Κατάσταση
8. Το Νεοσυσταθέν Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία: 

«Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοινωνικής Προ−
στασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου» θα είναι 
ο καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων, απαιτήσεων, 
περιουσίας κ.λ.π. των ένδεκα (11) Νοµικών Προσώπων 
που συγχωνεύονται:

α) Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθµού Χερσονήσου.
β) ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Μοχού.
γ) ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Μαλίων.
δ) Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθµού Γουβών.
ε) ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Επισκοπής.
στ) Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων 

(ΚΑΠΗ) Μαλίων.
ζ) Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) 

Χερσονήσου.
η) ∆ηµοτικού Αθλητικού Οργανισµού ∆ήµου Χερσο−

νήσου (∆ΑΟΧ).
θ) Αθλητικού Οργανισµού ∆ήµου Μαλλίων.
Ι) ∆ηµοτικού Οργανισµού Νεολαίας και Αθλητισµού 

∆ήµου Γουβών (∆ΟΝΑ).
ΙΑ) Πνευµατικού Κέντρου Χερσονήσου
Ακροτελευταίο
Με την παρούσα προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 

200.000,00 €, σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Χερσονήσου, για το τρέχον οικονοµικό έτος 2011 καθώς 
και τα επόµενα, που θα είναι η ετήσια τακτική επιχορή−
γηση του ∆ήµου, προς το Νοµικό Πρόσωπο.

2. Το προσωπικό που υπηρετεί στα νπδδ που συγχω−
νεύονται καθίσταται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ.8 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, αυτοδικαίως 
προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νοµι−
κό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την 
ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής. Η κατάταξη 
του παραπάνω προσωπικού θα γίνει µε απόφαση του 
προέδρου του διοικητικού συµβουλίου του νέου νοµικού 
προσώπου.

Στα ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. «Παιδικός και Βρεφονηπιακός 
Σταθµός Χερσονήσου», «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός 
Μαλίων», «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μοχού», «Παι−
δικός και Βρεφονηπιακός Σταθµός ∆ήµου Γουβών και 
Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Κοινότητας 
Λιµένας Χερσονήσου», απασχολούνται είκοσι οκτώ (28) 
άτοµα προσωπικό και συγκεκριµένα:

Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθµός Χερσονήσου
• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Νηπια−

γωγών (µόνιµος).
• Τρείς (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ9 κλάδου Βρε−

φονηπιοκόµων (µόνιµοι).
• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ17 κλάδου ∆ιοι−

κητικού−Λογιστικού (µόνιµος).
• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ∆Ε8 κλάδου βοηθών 

βρεφοκόµων (µόνιµος).
• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ∆Ε32 κλάδου µα−

γείρων (µόνιµος).
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• Τρείς (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ16 κλάδου προ−
σωπικό καθαριότητας (µόνιµοι).

• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ 14 κλάδου βοη−
θών µαγείρου (µόνιµος).

∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μαλίων
• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νηπια−

γωγών (µόνιµος).
• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ 14 κλάδου βοη−

θών µαγείρου (µόνιµος).
• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ16 κλάδου βοη−

θητικού προσωπικού (µόνιµος).
∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μοχού
• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ9 κλάδου Βρεφο−

νηπιοκόµων (µόνιµος).
• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ∆Ε8 κλάδου Βοηθός 

Βρεφοκόµων−Παιδοκόµων (µόνιµος).
• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ∆Ε32 κλάδου µα−

γείρων (µόνιµος).
• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ16 κλάδου βοη−

θητικού προσωπικού (µόνιµος).
Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθµός ∆ήµου Γου−

βών
• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νηπια−

γωγών (µόνιµος).
• ∆ύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ9 κλάδου Βρεφο−

νηπιοκόµων (µόνιµοι).
• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ∆Ε32 κλάδου µα−

γείρων (µόνιµος).

• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ16 κλάδου βοη−
θητικού προσωπικού (µόνιµος).

Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Κοινότη−
τας Λιµένας Χερσονήσου.

• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ2 κλάδου Κοινω−
νικών Λειτουργών (Ι∆ΑΧ).

• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Φυσιο−
θεραπευτών (Μόνιµος).

• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ κλάδου καθαρι−
στών εσωτερικών χώρων (µόνιµος).

• Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ κλάδου καθαρι−
στών εσωτερικών χώρων (Ι∆ΑΧ).

Στα υπόλοιπα ΝΠ∆∆ δεν υπηρετούν υπάλληλοι µό−
νιµοι ή Ι∆ΑΧ

Το παραπάνω προσωπικό καθίσταται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ.8 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, 
αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του 
στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώ−
νευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντο−
λής.

Η κατάταξη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει µε 
απόφαση του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου 
του νέου νοµικού προσώπου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΝΕΛΑΚΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02010222605110008*

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


