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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθµ. 4892 (1)
Κατάργηση Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΚΑΠΗ Περάµατος 

∆ήµου Γεροποτάµου» και σύσταση προσωποπαγών 
θέσεων στο ∆ήµο Μυλοποτάµου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι Ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Π.∆. 136/2010, «Οργανι−
σµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κώ−
δικας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Την αριθµ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση 

του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 459/23−3−2011).

6. Την αριθµ. 3250/15−03−1984 απόφαση του Νοµάρχη 
Ρεθύµνης (ΦΕΚ Β΄ 214/05−04−1984) περί σύστασης ίδιου 
Νοµικού Προσώπου µε το όνοµα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» Κοινότητας Περάµατος.

7. Την υπ’ αριθµ. 55/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου Μυλοποτάµου, µε την οποία αποφασίζεται η κα−
τάργηση του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» Περάµατος 
∆ήµου Γεροποτάµου και η µεταφορά των αρµοδιοτήτων 
και του προσωπικού του στο ∆ήµο Μυλοποτάµου.

Την κατάργηση του Νοµικού Προσώπου µε την επω−
νυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» 
Περάµατος ∆ήµου Γεροποτάµου.

Οι αρµοδιότητες του καταργούµενου ΝΠ∆∆ µεταφέ−
ρονται στο ∆ήµο Μυλοποτάµου.

Κάθε περιουσία του καταργουµένου ΝΠ∆∆ περιέχε−
ται αυτοδικαίως από την κατάργηση του στο ∆ήµο 
Μυλοποτάµου.

Το κάτωθι προσωπικό του καταργούµενου Νοµικού 
Προσώπου εντάσσεται στο ∆ήµο Μυλοποτάµου σε 
συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκ−
παιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς 
ειδικότητας:

Μόνιµο προσωπικό:
1. Σεργάκης Λεωνίδας − Γεώργιος του Κων/νου, κατη−

γορίας ΤΕ, Κλάδου ΤΕ10 Φυσιοθεραπευτών
2. Αντωνάκη Σταυρούλα του Βασιλείου, κατηγορίας 

ΥΕ, Κλάδου ΥΕ15 Οικογενειακών Βοηθών
Προσωπικό µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 

Χρόνου:
1. Βελονάκη Ελευθερία του Ιωάννη, κατηγορίας ΤΕ, 

Κλάδου ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών
2. Φασουλά Ζαφειρένια του Γεωργίου, κατηγορίας ΤΕ, 

Κλάδου ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών
3. ∆οµαζάκη Ελένη του Γεωργίου, κατηγορίας ΥΕ, 

Κλάδου ΥΕ15 Οικογενειακών Βοηθών
4. Οικονοµάκη Μαρία του ∆ηµητρίου, κατηγορίας ΥΕ, 

Κλάδου ΥΕ15 Οικογενειακών Βοηθών.
Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη για το τρέχον 

έτος στο ∆ήµο Μυλοποτάµου από τη µεταφορά του 
προσωπικού του καταργούµενου ΝΠ∆∆ ύψους 57.300 €, 
ποσό που έχει προβλεφθεί και εγγραφεί στους Κ.Α. 15−
6011.001, Κ.Α. 15−6051.001, Κ.Α. 15−6051.002, Κ.Α. 15−6051.003, 
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Κ.Α. 15−6021.001 και Κ.Α. 15−6052.001 και για τα επόµενα 
χρόνια ετήσια δαπάνη συνολικού ποσού 114.600 €.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Ηράκλειο, 9 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Η Γενική ∆ιευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ

F

    Αριθµ. 4218 (2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης

της ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 136/2010, «Οργανισµός της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80, «Περί κινήτρων δια την 
ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κύρωση Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.

