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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθµ. απόφ. 72 (1)
Συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

α) «∆ηµοτική Φιλαρµονική Χαλανδρίου», β) «Οργανι−
σµός Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου Χαλανδρίου».

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και 

του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (∆ιοίκηση νοµικών 
προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το άρθρο 20, παρ. 4.6 του Ν. 3731/2008.

2. Την υπ’ αριθµ. 11/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης.

3. Την υπ’ αριθµ. 7426/4407/2011 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ελέγ−
χου νοµιµότητας της υπ’ αριθµ. 72/2011 απόφασης του 
∆.Σ. Χαλανδρίου, αποφασίζουµε:

Συγχωνεύουµε τα νοµικά πρόσωπα:
1. «∆ηµοτική Φιλαρµονική Χαλανδρίου» (ΦΕΚ 132/τ.Α΄/ 

26.6.1954).
2. «Οργανισµός Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου Χαλαν−

δρίου». 
Συστήνουµε νέο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

ως εξής:

Άρθρο 1
Επωνυµία

«Αθλητικός, Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Χαλαν−
δρίου − Ευριπίδης».

Άρθρο 2
Σκοπός

Ο σκοπός του νοµικού προσώπου είναι η ανάληψη 
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τον πολιτισµό, τον 
αθλητισµό και το περιβάλλον και συγκεκριµένα:

1. Η δηµιουργία και αναπαραγωγή πολιτισµού µέσα 
από το µουσικό φαινόµενο σε όλες τις διαστάσεις του, 
η διάδοση και εκµάθηση της µουσικής, η παροχή ψυ−
χαγωγίας, η µουσική κάλυψη εθνικών − παραδοσιακών 
και τοπικών εορτών. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται 
θα αποτελούν τον κατεξοχήν φορέα του ∆ήµου στα 
παραπάνω θέµατα καθώς και σε θέµατα µουσικής Παι−
δείας.

2. Η ανάπτυξη και υποστήριξη του Αθλητισµού για 
όλους και η υποστήριξη του Σωµατειακού, Σχολικού 
αθλητισµού και κάθε µορφής άθλησης.

3. Η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεών, των σωµατικών 
και πνευµατικών ικανοτήτων και διάδοση τους σε όλους 
τους δηµότες µακριά από φανατισµούς, ανταγωνισµούς 
και κερδοσκοπικούς στόχους.

4. Η δηµιουργία και συντήρηση αθλητικών και πολι−
τιστικών χώρων έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες 
πνευµατικών, πολιτισµικών και αθλητικών δράσεων των 
δηµοτών και κυρίως των νέων.

5. Η υποστήριξη πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών 
και επιστηµονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων διεθνούς, 
εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου.

6. Η υποστήριξη πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητι−
κών και επιστηµονικών δραστηριοτήτων οι οποίες διε−
νεργούνται ή αφορούν ΑΜΕΑ.

7. Η συνεργασία µε αθλητικούς φορείς για την πρόοδο 
του αθλητισµού καθώς και η δηµιουργία Επιτροπών 
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για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας ανάπτυξης του 
αθλητισµού και πολιτισµού.

8. Η δηµιουργία πολιτιστικών δράσεων µέσω εκδρο−
µών, εντός και εκτός Ελλάδας, για την ανταλλαγή πο−
λιτισµικών στοιχείων µεταξύ των νέων και των ∆ήµων.

9. Η ουσιαστική και ολοκληρωµένη πολιτιστική ανάπτυξη 
του ∆ήµου Χαλανδρίου µέσω της καλλιέργειας σε βάθος 
της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και αγάπης για τις τέχνες 
και την προστασία της Εθνικής Πολιτιστικής ταυτότητας. 
Καθώς και την ανάδειξη των πολιτιστικών, πνευµατικών 
και καλλιτεχνικών αγαθών µε την ενεργή και συνειδητή 
συµµετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή.

10. Η διάδοση 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.

11. Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών 
αυτών, µε τη διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων ή άλλων επιµορφωτικών και 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

12. Η στήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευ−
µατικής δηµιουργίας ώστε να εξασφαλιστούν οι κα−
τάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν την άσκηση και 
την ανάπτυξη των ατοµικών δηµιουργικών ικανοτήτων 
στους αντίστοιχους τοµείς. Για την επίτευξη των παρα−
πάνω σκοπών η Κοινωφελής Επιχείρηση θα συνεχίσει να 
ενισχύει την λειτουργία των Εικαστικών Εργαστηρίων 
και του Χορού. Καθώς επίσης τη δραστηριοποίηση των 
τοµέων κινηµατογράφου και θεάτρου µε τη λειτουργία 
των θερινών κινηµατογράφων και των θεατρικών οµά−
δων. Επιπλέον, η Κοινωφελής Επιχείρηση θα συνεχίσει 
την οργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών, ψυχαγωγι−
κών, αθλητικών και επιµορφωτικών εκδηλώσεων.

