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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθµ. απόφ. 89/2011 (1)

Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού 

∆ικαίου Αορίστου Χρόνου και µεταφορά του προ−

σωπικού της αυτοδικαίως λυθείσας αµιγούς ∆ηµο−

τικής Επιχείρησης «∆ηµοτική Επιχείρηση Μελετών − 

Κατασκευών και Ανάπτυξης Βόλου − ∆.Ε.ΜΕ.Κ.Α.Β.» 

στο ∆ήµο Βόλου 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΛΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 

Α΄ 143).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114 2006 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και συµπλη−

ρώθηκαν.

3) Την αριθ. 88/2011 διαπιστωτική πράξη του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Βόλου µε την οποία διαπιστώθηκε η αυτο−

δίκαιη λύση της αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την 

επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Μελετών−Κατασκευών 

και Ανάπτυξης Βόλου» (αριθµ. 378/15031/18−3−2011 διαπι−

στωτική πράξη της Γενικής Γραµµατέα Αποκεντρωµέ−

νης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ΦΕΚ 

666/2011 τ.Β΄).
4) Το γεγονός ότι στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρε−

σίας του ∆ήµου δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου.

5) Τη σχετική εισήγηση του ∆ηµάρχου Βόλου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου και τη µεταφορά 
των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Αορίστου Χρόνου της λυθείσας αµιγούς ∆ηµοτικής Επι−
χείρησης «∆ηµοτική Επιχείρηση Μελετών−Κατασκευών 
και Ανάπτυξης Βόλου» στο ∆ήµο Βόλου, ως εξής:

1) Πολυχρονίδης Μηνάς του Παύλου, ∆Ε Χειριστής 
Η/Υ.

2) Γκαραγκούνης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, ∆Ε 
Χειριστής Η/Υ.

3) Κοτσιµπός Ηλίας του ∆ηµητρίου, ∆Ε Χειριστής Η/Υ.
4) Μανώλης Ευάγγελος του Παναγιώτη,ΥΕ Κλητή−

ρων.
5) Σταµούλης Ευάγγελος − Εµµανουήλ του Γεωργίου, 

∆Ε Φυλάκων,
6) Συνοδινός Άγγελος του Κωνσταντίνου, ∆Ε Οδη−

γών.
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για 

το έτος 2011 ποσού 115.000 ευρώ που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις µε Κ.Α. 10−6021.001. 20−6021.001. 30−6021.001. 
40−6021.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου και για 
καθένα από τα επόµενα έτη ποσού 126.000 ευρώ που 
θα βαρύνει τις πιστώσεις που θα προβλεφθούν στους 
αντίστοιχους προϋπολογισµούς.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 5 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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   Αριθµ. 2912011 (2)

Συγχώνευση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου του 

∆ήµου Φαρκαδόνας και σύσταση νέου Νοµικού Προ−

σώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου στο ∆ήµο Φαρκαδόνας µε 

την επωνυµία «Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

∆ήµου Φαρκαδόνας "ΠΕΛΙΝΝΑ"». 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

• των άρθρων 1, 102−103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

• του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α΄).

2. Την αριθµ. οικ. 4569/εγκ. 11/27−1−2011 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. 

∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Θέµατα συγχωνεύσεων και 

προσωπικού νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και 

επιχειρήσεων των ∆ήµων».

3. Τις συστατικές πράξεις των υπό συγχώνευση Νο−

µικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.

4. Την αριθµ. 641/28392/2011 απόφαση της Γενικής 

Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας−

Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία ελέγχθηκε και κρίθηκε 

νόµιµη η αριθµ. 29/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−

βουλίου Φαρκαδόνας, αποφασίζουµε:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 

του Ν. 3852/2010 των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ι−

καίου µε την επωνυµία:

«∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ∆.∆. Οιχαλίας» ∆ήµου 

Οιχαλίας  (ΦΕΚ Β΄ 765/18−6−2001).

«Αθλητικός−Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Οιχαλίας»  

(ΦΕΚ 363/21−03−2002).

«Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Οιχαλίας»  (ΦΕΚ Β΄ 363/21−03−2002).