5. Το Π.∆. 176/1993 (ΦΕΚ Α΄ 65/28−04−1993) µε το οποίο 
συστήθηκε η «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ−
σης Αγίου Νικολάου», όπως τροποποιήθηκε εν συνεχεία 
διαδοχικά µε τις αριθµ. 1220/29−07−1999 (ΦΕΚ Β΄ 1637/
20−08−1999), 9021/31−12−1999 (ΦΕΚ Β΄ 97/03−02−2000), 
2415/10−04−2001 (ΦΕΚ Β΄ 489/27−04−2001) και 6006+5948/ 
21−09−2009 (ΦΕΚ Β΄ 2147/02−10−2009) αποφάσεις του Γε−
νικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης.

6. Την αριθµ. 2/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου Αγίου Νικολάου, µε την οποία αποφασίστηκε η 
τροποποίηση του καταστατικού της ∆ΕΥΑ Αγίου Νικο−
λάου, αποφασίζουµε:

Τροποποιούµε το Π.∆. 176/1993 (ΦΕΚ Α΄ 65/28−04−1993) 
µε το οποίο συστήθηκε η «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευ−
σης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου», όπως τροποποιήθη−
κε εν συνεχεία διαδοχικά µε τις αριθµ. 1220/29−07−1999 
(ΦΕΚ Β΄ 1637/20−08−1999), 9021/31−12−1999 (ΦΕΚ Β΄ 97/
03−02−2000), 2415/10−04−2001 (ΦΕΚ Β΄ 489/27−04−2001) και 
6006+5948/21−09−2009 (ΦΕΚ Β΄ 2147/02−10−2009) αποφά−
σεις του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης, 
ως εξής:

Περιοχή αρµοδιότητας της επιχείρησης είναι η ∆ιοικη−
τική Περιφέρεια του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, όπως αυτή 
έχει διαµορφωθεί µετά την εφαρµογή του Ν. 3852/2010, 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Κατά τα λοιπά, ισχύει το Π.∆. 176/1993 (ΦΕΚ Α΄ 65/
28−04−1993). Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του ∆ήµου Αγίου Νικολάου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 6 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Η Γενική ∆ιευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ

    Αριθµ. 4890 (3)
Κατάργηση Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Παι−

δικός Σταθµός Λιβαδίων» και σύσταση προσωποπα−
γών θέσεων στο ∆ήµο Μυλοποτάµου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/ 

2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικρά−
της».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Π.∆. 136/2010, «Οργανι−
σµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κώ−
δικας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Την αριθµ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 459/23−3−2011).

6. Την αριθµ. 2521/02−04−2001 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 486/ 
27−04−2001) περί σύστασης ίδιου Νοµικού Προσώ−
που µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός 
Λιβαδίων».

7. Την υπ’ αριθµ. 57/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου Μυλοποτάµου, µε την οποία αποφασίζεται η 
κατάργηση του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία 
«∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Λιβαδίων» και η µεταφορά 
των αρµοδιοτήτων και του προσωπικού του στο ∆ήµο 
Μυλοποτάµου, αποφασίζουµε:

Την κατάργηση του Νοµικού Προσώπου µε την επω−
νυµία «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Λιβαδίων».

Οι αρµοδιότητες του καταργούµενου ΝΠ∆∆ µεταφέ−
ρονται στο ∆ήµο Μυλοποτάµου.

Η περιουσία του καταργούµενου Νοµικού Προσώπου, κι−
νητή και ακίνητη, περιέρχεται στο ∆ήµο Μυλοποτάµου.

Το κάτωθι προσωπικό του καταργούµενου Νοµικού 
Προσώπου εντάσσεται στο ∆ήµο Μυλοποτάµου σε συ−
νιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαι−
δευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς 
ειδικότητας:

Προσωπικό µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 
Χρόνου:

Αεράκη Μαρία του Εµµανουήλ, κατηγορίας ∆.Ε., Κλά−
δου ∆.Ε.8 Βοηθών Βρεφοκόµων − Παιδοκόµων.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη για το τρέ−
χον έτος στο ∆ήµο Μυλοποτάµου από τη µεταφορά 
του προσωπικού του καταργούµενου ΝΠ∆∆ ύψους 
9.020,83 €, ποσό που έχει προβλεφθεί και εγγραφεί 
στους Κ.Α. 15−6021.002 και Κ.Α. 15−6052.002 και για 
τα επόµενα χρόνια ετήσια δαπάνη συνολικού ποσού 
18.041,67 €.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 9 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Η Γενική ∆ιευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ
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    Αριθµ. 4889 (4)
Κατάργηση Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Βρεφο−