13. Η λειτουργία και ανάδειξη των θερινών κινηµατο−
γράφων CINE ΦΛΥΑ Ι − ∆ηµήτρης Παπαµιχαήλ και CINE 
ΦΛΥΑ ΙΙ − Σωτήρης Μουστάκας.

14. Η συνεργασία και η υποστήριξη των πολιτιστικών 
φορέων και των ερασιτεχνικών συγκροτηµάτων του 
∆ήµου Χαλανδρίου µε κάθε δυνατό τρόπο, µε στόχο 
την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δηµιουργίας και τη 
διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και παρεµ−
βάσεών τους.

15. Η συνεργασία µε την εκπαιδευτική κοινότητα του 
∆ήµου Χαλανδρίου για την από κοινού προώθηση και 
υλοποίηση πολιτιστικών, πνευµατικών, παιδαγωγικών, 
εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και αθλητικών δραστη−
ριοτήτων µέσα και έξω από τα σχολεία.

16. Επίσης και τη συµµετοχή των µαθητικών κοινοτή−
των και της νεολαίας γενικότερα στις δραστηριότητες 
του νοµικού προσώπου.

17. Η µελέτη και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµ−
µάτων.

18. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο και των αδελφοποιήσεων.

19. Η αποστολή τµηµάτων για την εκπροσώπηση του 
∆ήµου σε πολιτιστικά δρώµενα και εκδηλώσεις όπως 
επίσης και τη φιλοξενία πολιτιστικών φορέων.

20. Η διοργάνωση µαθητικών − νεανικών φεστιβάλ 
χορού − θεάτρου.

21. Η υπογραφή προγραµµατικών συµβάσεων που αφο−
ρούν έργα, προγράµµατα και υπηρεσίες που αναδεικνύ−
ουν και διασώζουν την πολιτιστική κληρονοµιά, καθώς 
επίσης υποστηρίζουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις 

που αφορούν την επιστήµη, τα γράµµατα, τις τέχνες 
και τον αθλητισµό.

22. Η ανάληψη και υλοποίηση Κοινοτικών (Ε.Ε.) και 
Εθνικών Προγραµµάτων, εκπαιδευτικού, επιµορφωτικού, 
πολιτιστικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού και ερευνητικού 
χαρακτήρα.

23. Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα 
της βρεφικής και παιδικής ηλικίας καθώς και της τρίτης 
ηλικίας και λοιπών ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων.

24. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Άρθρο 3
∆ιοίκηση

Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου θα διοικείται από 
15µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελούµενο από:

α) Έντεκα (11) αιρετά µέλη, εκ των οποίων δύο (2) του−
λάχιστον ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Είναι δυνατόν η µειοψηφία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου να ορίσει ως εκπροσώπους της δηµότες 
ή κατοίκους.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων του νοµικού 
προσώπου δηµοσίου δικαίου και

γ) Τρεις (3) δηµότες που είναι χρήστες των υπηρεσιών 
του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή που έχουν 
ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 
γνώσεις ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού προσώπου 
δηµοσίου δικαίου.

Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
εκλέγει από τα µέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση 
που µέλος έχει ορισθεί, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο 
∆ήµαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ορίζεται µε από−
φαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την 
εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να αντικαταστα−
θούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό λόγο που ανά−
γεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος.

Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε ∆ηµόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικη−
τικού Συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
από τον Αντιπρόεδρο.