«Οργανισµός Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Φαρκαδόνας» 

(ΦΕΚ Β΄ 884/2001).

«Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Φαρκαδόνας»  (ΦΕΚ 265/15−03−2010).

«Αθλητικός Οργανισµός και κέντρα άθλησης ∆ήµου 

Φαρκαδόνας»  (ΦΕΚ Β΄ 388/03−04−2003).

«Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Φαρκαδόνας» (ΦΕΚ 

Β΄ 388/03−04−2003).

«Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Πελινναίων» (ΦΕΚ Β΄ 381/25−02−2004).

«Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Πελινναίων» (ΦΕΚ 

Β΄ 1968/03−11−1999).

και τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 

∆ικαίου στο ∆ήµο Φαρκαδόνας µε την επωνυµία «Νο−

µικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου Φαρκαδόνας 

«ΠΕΛΙΝΝΑ»»,

2. Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι η οργάνωση 

και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών µε γνώµονα την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:

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 του εδάφους και των εσωτερικών 

υδάτων από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυο−

τροφεία, ποταµοί) και η καταπολέµηση της ρύπανσης 

στην περιφέρεια τους.

• Η ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών εργαστηρίων.

• Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
• η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−

πανσης του δήµου
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 

περιλαµβάνεται, ιδίως:

• 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 λειτουργία:

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών,

− βρεφοκοµείων,

− ορφανοτροφείων,

− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φρο−

ντίδας,

− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων,

− γηροκοµείων

− Μονάδων Κοινωνικής Μέριµνας

− Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας

− Κέντρων για ΑΜΕΑ

− ελληνικής γλώσσας στους µετανάστες,

− αναψυχής ατόµων µε αναπηρία

− Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων 

(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.

Τοµέας παιδείας στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:

− η λειτουργία κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης 

παιδιών,
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− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,

− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−

κής,

− η λειτουργία ωδείου,

Πολιτισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:

− η λειτουργία βιβλιοθήκης,

− η λειτουργία πολιτιστικού και πνευµατικού κέ−

ντρου,

− η λειτουργία µουσείου,

− η λειτουργία πινακοθήκης,

− 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

3. ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:

Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικη−

τικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε 

(15) µέλη, ως εξής:

− 10 ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων 3 από τη 

µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου

− 1 µέλος (∆ηµπότης ή κάτοικος) που είναι χρήστης 

των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου − 4 µέλη (∆η−

µότες ή κάτοικοι) τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγ−

γελµατική εµπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που 

συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.

− 1 εκπρόσωπος των εργαζοµένων, σε περίπτωση που 

απασχολούνται περισσότερα από 10 άτοµα προσωπικό. 

Σε αυτή την περίπτωση µειώνονται κατά ένας µέλος οι 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.

Η Θητεία του ∆.Σ. θα είναι 2,5 έτη και για την παρούσα 

∆ηµοτική περίοδο η πρώτη θητεία θα λήξει 31−12−2012.

4. Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου η οποία 

ανέρχεται σε 750.000,00 € και ή τυχόν έκτακτη επιχο−

ρήγηση το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα 

µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 

της έκτακτης επιχορήγησης.

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−

ρονοµιές και κληροδοσίες,

γ) εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των 

υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.∆.∆.

δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 

τη συµµετοχή του σε προγράµµατα χρηµατοδότησης.

5. Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή 

ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 

στα νοµικά πρόσωπα.

6. Το µόνιµο προσωπικό, καθίσταται αυτοδικαίως προ−

σωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νοµικό 

πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την 

ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής.

7. 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 ατ 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.

8. Το νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου εκπροσω−

πείται στα ∆ικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από 

τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ή εάν απουσιάζει ή κωλύεται από 

τον Αντιπρόεδρο.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βά−

ρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου ύψους 750.000,00 

€, για το έτος 2011 και για τα επόµενα έτη, σε βάρος 

του Κ.Α. 00−6715.000

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Φαρκαδόνα, 1 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
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      Αριθµ. απόφ. 222/2011
(3)

Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης του ∆ήµου Χανίων σε µια ενιαία Σχο−

λική Επιτροπή µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Χανίων». 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 1, 102 και 103 του ν. 3852/

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 

άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ)

2) Την υπ’ αριθµ. 8440/24.02.2011 Υπουργική Απόφαση 

του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. (ΦΕΚ Β΄ 318).