νηπιακός Σταθµός Γεροποτάµου» και σύσταση προ−
σωποπαγών θέσεων στο ∆ήµο Μυλοποτάµου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Π.∆. 136/2010, «Οργανι−
σµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κώ−
δικας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Την αριθµ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 459/23−3−2011).

6. Την αριθµ. 8484/27−11−2000 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 1535/ 
15−12−2000) περί σύστασης ίδιου Νοµικού Προσώπου µε 
την επωνυµία «∆ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Γερο−
ποτάµου», όπως τροποποιήθηκε εν συνεχεία µε την αριθµ. 
10160/22−10−2004 (ΦΕΚ Β΄ 1752/29−11−2004) όµοιά της.

7. Την υπ’ αριθµ. 56/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου Μυλοποτάµου, µε την οποία αποφασίζεται η 
κατάργηση του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία 
«∆ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Γεροποτάµου» και 
η µεταφορά των αρµοδιοτήτων και του προσωπικού του 
στο ∆ήµο Μυλοποτάµου, αποφασίζουµε:

Την κατάργηση του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία 
«∆ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Γεροποτάµου».

Οι αρµοδιότητες του καταργούµενου ΝΠ∆∆ µεταφέ−
ρονται στο ∆ήµο Μυλοποτάµου.

Η περιουσία του καταργούµενου Νοµικού Προσώπου, 
κινητή και ακίνητη, περιέχεται στο ∆ήµο Μυλοποτάµου.

Το κάτωθι προσωπικό του καταργούµενου Νοµικού 
Προσώπου εντάσσεται στο ∆ήµο Μυλοποτάµου σε συ−
νιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαι−
δευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς 
ειδικότητας:

Προσωπικό µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 
Χρόνου:

1. Καστελιανού Μαρία του Νικολάου, κατηγορίας ∆Ε, 
Κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικών − Γραµµατέων

2. Μαστοράκη Μαρία του Ζαχαρία, κατηγορίας ∆Ε, 
Κλάδου ∆Ε8 Βοηθών Βρεφοκόµων − Παιδοκόµων.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη για το τρέχον 
έτος στο ∆ήµο Μυλοποτάµου από τη µεταφορά του προ−
σωπικού του καταργούµενου ΝΠ∆∆ ύψους 18.041,66 €, 
ποσό που έχει προβλεφθεί και εγγραφεί στους Κ.Α. 15−
6021.002 και Κ.Α. 15−6052.002 και για τα επόµενα χρόνια 
ετήσια δαπάνη συνολικού ποσού 36.083,33 €. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 9 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Η Γενική ∆ιευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ

      Αριθµ. απόφ. 85/2011 (5)
Συγχώνευση των υφιστάµενων Σχολικών Επιτροπών 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε νέο Ν.Π.∆.∆. µε την 
επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Άργους − Μυκη−
νών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης».

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΓΟΥΣ − ΜΥΚΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1, 2, 3, και 4 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την απόφαση του ΥΠΕΣΑΗ∆ αριθµ. πρωτ. 8440/

24−2−2011 «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επι−
τροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών».

4. Την υπ’ αριθµ. 6194/945/19−5−2011 επικύρωση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο−
ποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου ελέγχου νοµιµό−
τητας της υπ’ αριθµ. 85/2011 απόφασης του ∆.Σ. ∆ήµου 
Άργους − Μυκηνών, αποφασίζει:

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

1. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή 1ου και Εσπερινού Γυµνασίων 
Άργους».

2. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή 2ου Γυµνασίου Άργους».

3. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή 3ου Γυµνασίου Άργους».

4. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή 4ου Γυµνασίου Άργους».

5. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή 1ου Λυκείου Άργους».

6. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή 2ου Λυκείου Άργους».

7. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή 3ου Λυκείου Άργους».

8. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Σχο−
λική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ Άργους και 2ου ΕΠΑΛ Άργους».

9. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή 1ου ΣΕΚ Άργους».

10. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αργολίδος».

11. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου − ∆ηµοτικού και Νη−
πιαγωγείου ∆.∆. Λυρκείας» (σηµείωση: εκτός ∆ηµοτικού 
και Νηπιαγωγείου Λυρκείας).

12. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Μουσικού Σχολείου, ∆ηµο−
τικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Προσύµνης» (σηµείω−
ση: εκτός ∆ηµοτικού και Νηπιαγωγείου Προσύµνης).

13. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου − ∆ηµοτικού 
Σχολείου − Γυµνασίου Νέας Κίου» (σηµείωση: εκτός ∆η−
µοτικού και Νηπιαγωγείου Νέας Κίου).

14. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου Κουτσοποδίου».

Άρθρο 1ο

Επωνυµία

Τη σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Σχολική 
Επιτροπή ∆ήµου Άργους − Μυκηνών ∆ευτεροβάθµιας 
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Εκπαίδευσης», στην οποία θα υπάγεται το σύνολο των 
σχολικών µονάδων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
του ∆ήµου, θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 240
του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, ΦΕΚ 263/23−12−2008 
τεύχος Α΄, από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010, σε συνδυασµό µε την 8440/24−2−2011 
του ΥΠΕΣΑΗ∆ η οποία θα περιλαµβάνει τα:

1. 1ο Γυµνάσιο Άργους,
2. 2ο Γυµνάσιο Άργους,
3. 3ο Γυµνάσιο Άργους,
4. 4ο Γυµνάσιο Άργους,
5. Εσπερινό Γυµνάσιο Άργους,
6. 1ο Λύκειο Άργους,
7. 2ο Λύκειο Άργους,
8. 3ο Λύκειο Άργους,
9. 1ο ΕΠΑΛ Άργους 
10. 2ο ΕΠΑΛ Άργους 
11. 1ο ΣΕΚ Άργους,
12. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αργολίδος,
13. Γυµνάσιο Λυρκείας,
14. Μουσικό Γυµνάσιο Προσύµνης,
15. Γυµνάσιο Νέας Κίου,
16. Γυµνάσιο Κουτσοποδίου.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 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 αναλωσί−
µων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισή−
γηση προς την αντίστοιχη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό 
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες 
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από 
την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων, 
καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόµου.

Άρθρο 3ο

∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου.

∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου.
α. Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοι−

κητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε 
(15) µέλη τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους 
ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η σύνθεση 
του είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 240 του 
Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006), ως εξής:

− ∆ύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
− Εννέα (9) ∆ηµότες ή κατοίκους µε εµπειρία στο χώρο 

της εκπαίδευσης.
− ∆ύο (2) ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθ−

µιας Εκπαίδευσης.
− Ένας (1) Εκπρόσωπος εκ των υφισταµένων Συλλόγων 

Γονέων.
− Ένας (1) Εκπρόσωπος των µαθητικών κοινοτήτων.

Από τα ανωτέρω µέλη δύο (2) ορίζονται από τη µειο−
ψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όταν συζητείται θέµα που 
αφορά συγκεκριµένο σχολείο, θα καλείται και ο αντί−
στοιχος ∆ιευθυντής του σχολείου αυτού, µε δικαίωµα 
ψήφου. Στις περιπτώσεις αυτές θα αποχωρεί ένας από 
τους δηµότες.

β. Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε 
∆ήµους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές µονάδες 
ή σχολικά συγκροτήµατα ανά βαθµίδα λειτουργεί για 
κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότηµα «Συµβούλιο Σχολι−
κής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 µέλη. 
Στο Συµβούλιο συµµετέχουν οπωσδήποτε ο ∆ιευθυντής 
Σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων και 
κηδεµόνων τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος Συλλόγου 
διδασκόντων. Το Συµβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και 
τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στη λειτουργία των 
σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία 
σχολική επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουρ−
γίας τους. Ο ∆ιευθυντής που συµµετέχει στο Συµβούλιο 
«Σχολικής Κοινότητας», διαχειρίζεται το ποσό που τίθε−
ται στη διάθεση του για την αντιµετώπιση λειτουργικών 
αναγκών των σχολικών µονάδων, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 3852/2010.

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

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοµικού Προσώπου ορίζεται µε την απόφαση του ∆η−
µοτικού ή Κοινοτικού 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 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγε−
ται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον Πρόεδρο 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύµατος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρο. Το Νοµικό 
Πρόσωπο εκπροσωπείται στα ∆ικαστήρια και σε κάθε 
δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον 
Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 4ο

Πόροι

Πόροι του ΝΠ∆∆ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου που ανέρ−

χεται σε 220.000,00 € και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση 
το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της 
έκτακτης επιχορήγησης,

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

κληροδοσίες,
ε) κάθε άλλη νόµιµη πηγή

Άρθρο 5ο

Έδρα

Έδρα του νοµικού Προσώπου είναι ο ∆ήµος Άργους −
Μυκηνών.
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Άρθρο 6ο

Περιουσία

Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών, καθώς και 
κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν απο−
κτηθεί 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.

Τα χρηµατικά υπόλοιπα των συγχωνευµένων Σχολικών 
Επιτροπών, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010, 
µεταφέρονται στη Σχολική Επιτροπή που προκύπτει 
από τη συγχώνευση.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη 220.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.001 προϋ−
πολογισµού του ∆ήµου Άργους − Μυκηνών οικονοµικού 
έτους 2011.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άργος 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ

F

    Αριθ. απόφ. 83/2011 (6)
Συγχώνευση των υφιστάµενων Σχολικών Επιτροπών 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε νέο Ν.Π.∆.∆. µε την 
επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Άργους − Μυ−
κηνών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης».

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ AΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

Έχοντας   υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1, 2, 3, και 4 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την απόφαση του ΥΠΕΣΑΗ∆ αριθµ. πρωτ. 8440/

24−2−2011 «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επι−
τροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών».

4. Την υπ’ αριθµ. 6192/953/19−5−2011 επικύρωση του Γε−
νικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοπον−
νήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου ελέγχου νοµιµότητας 
της υπ’ αριθµ. 83/2011 απόφασης του ∆.Σ. ∆ήµου Άργους –
Μυκηνών, αποφασίζει:

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

1. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή 1ου και 7ου ∆ηµοτικών Σχολείων 
Άργους».

2. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή 1ου και 7ου Νηπιαγωγείων 
Άργους».

3. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άργους και 
2ου και 10ου Νηπιαγωγείων Άργους».

4. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άργους και 
3ου και 8ου Νηπιαγωγείων Άργους».

5. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άργους και 
4ου και 9ου Νηπιαγωγείων Άργους».

6. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άργους και 
5ου Νηπιαγωγείου Άργους».

7. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άργους και 
6ου Νηπιαγωγείου Άργους».

8. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου 
Άργους».

9. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αγίου Προκοπίου».

10. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νη−
πιαγωγείου Λάλουκα ∆ήµου Άργους».

11. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Ινάχου ∆ήµου Άργους».

12. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου ∆αλαµανάρας ∆ήµου Άργους».

13. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Κεφαλαρίου ∆ήµου Άργους».

14. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νη−
πιαγωγείου Ελληνικού ∆ήµου Άργους».

15. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κουρτακίου 
∆ήµου Άργους».

16. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Αχλαδοκάµπου».

17. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Σκοτεινής».

18. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νη−
πιαγωγείου Μύλων».

19. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Σκαφιδακίου».

20. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νη−
πιαγωγείου Κιβερίου».

21. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου – ∆ηµοτικού και 
Νηπιαγωγείου ∆.∆. Λυρκείας» (σηµείωση: εκτός από το 
Γυµνάσιο Λυρκείας).

22. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικών Σχολείων Καρυάς 
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και Αγριελίτσας και Νηπιαγωγείου Αγριελίτσας ∆.∆. 
Καρυάς».

23. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νη−
πιαγωγείου ∆.∆. Γυµνού».

24. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νη−
πιαγωγείου Φιχτίου».

25. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νη−
πιαγωγείου Νέου Ηραίου».

26. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου Λιµνών».

27. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Μουσικού Σχολείου, 
∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Προσύµνης» 
(σηµείωση: εκτός από το Μουσικό Σχολείο που είναι 
Γυµνάσιο).

28. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Νηπιαγωγείου – ∆η−
µοτικού Σχολείου – Γυµνασίου Νέας Κίου» (σηµείωση: 
εκτός από το Γυµνάσιο Νέας Κίου).

29. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νη−
πιαγωγείου Βρουστίου».

30. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νη−
πιαγωγείου Σχινοχωρίου».

31. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Μαλαντρενίου».

32. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επω−
νυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νη−
πιαγωγείου Κουτσοποδίου».

Άρθρο 1ο 
Επωνυµία

Τη σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Σχολι−
κή Επιτροπή ∆ήµου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης», στην οποία θα υπάγεται το σύνολο των 
σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του 
∆ήµου, θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 240 
του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, ΦΕΚ 263/23−12−2008 
τεύχος Α΄, από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010, σε συνδυασµό µε την 8440/24−2−2011 
του ΥΠΕΣΑΗ∆ η οποία θα περιλαµβάνει τα:

1. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άργους,
2. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άργους,
3. 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άργους,
4. 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άργους,
5. 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άργους,
6. 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άργους,
7. 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άργους,
8. Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Άργους,
9. ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Προκοπίου,
10. ∆ηµοτικό Σχολείο Λάλουκα,
11. ∆ηµοτικό Σχολείο Ινάχου,
12. ∆ηµοτικό Σχολείο ∆αλαµανάρας,
13. ∆ηµοτικό Σχολείο Κεφαλαρίου,
14. ∆ηµοτικό Σχολείο Ελληνικού,
15. ∆ηµοτικό Σχολείο Αχλαδοκάµπου,
16. ∆ηµοτικό Σχολείο Σκοτεινής,

17. ∆ηµοτικό Σχολείο Μύλων,
18. ∆ηµοτικό Σχολείο Σκαφιδακίου,
19. ∆ηµοτικό Σχολείο Κιβερίου,
20. ∆ηµοτικό Σχολείο Λυρκείας,
21. ∆ηµοτικό Σχολείο Καρυάς,
22. ∆ηµοτικό Σχολείο Αγριελίτσας,
23. ∆ηµοτικό Σχολείο Γυµνού,
24. ∆ηµοτικό Σχολείο Φιχτίου,
25. ∆ηµοτικό Σχολείο Νέου Ηραίου,
26. ∆ηµοτικό Σχολείο Λιµνών,
27. ∆ηµοτικό Σχολείο Προσύµνης,
28. ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Κίου,
29. ∆ηµοτικό Σχολείο Βρουστίου,
30. ∆ηµοτικό Σχολείο Σχινοχωρίου,
31. ∆ηµοτικό Σχολείο Μαλαντρενίου,
32. ∆ηµοτικό Σχολείο Κουτσοποδίου,
33. 1ο Νηπιαγωγείο Άργους,
34. 2ο Νηπιαγωγείο Άργους,
35. 3ο Νηπιαγωγείο Άργους,
36. 4ο Νηπιαγωγείο Άργους,
37. 5ο Νηπιαγωγείο Άργους,
38. 6ο Νηπιαγωγείο Άργους,
39. 7ο Νηπιαγωγείο Άργους,
40. 8ο Νηπιαγωγείο Άργους,
41. 9ο Νηπιαγωγείο Άργους,
42. 10ο Νηπιαγωγείο Άργους,
43. Νηπιαγωγείο Αγίου Προκοπίου,
44. Νηπιαγωγείο Λάλουκα,
45. Νηπιαγωγείο Ινάχου,
46. Νηπιαγωγείο ∆αλαµανάρας,
47. Νηπιαγωγείο Κεφαλαρίου,
48. Νηπιαγωγείο Ελληνικού,
49. Νηπιαγωγείο Κουρτακίου,
50. Νηπιαγωγείο Αχλαδοκάµπου,
51. Νηπιαγωγείο Σκοτεινής,
52. Νηπιαγωγείο Μύλων,
53. Νηπιαγωγείο Σκαφιδακίου,
54. Νηπιαγωγείο Κιβερίου,
55. Νηπιαγωγείο Λυρκείας,
56. Νηπιαγωγείο Αγριελίτσας,
57. Νηπιαγωγείο Γυµνού,
58. Νηπιαγωγείο Φιχτίου,
59. Νηπιαγωγείο Νέου Ηραίου,
60. Νηπιαγωγείο Προσύµνης,
61. Νηπιαγωγείο Νέας Κίου,
62. Νηπιαγωγείο Βρουστίου,
63. Νηπιαγωγείο Σχινοχωρίου,
64. Νηπιαγωγείο Μαλαντρενίου,
65. Νηπιαγωγείο Κουτσοποδίου.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