Λοιπά θέµατα διοίκησης καθορίζονται από τις διατά−
ξεις του άρθρου 240 Ν. 3463/2006 Κ∆Κ όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Περιουσία του νοµικού προσώπου

Στο νέο νοµικό πρόσωπο θα µεταβιβασθεί η περιουσία 
που κατέχουν σήµερα τα νοµικά πρόσωπα που συγ−
χωνεύονται. Και πιο συγκεκριµένα στην κυριότητα του 
νέου νοµικού προσώπου µεταβιβάζονται όλα τα κινητά 
και ακίνητα που χρησιµοποιούνταν από τα συγχωνευό−
µενα νοµικά πρόσωπα για την εκπλήρωση του σκοπού 
τους. Καθώς και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επ» 
αυτών, χωρίς αντάλλαγµα µε την επιφύλαξη των περί 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 16039

κληρονοµιών κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. Σε 
περίπτωση κατάργησης του νοµικού προσώπου για τα 
ως άνω περιουσιακά στοιχεία εφαρµόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις του ∆ΚΚ.

Άρθρο 5
Πόροι του νοµικού προσώπου

1. Ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου Χαλανδρίου 
το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση ∆ηµοτι−
κού Συµβουλίου κάθε έτος και θα προβλέπεται στον 
προϋπολογισµό.

2. Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονοµιές και κληροδοσίες.

3. Κάθε είδους εισπράξεις από δραστηριότητές του.
4. Πρόσοδοι από την περιουσία του.
5. Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κρά−

τος ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισµό, Νοµική ή Φυσικό 
Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νοµικό πρόσωπο, είτε 
προς το ∆ήµο Χαλανδρίου για λογαριασµό του.

6. Πρόσοδοι από τη συµµετοχή του σε ευρωπαϊκά 
προγράµµατα χρηµατοδότησης.

Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση ερ−

γασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου, οι νοµικοί 
σύµβουλοι καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης 
εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται 
καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση µε την ίδια σχέση εργασίας και 
έµµισθης εντολής.

Οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου των συγχωνευό−
µενων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου συνεχίζουν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νοµικό 
πρόσωπο µέχρι τη λήξη της διάρκειας των συµβάσεων 
τους σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 
8 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και εφόσον συντρέχει 
περίπτωση.

Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 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 συγχωνεύτηκαν, 
συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, 
χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχι−
σης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα.

Τελικές ∆ιατάξεις
Από τις διατάξεις της παρούσης θα προκληθεί δαπάνη 

ύψους 2.006.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.20 του 
υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2011.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλάνδρι, 1 Μαρτίου 2011 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

    Aριθµ. 38 (2)
 Σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε 

την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκ−
παίδευσης ∆ήµου Ωρωπού». 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΩΡΩΠΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 

«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί 
συγχώνευσης των υφιστάµενων Σχολικών Επιτροπών 
των συνενωµένων ∆ήµων σε ένα νέο Ν.Π.∆.∆. και δη−
µοσίευσης της συγχώνευσης στο ΦΕΚ από τον οικείο 
∆ήµο.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 
3463/2006.

3. Την υπ’ αριθµ. 8440/24.2.2011 απόφαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Καθορισµός λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων 
αυτών».

4. Την υπ’ αριθµ. 11/4569/27.1.2011 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης.

5. Την αριθ. 13153/10084/5−5−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ελέγχου νοµιµό−
τητας της αριθ. 38/2011 απόφασης του ∆.Σ. Ωρωπού.

6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Ωρωπού προέκυψε από τη 
συνένωση των ∆ήµων Αυλώνα, Καλάµου, Ωρωπίων, και των 
Κοινοτήτων Αφιδνών, Καπανδριτίου, Μαλακάσας, Μαρκο−
πούλου Ωρωπού, Πολυδενδρίου, Συκάµινου και οι Σχολι−
κές Επιτροπές Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ωρωπού, οι 
οποίες θα συγχωνευθούν σε µία µε τίτλο «Σχολική Επιτρο−
πή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ωρωπού» σύµφωνα µε 
το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 είναι οι ακόλουθες:

1. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Αυλώνα (ΦΕΚ 743/τ.Β΄/17.9.1991 απόφαση του Νοµάρχη 
Ανατολικής Αττικής 20354/1991)

2. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Πολυδενδρίου (ΦΕΚ 311/τ.Β΄/8.5.1991 απόφαση 
του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής 7859/1991).

3. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νη−
πιαγωγείων Μαρκοπούλου Ωρωπού (ΦΕΚ 41/20.1.2010 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής 
22165/2010).

4. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Αφιδνών (ΦΕΚ 837/τ.Β΄/1.11.1989 απόφαση του 
Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής 23434/1989).

5. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου−∆ηµοτικού Σχο−
λείου Συκάµινου (ΦΕΚ 837/τ.Β΄/1.11.1989 απόφαση του 
Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής 26376/1989).