3) Την υπ’ αριθµ 490 + 326/2011 απόφαση του Γραµ−

µατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης ελέγχου 

νοµιµότητας της υπ’αριθµ. 222/2011 απόφασης του ∆Σ 

∆ήµου Χανίων, αποφασίζουµε:

Τη συγχώνευση σε µία, ίδια και ενιαία Σχολική Επιτρο−

πή, µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου Χανίων», των ακόλουθων Σχολικών 

Επιτροπών που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του 

∆ήµου Χανίων:

Α/Α
ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Α΄ Βάθµια Εκπαίδευση
Φ.Ε.Κ.

1 Σ.Ε. 1ου ∆ηµ. − 1ου Νηπ. Χανίων. Β 1818/11−9−07

2 Σ.Ε .2ου ∆ηµ. − 2ου Νηπ. Χανίων Β 1665/22−8−07

3
Σ.Ε. 3ου & 4ου ∆ηµ. − 3ου & 4ου Νηπ.
Χανίων

Β 1665/22−8−07

4 Σ.Ε 5ου ∆ηµ. − 5ου Νηπ. Χανίων Β 1665/22−8−07

5
Σ.Ε. 6ου ∆ηµ. − 6ου Νηπ. − 20ου Νηπ. 
Χανίων

Β 1612/17−8−07

6 Σ.Ε. 7ου ∆ηµ. − 7ου Νηπ. Χανίων Β 1947/3−10−07

7 Σ.Ε. 8ου ∆ηµ. − 20ου ∆ηµ. Χανίων Β 1947/3−10−07

8 Σ.Ε. 9ου ∆ηµ. − 9ου Νηπ. Χανίων Β 2008/11−10−07

9 Σ.Ε.10ου∆ηµ.−10ουΝηπ. Χανίων Β 1664/22−8−07

10
Σ.Ε. 11ου ∆ηµ .− 11ου Νηπ .(συστέγαση 
27ου Ν.) Χανίων

Β 1664/ 22−8−07

11
Σ.Ε. 12ου & 18ου ∆ηµ.−12ου & 18ου & 
26ου Νηπ. Χανίων

Β 1626/17−8−07

12 Σ.Ε. 13ου ∆ηµ. −13ου Νηπ. Χανίων Β 1664/22−8−07

13 Σ.Ε. 14ου ∆ηµ. − 14ου Νηπ.Χανίων Β 1664/22−8−07

14 Σ.Ε. 15ου ∆ηµ. − 15ου Νηπ. Χανίων Β 1622/17−8−07

15
Σ.Ε. 16ου ∆ηµ. − 16ου Νηπ. & 37ου Νηπ. 
Χανίων

Β 2542 /30−12−09

16 Σ.Ε. 17ου ∆ηµοτικού Χανίων Β 168/4−2−09

17 Σ.Ε. 19ου ∆ηµ. − 19ου Νηπ. Χανίων Β 1818/11−9−07

18
1ου ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΗΜ. − 3ου ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
∆ΗΜ. Χανίων

Β 1612/17−8−07

19 Σ.Ε. 8ου − 25ου Νηπιαγωγείου Χανίων Β 1612/17−8−07

20 Σ.Ε. 17ου Νηπιαγωγείου Χανίων Β 1622/17−8−07

21 Σ.Ε .21ου Νηπιαγωγείου Χανίων Β 1665/22−8−07

22 Σ.Ε .22ου Νηπιαγωγείου Χανίων Β 1664/22−8−07

23 Σ.Ε. 23ου Νηπιαγωγείου Χανίων Β 1664/22−8−07

24 Σ.Ε. 24ου Νηπιαγωγείου Χανίων Β 1664/22−8−07

25 Σ.Ε. 28ου Νηπιαγωγείου Χανίων Β 1665/22−8−07

26 Σ.Ε. 29ου Νηπιαγωγείου Χανίων Β 1665/22−8−07

27
Σ.Ε. 30ου 31ου 32ου 33ου & 34ου Νηπ. 
Χανίων

Β 1665/22−8−07

28 Σ.Ε. 36ου Νηπιαγωγείου Χανίων Β 1664/ 22−8−07

29 Σ.Ε. 35ου Νηπιαγωγείου Χανίων Β 2451/14−12−09

30
ΕΝ.Σ.Ε ∆ηµ. Σχ. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ− 
Νηπ. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−.