6. Σχολική Επιτροπή 4/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου Μαλακάσας (ΦΕΚ 921/τ.Β/25.6.2010 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής 
8822/2010).

7. Σχολική Επιτροπή 1/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Μηλεσίου (ΦΕΚ 921/τ.Β΄/25.6.2010 από−
φαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής 
9360/2010).

8. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου, Ειδικού ∆η−
µοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χαλκουτσίου (ΦΕΚ 
1408/τ.Β΄/ 6.9.2010 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πε−
ριφέρειας Αττικής 11565/2010).
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9. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Αγίων Αποστόλων (ΦΕΚ 
328/τ.Β΄/18.5.1992 απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής 
Αττικής 13831/1992).

10. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου ∆.∆. Νέων 
Παλατιών (ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/27.10.2003 απόφαση του Γενι−
κού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής 18693/2003).

11. Σχολική Επιτροπή 2ου ∆ηµοτικού. Σχολείου Σκάλας 
Ωρωπού και Νέων Παλατίων (ΦΕΚ 1947/τ.Β΄/3.10.2007 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής 
6716/2007).

12. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Ωρωπού (ΦΕΚ 928/τ.Β΄/29.12.1989 απόφαση του 
Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής 28339/1989).

13. Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Νέων 
Παλατίων και Νηπιαγωγείου Σκάλας Ωρωπού (ΦΕΚ 1584/
τ.Β΄/27.10.2003 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περι−
φέρειας Αττικής 18694/2003).

14. Σχολική Επιτροπή Εκπαιδευτηρίων Κοινότητας Κα−
πανδριτίου (περιλαµβάνει σχολεία και της Α/βάθµιας και 
της Β/βάθµιας Εκπαίδευσης) (ΦΕΚ 234/τ.Β΄/30.3.1995 από−
φαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής 3680/1995).

15. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Καλάµου (περιλαµβάνει 
σχολεία και της Α/βάθµιας και της Β/βάθµιας Εκπαί−
δευσης) (ΦΕΚ 186/τ.Β΄/5.2.2009 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής 20650/2008).

Συστήνουµε νέο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου 
ως εξής:

1. Επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευ−
σης ∆ήµου Ωρωπού».

2. Σκοπός: Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθ−
µιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσε−
ων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, 
φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς 
αναλώσιµων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, η 
εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των 
αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού 
τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρω−
τοβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον 
Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων 
µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις 
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσό−
δων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που 
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−
τουργίας των σχολικών µονάδων ή των αρµοδιοτήτων 
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόµου.

3. ∆ιοίκηση: Το νοµικό πρόσωπιο δηµοσίου δικαίου 
«Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ωρω−
πού», θα διοικείται από δεκαπενταµελές ∆ιοικητικό Συµ−
βούλιο, µε τους αναπληρωτές τους, ως εξής:

• ∆ύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από την µειοψηφία.
• ∆ύο (2) ∆ιευθυντές, εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων των 

σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
• Ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κη−

δεµόνων.
• ∆έκα (10) δηµότες ή κάτοικοι εκ των οποίων ένας 

(1) µε εµπειρία στην εκπαίδευση και επί σειρά ετών 
συµµετέχων σε συλλόγους γονέων και κηδεµόνων και 
εννέα (9) χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώ−
που δηµοσίου δικαίου.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν 
συζητούνται θέµατα τα οποία αφορούν συγκεκριµένη 
σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολι−
κής µονάδας, ο οποίος συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου 
και αντικαθιστά ένα (1) εκ των εννέα (9) χρηστών των 
υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆.

Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολου−
θεί τη ∆ηµοτική Περίοδο και λήγει µε την εγκατάσταση 
του νέου ∆.Σ.

4. Πόροι:
Πόροι του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου είναι:
• Η ετήσια επιχορήγηση από το Κράτος.
• Η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου το ύψος 

της οποίας θα καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και θα προβλέπεται στον ετήσιο προϋπο−
λογισµό του ∆ήµου.

• Πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
• Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
• Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και 

κληροδοσίες.
• Κάθε άλλη νόµιµη πηγή.
5. Περιουσία: Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι 

η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτρο−
πών της παραγράφου 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.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου από ιδίους 
πόρους, γιατί οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων 
για τις οποίες έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 199.121,32 
€ στον Κ.Α. 00.6711.0001 θα καλύπτονται από τους ΚΑΠ. 
Στη σχολική επιτροπή θα µεταβιβάζονται οι επιχορη−
γήσεις που παρέχονται για τις µεταβιβασθείσες αρµο−
διότητες.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ωρωπός, 17 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

F

   Αριθµ. 39 (3)
Σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµι−
ας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ωρωπού ».

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΩΡΩΠΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 

«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 16041

ντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί 
συγχώνευσης των υφιστάµενων Σχολικών Επιτροπών 
των συνενωµένων ∆ήµων σε ένα νέο Ν.Π.∆.∆. και δη−
µοσίευσης της συγχώνευσης στο ΦΕΚ από τον οικείο 
∆ήµο.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 
3463/2006.

3. Την υπ’ αριθµ. 8440/24.2.2011 απόφαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Καθορισµός λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων 
αυτών».

4. Την υπ’ αριθµ. 11/4569/27.1.2011 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης.

5. Την αριθ. 13157/10088/5−5−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ελέγχου νοµιµό−
τητας της αριθ. 39/2011 απόφασης του ∆.Σ. Ωρωπού.

6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Ωρωπού προέκυψε από τη 
συνένωση των ∆ήµων Αυλώνα, Καλάµου, Ωρωπίων, και 
των Κοινοτήτων Αφιδνών, Καπανδριτίου, Μαλακάσας, 
Μαρκοπούλου Ωρωπού, Πολυδενδρίου, Συκάµινου και 
οι σχολικές επιτροπές Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Ωρωπού, οι οποίες θα συγχωνεύονται σε µία µε τίτ−
λο «Σχολική Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Ωρωπού» σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 
είναι οι ακόλουθες:

1. Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Αυλώνα (ΦΕΚ 743/τ.Β΄/17.9.1991 απόφαση του Νοµάρχη 
20356/1991).

2. Σχολική Επιτροπή ΕΠΑΛ Μαρκοπούλου Ωρωπού 
(ΦΕΚ 1639/τ.Β΄/8.11.2006 απόφαση του Γενικού Γραµµα−
τέα Περιφέρειας Αττικής 20625/2006).

3. Σχολική Επιτροπή 1ου Γυµνασίου Σκάλας Ωρωπού 
(ΦΕΚ 1827/τ.Β΄/1.10.1999 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Αττικής 11105/1999).

4. Σχολική Επιτροπή 2ου Γυµνασίου Σκάλας Ωρωπού 
(ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/27.10.2003 απόφαση του Γενικού Γραµ−
µατέα Περιφέρειας Αττικής 18695/2003).

5. Σχολική Επιτροπή Γενικού Λυκείου Σκάλας Ωρωπού 
(ΦΕΚ 1827/τ.Β΄/1.10.1999 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Αττικής 11105/1999).

6. Σχολική Επιτροπή Εκπαιδευτηρίων Κοινότητας Κα−
πανδριτίου (περιλαµβάνει σχολεία και της Α/βάθµιας και 
της Β/βάθµιας Εκπαίδευσης) (ΦΕΚ 234/τ.Β΄/30.3.1995 από−
φαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής 3680/1995).

7. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Καλάµου (περιλαµβάνει 
σχολεία και της Α/βάθµιας και της Β/βάθµιας Εκπαί−
δευσης) (ΦΕΚ 186/τ.Β΄/5.2.2009 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής 20650/2008).

Συστήνουµε νέο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου 
ως εξής:

1. Επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευ−
σης ∆ήµου Ωρωπού».

2. Σκοπός: Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτερο−
βάθµιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώ−
σεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, 
φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς 
αναλώσιµων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, η 
εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των 
αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού 
τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις ∆ευ−

τεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον 
Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων 
µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις 
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσό−
δων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που 
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−
τουργίας των σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων 
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόµου.

3. ∆ιοίκηση: Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου 
«Σχολική Επιτροπή Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ωρω−
πού» θα διοικείται από δεκαπενταµελές ∆ιοικητικό Συµ−
βούλιο, µε τους αναπληρωτές τους, ως εξής:

• Ένας (1) ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία.
• ∆ύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από την µειοψηφία.
• ∆ύο (2) ∆ιευθυντές, εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων 

των σχολικών µονάδων Β/βάθµιας εκπαίδευσης.
• Ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κη−

δεµόνων.
• Ένας (1) εκπρόσωπος των µαθητικών Κοινοτήτων.
• Οκτώ (8) δηµότες ή κάτοικοι εκ των οποίων ένας 

(1) µε εµπειρία στην εκπαίδευση και επί σειρά ετών 
συµµετέχων σε συλλόγους γονέων και κηδεµόνων και 
επτά (7) χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου 
δηµοσίου δικαίου.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν 
συζητούνται θέµατα τα οποία αφορούν συγκεκριµένη 
σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολι−
κής µονάδας, ο οποίος συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου 
και αντικαθιστά ένα (1) εκ των επτά (7) χρηστών των 
υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆. 

Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολου−
θεί τη ∆ηµοτική Περίοδο και λήγει µε την εγκατάσταση 
του νέου ∆.Σ.

4. Πόροι: Πόροι του νοµικού προσώπου δηµοσίου δι−
καίου είναι:

• Η ετήσια επιχορήγηση από το Κράτος.
• Η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου το ύψος 

της οποίας θα καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και θα προβλέπεται στον ετήσιο προϋπο−
λογισµό του ∆ήµου.

• Πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
• Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
• Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και 

κληροδοσίες.
• Κάθε άλλη νόµιµη πηγή. 
5. Περιουσία: Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι 

η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτρο−
πών της παραγράφου 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−



16042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

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 ∆ήµου από ιδίους 
πόρους γιατί οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων 
για τις οποίες έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 199.121,32€ 
στον Κ.Α. 00.6711.0001 θα καλύπτονται από τους ΚΑΠ. 

Στη σχολική επιτροπή θα µεταβιβάζονται οι επιχο−
ρηγήσεις που παρέχονται για τις µεταβιβασθείσες αρ−
µοδιότητες. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ωρωπός, 17 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

F

  Αριθµ. 28 (4)
Σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

µε την επωνυµία «Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ−
ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙ−
ΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ». 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΩΡΩΠΟΥ  

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/7.6.2010) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρ−
θρων 239 και 240 το Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ).

2. Την υπ’ αριθµ. 9/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ−
νησης και της υπ’ αριθµ. 1.605/οικ.3.85 εγκύκλιο (ΦΕΚ 
17/τ.Β΄/ 14.1.2011).

3. Την υπ’ αριθµ. 10395/7356/4.5.2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ελέγχου 
νοµιµότητας της υπ’ αριθµ. 28/2011 απόφασης του ∆.Σ. 
Ωρωπού αποφασίζουµε: 

Συγχωνεύουµε τα νοµικά πρόσωπα:
1. Αθλητικός Οργανισµός ∆. Ωρωπίων ΦΕΚ 2266/τ.Β΄/

23.10.2009 (απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέ−
ρειας Αττικής 11973/2009.)

2. ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ωρωπού ΦΕΚ 416/τ.Β΄/
11.4.2001 (απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Αττικής 7409/2001).

3. Πνευµατικό και πολιτιστικό κέντρο ∆ήµου Ωρωπίων 
ΦΕΚ 186/τ.Β΄/5.2.2009 (απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Αττικής 22809/2008.)

4. Κοιµητήρια ∆ήµου Ωρωπιών ΦΕΚ 2216/τ.Β΄/19.11.2007,
(απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής 
12728/2007.)

5. ΚΑΠΗ Ν. Παλατίων ∆. Ωρωπίων ΦΕΚ 777/τ.Β΄/19.6.2001 
(απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής 
186/2001).

6. ΚΑΠΗ Οικισµού Χαλκουτσίου ∆ήµου Ωρωπίων ΦΕΚ 
1975/τ.Β΄/24.9.2008 (απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Αττικής 14054/2008).

7. ΚΑΠΗ Τ.∆. Ωρωπού ∆ήµου Ωρωπίων ΦΕΚ 939 τ. Β΄/ 
21−5−2008 (απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρει−
ας Αττικής 5774/2008).

8. ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Αυλώνα, ΦΕΚ 
109/τ.Β΄/4.2.2010 (απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πε−
ριφέρειας Αττικής 634/2010).

9. Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Αυλώνα ΦΕΚ 109/τ.Β΄/
4.2.2010 (απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Αττικής 635/2010).

10. ∆ηµοτικό Στάδιο ∆ήµου Αυλώνα ΦΕΚ 109/τ.Β΄/
4.2.2010 (απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Αττικής 636/2010).

11. ΚΑΠΗ ∆ήµου Καλάµου ΦΕΚ 253/τ.Β΄/28.2.2002 (από−
φαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής 
25466/2002).