Β 1152/14−6−1999

31
ΕΝ.Σ.Ε. ∆ΗΜ. & 1ου & 2ου ΝΗΠ. ΠΕΡΙ−
ΒΟΛΙΩΝ

Β 490/1991

32
ΕΝ.ΣΕ. ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ − ∆ΗΜ. ΒΑΡ. −
ΝΗΠ. ΒΑΡ. & ΝΗΠ. ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ

Β 1425/
13−11−2002

33 ΕΝ.Σ.Ε. ∆ΗΜ. ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΠ.ΑΓΙΑΣ Β 756/1991

34
ΕΝ.Σ.Ε 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ & 1ου ΝΗΠ.
ΣΟΥ∆ΑΣ

Β 2282/
30−11−2007

35
ΕΝ.Σ.Ε 2ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ & 2ου ΝΗΠ.
ΣΟΥ∆ΑΣ

Β 2282/
30−11−2007

36
ΕΝ,Σ.Ε ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠ. ΤΣΙΚΑ−
ΛΑΡΙΩΝ 

Β 2282/
30−11−2007

37
Σ.Ε. 1ου ∆ΗΜ. − 1ου ΝΗΠ. ΚΟΥΝΟΥΠΙ−
∆ΙΑΝΩΝ

Β 1596/11−8−2008

38 Σ.Ε. 2ου ∆ΗΜ. − 2ου ΝΗΠ. Β 1556/5−8−2008

39
Σ.Ε. ολοήµερου 3ου ΝΗΠ. ΚΟΥΝΟΥΠΙ−
∆ΙΑΝΩΝ

Β 1359/14−7−2008

40
ΕΝ.ΣΕ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΥΝΟΥ−
ΠΙ∆ΙΑΝΩΝ

Β 1556/5−8−2008

41
Σ.Ε. 5ου διθέσιου ΝΗΠ. ΚΟΝΟΥΠΙ∆ΙΑ−
ΝΩΝ

Β 2357/
20−11−2009

42
ΕΝ.Σ.Ε ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠ.ΧΩΡΑΦΑ−
ΚΙΩΝ

Β 1757/2−9−2008

43 Σ.Ε. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΕΡΝΩΝ Β 1359/14−7−2008

44 Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΕΡΝΩΝ Β 1319/7−7−2008

45 Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΩΝΙΟΥ
Β 2058/

23−10−2007
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46 Σ.Ε. 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΩΝΙΟΥ Β 551/31−3−2008

47 Σ.Ε. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΖΙΝΟΥ Β 551/31−3−2008

48 ΕΝ.Σ.Ε. ∆ΗΜ.Ν. ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ Β 560/1991

49 ΕΝ.Σ.Ε. 2ου ∆ΗΜ.Ν. ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ Β 817/1999

50
ΕΝ.Σ.Ε. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠ. ΑΓ. ΜΑ−
ΡΙΝΑΣ

Β 471/1991

51 ΕΝ.Σ.Ε. 1ου ΝΗΠ. Ν. ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ Β 560/1991

52 ΕΝ.Σ.Ε. 2ου ΝΗΠ. Ν.ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ Β 560/1991

53 ΕΝ.Σ.Ε. 3ου ΝΗΠ Ν. ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ Β 560/1991

54 ΕΝ.Σ.Ε. 4ου ΝΗΠ. Ν. ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ Β 560/1991

55 ΕΝ.Σ.Ε. 5ου ΝΗΠ. Ν. ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ Β 488/21−4−2010