12. Παιδικός Σταθµός Καπανδριτίου ΦΕΚ 129/τ.Β΄/
10.2.2000 (απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Αττικής 1389/2000).

13. Πνευµατικό Κέντρο Καπανδριτίου ΦΕΚ 870/τ.Β΄/
8.5.2009 (απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Αττικής 4442/2009).

14) Λέσχη Ηλικιωµένων Κοινότητας Καπανδριτίου ΦΕΚ 
870/τ.Β΄/8.5.2009 (απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πε−
ριφέρειας Αττικής 4441/2009), σε ένα νοµικό πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου.

Συστήνουµε νέο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου 
ως εξής:

1. Όνοµα: «Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και λει−
τουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών του 
∆ήµου Ωρωπού».

2. Σκοπός: Σκοπός του νεοσύστατου µε την ως άνω 
συγχώνευση νοµικού προσώπου είναι:

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών κέντρων δη−

µιουργικής απασχόλησης παιδιών.
3. Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισµού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία 
πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πινα−
κοθηκών, κινηµατογράφων, θεάτρων καθώς και η µελέτη 
και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.

4. Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών που δεν ανήκουν στην 
αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρι−
σµού.

5. Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών 
κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους 
ή ιδιωτικούς φορείς.

6. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή συµµετοχή τους 
σε αυτά.

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

8. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού χωρίς 
εµπορικό χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προ−

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

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

3. Η ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών εργαστηρίων.
4. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
5. Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική 

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

6. Η παρακολούθηση του Προγράµµατος Καθαρές 
Ακτές − Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενεργείας και Κλιµατικής Αλλαγής.

7. Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράµµατος προ−
στασίας άγριων ζώων.

8. Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήµου.

9. Η διαχείριση µιας ιαµατικής πηγής της περιοχής.
ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ − ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
1. Η διοίκηση − λειτουργία − διαχείριση των παιδικών 

και βρεφονηπιακών σταθµών.
2. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της παιδικής και βρεφικής ηλικίας.

3. Την ίδρυση και λειτουργία δοµών όπως παιδικών 
και βρεφονηπιακών σταθµών.

3. ∆ιοίκηση:
Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου διοικείται από 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο από δέκα πέντε 
(15) µέλη, που ορίζεται µαζί µε τους αναπληρωτές τους 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ωρωπού.

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα συµµετέχουν:
Έξι (6) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, εκ των οποίων δύο (2) 

τουλάχιστον από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου.

Έξι (6) δηµότες Ωρωπού, που έχουν πείρα ή γνώσεις 
σχετικά µε το αντικείµενο του νοµικού προσώπου δη−
µοσίου δικαίου.

Ένας (1) εκπρόσωπος των Αθλητικών Σωµατείων του 
∆ήµου Ωρωπού.

Ένας (1) εκπρόσωπος των Πολιτιστικών Συλλόγων του 
∆ήµου Ωρωπού.

Ένας (1) εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών του ∆ήµου 
Ωρωπού.

Στην περίπτωση που εργαζόµενοι του νοµικού προσώ−
που δηµοσίου δικαίου είναι περισσότεροι από 10 τότε 
η Γενική Συνέλευση των εργαζοµένων θα πρέπει να 
αναδείξει τον εκπρόσωπο της στο ∆.Σ. του νοµικού προ−
σώπου δηµοσίου δικαίου όπως ορίζεται από το ∆ΚΚ. Με 
την επιλογή του εκπροσώπου των εργαζοµένων αυτός 
θα αντικαταστήσει έναν από τους έξι (6) δηµότες.

Η θητεία των µελών του ∆.Σ. τουνοµικού προσώπου 
δηµοσίου δικαίου ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο και 
λήγει µε την εγκατάσταση του νέου ∆.Σ.

Για τον τρόπο λειτουργίας του ∆.Σ., την εποπτεία, την 
οικονοµική διοίκηση, τη διαχείριση, καθώς και για οποι−
οδήποτε σχετικό θέµα που αφορά το νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου δικαίου εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις του ∆ΚΚ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου δη−
µοσίου δικαίου µε απόφαση του ορίζει τον Γραµµατέα 
του ∆.Σ.

4. Πόροι: 
Πόροι του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου είναι: 

α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου η οποία 
ανέρχεται σε ποσό 400.000 € και η τυχόν έκτακτη επι−
χορήγηση το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα 
µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 
της έκτακτης επιχορήγησης και θα καθορίζεται µε από−
φαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα περιλαµβάνο−
νται στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

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

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

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

κληροδοσίες.
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 εκδηλώσεων, που τελούνται σε ιδιόκτητους χώρους 
ή χώρους, που το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου 
έχει αναλάβει την εκµετάλλευσή τους.

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

στικά κέντρα, βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθµούς 
που ανήκουν σήµερα στο ∆ήµο Ωρωπού και από αυτούς 
που θα περιέλθουν σε αυτόν καθοιονδήποτε τρόπο. 
Κάθε πολιτιστικό υλικό και λοιπό εξοπλισµό, που ανήκει 
στο ∆ήµο Ωρωπού.

Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί σύµβουλοι, 
καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµεσης εντολής, των 
νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες 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 δι−
άδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα µέρη είναι 
νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτο−
δικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα 
νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

6. 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.

7. Σφραγίδα − Έµβληµα:
Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου θα έχει σφραγί−

δα στρογγυλή, που θα αποτελείται από δύο οµόκεντρους 
κύκλους και στη µέση θα φέρει το έµβληµα της ελληνικής 
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δηµοκρατίας. Στο εσωτερικό κύκλο θα αναγράφονται οι 
λέξεις Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Ωρωπού και στον εξωτερικό κύκλο 
θα αναγράφονται οι λέξεις Ελληνική ∆ηµοκρατία.

8. Κάλυψη δαπάνης:
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ωρω−
πού, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό των 400.000,00€, η 
οποία θα είναι ανάλογη και για τα επόµενα έτη και θα εγ−
γραφεί πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ωρωπού 
µε τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.∆.∆. Παιδείας, Πολιτισµού, 
Αθλητισµού του ∆ήµου Ωρωπού» και Κ.Α.: 00−6715.0006.

9. Κατάργηση:
Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου καταργείται σύµ−

φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/ 2006. 
Η περιουσία του περιέρχεται στο ∆ήµο Ωρωπού και διατί−
θεται µε τον τρόπο, που θα ορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
µε την απόφαση για την κατάργηση και σύµφωνα πάντα 
µε τις διατάξεις του ∆ΚΚ ως ισχύουν κάθε φορά.

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

τη συστατική πράξη ρυθµίζεται µε απόφαση του ∆η−
µοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ωρωπού, ύστερα από 
αιτιολογηµένη πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου στηριζόµενοι 
στις διατάξεις του ∆ΚΚ.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ωρωπός, 17 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

F

   Αριθµ. απόφ. 56/2011 (5)
Έγκριση λύσης Μαραθωνίου Αναπτυξιακής Ανώνυµης 

Εταιρείας Ο.Τ.Α. και µεταφοράς προσωπικού στον 
∆ήµο Ραφήνας−Πικερµίου µε τη σύσταση δύο (2) προ−
σωποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ−
θρου 111 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ−ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν. 3852/

2010.

2. Το υπ’ αριθµ. 11−1849/24.2.2011 έγγραφο της Μαραθω−

νίου Αναπτυξιακής, µε το οποίο διαβιβάστηκαν τα από 

17.2.2011 και 21.2.2011 πρακτικά της 1ης έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης της Μαραθωνίου Αναπτυξιακής που αφορά 

στη λύση της.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 180 του Ν. 3584/

2007.

4. Το υπ’ αριθµ. ΦΕΚ 1909/8.4.2011, αποφασίζει:

Τη µεταφορά δύο (2) ατόµων στο ∆ήµο Ραφήνας−

Πικερµίου σύµφωνα µε τις διατάξεις 111 παρ. 2 του

Ν. 3852/2010 µε τη σύσταση δύο (2) προσωποπαγών 

θέσεων εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου χρόνου 

και συγκεκριµένα των:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕ ∆ιοικητικός 15.7.2002

ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ∆Ε Οδηγός 14.10.2008

Η δαπάνη του µεταφερόµενου προσωπικού θα 

βαρύνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 

2011 του ∆ήµου Ραφήνας−Πικερµίου και ειδικότε−

ρα τον Κ.Α. 10.6021 και Κ.Α. 10.6052 (ποσό 22.355,00 

€) και Κ.Α. 20.60.21 και 20.6052 (ποσό 23.455,00 €).

Το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των 

45.810,00€.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ραφήνα, 2 Μαρτίου 2011

  Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΟΣ   
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