56
ΕΝ.Σ.Ε. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟ−
ΝΤΟΠΟΥΛΩΝ

Β 464/25−6−1991

57
ΕΝ.Σ.Ε ∆ΗΜ.− 1ου & 2ου ΝΗΠ. ΧΡΥΣΟ−
ΠΗΓΗΣ

Β 763/1993

58
ΕΝ.Σ.Ε ∆ΗΜ.− ΝΗΠ.ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ & 
ΝΗΠ. ΚΑΜΙΝΙΟΥ

Β 401/2000

59
ΕΝ.Σ.Ε ∆ΗΜ.− ΝΗΠ.ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ & 
ΝΗΠ. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ

Β 236/1992

60
ΕΝ.Σ.Ε 1ου ∆ΗΜ.ΜΟΥΡΝΙΩΝ −1ου & 4ου 
ΝΗΠ.ΠΑΣΑΚΑΚΙΟΥ

Β 523/1991

61
ΕΝ.Σ.Ε 2ου ∆ΗΜ. & 2ου ΝΗΠ. ΜΟΥΡ−
ΝΙΩΝ

Β 490/1991

62 ΕΝ.Σ.Ε 3ου ΝΗΠ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ Β 490/1991

63
ΕΝ.Σ.Ε 2ου ΕΙ∆. ΣΧ.. & ΕΙ∆. ΝΗΠ. Ελ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Β 1357/2001

και η οποία διέπεται από τις εξής διατάξεις:

Άρθρο 1

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ− ΕΠΩΝΥΜΙΑ − Ε∆ΡΑ

Συγχωνεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ−

θρου 103 του Ν.3852/2010 όλες οι Σχολικές Επιτροπές 

της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός 

των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Χανίων σε µια ίδια 

και ενιαία Σχολική Επιτροπή µε την επωνυµία «Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Χανίων», 

που εδρεύει στον ∆ήµο Χανίων

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαί−

δευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της δι−

ατίθενται 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 Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτι−

ρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλι−

στικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 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.

Άρθρο 3

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικη−

τικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε 

(15) µέλη, ως εξής:

− Τέσσερις (4) αιρετούς,

− Οχτώ (8) δηµότες ή κάτοικους µε εµπειρία στο χώρο 

της εκπαίδευσης

Από τα ανωτέρω µέλη, αιρετούς ή δηµότες ή κατοί−

κους, δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη µειοψηφία 

καθόσον τα µέλη του συµβουλίου είναι περισσότερα 

από πέντε (5). Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορί−

σει αιρετούς, δηµότες ή κατοίκους ή εκείνοι που έχουν 

οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, µε−

τέχουν αιρετοί, δηµότες ή κάτοικοι που ορίζονται από 

την πλειοψηφία,

− ∆ύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 

σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

− Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης γονέων, και στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει Ένωση γονέων, ένας εκ−

πρόσωπος των υφισταµένων συλλόγων γονέων, κατά 

προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας πρωτο−

βάθµιας εκπαίδευσης

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 

συζητούνται θέµατα τα οποία αφορούν συγκεκριµένη 

σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 

µονάδας, ο οποίος συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου, οπό−

τε θα µειώνεται κατά έναν (1) ο αριθµός των δηµοτών, 

ώστε να παραµένουν δεκαπέντε (15) τα µέλη.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εκλέγονται µεταξύ των µελών του από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορί−

ζεται µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητι−

κού Συµβουλίου.

Άρθρο 4

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της πρωτοβάθµιας σχολικής επιτροπής είναι:

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ

β) 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.
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δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και 

κληροδοσίες.

στ) κάθε άλλη νόµιµη πηγή.

Άρθρο 5

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών που συγ−

χωνεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη πε−

ριουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά 

πρόσωπα.

Άρθρο 6

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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.

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αφού έχει προηγηθεί 

έλεγχος νοµιµότητας, το νέο νοµικό πρόσωπο που δηµι−

ουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα 

που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υπο−

χρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα προ−

κύπτουν 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 συγχωνεύθηκαν, συνεχίζο−

νται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς 

να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για 

καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Χανίων.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δηµοσίευσή της 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Χανιά, 6 Μαΐου 2011

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ−ΤΣΑΦΑΡΗ 
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• 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