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 αναλωσίµων υλικών 
κ.λ.π.), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την 
επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και 
του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισήγηση προς την 
αντίστοιχη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για 
τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων 
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των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστι−
κά 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 3ο

∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου.

∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου.
α. Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοι−

κητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε 
(15) µέλη τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους 
ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η σύνθεση 
του είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 240 του 
Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006), ως εξής:

− ∆ύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
− ∆έκα (10) ∆ηµότες ή κατοίκους µε εµπειρία στο χώρο 

της εκπαίδευσης.
− ∆ύο (2) ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθ−

µιας Εκπαίδευσης.
− Ένας (1) Εκπρόσωπος εκ των υφισταµένων Συλλόγων 

Γονέων.
Από τα ανωτέρω µέλη δύο (2) ορίζονται από τη µειο−

ψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όταν συζητείται θέµα που 

αφορά συγκεκριµένο σχολείο, θα καλείται και ο αντί−
στοιχος ∆ιευθυντής του σχολείου αυτού, µε δικαίωµα 
ψήφου. Στις περιπτώσεις αυτές θα αποχωρεί ένας από 
τους δηµότες.

β. Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε 
∆ήµους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές µονά−
δες ή σχολικά συγκροτήµατα ανά βαθµίδα λειτουργεί 
για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότηµα «Συµβούλιο 
Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 
έως 5 µέλη. Στο Συµβούλιο συµµετέχουν οπωσδήποτε 
ο ∆ιευθυντής Σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος 
γονέων και κηδεµόνων τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος 
Συλλόγου διδασκόντων. Το Συµβούλιο διαπιστώνει 
τις ανάγκες και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται 
στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετι−
κές προτάσεις στην οικεία σχολική επιτροπή για την 
καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους. Ο ∆ιευθυντής 
που συµµετέχει στο Συµβούλιο «Σχολικής Κοινότητας», 
διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεσή του για 
την αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών 
µονάδων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του 
Ν. 3852/2010.

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

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοµικού Προσώπου ορίζεται µε την απόφαση του ∆η−
µοτικού ή Κοινοτικού 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 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται 
στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτω−
ση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρο. 
Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα ∆ικαστήρια και 
σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από 
τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 4ο

Πόροι

Πόροι του ΝΠ∆∆ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου που ανέρ−

χεται σε 280.000,00 € και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση 
το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της 
έκτακτης επιχορήγησης,

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

κληροδοσίες,
ε) κάθε άλλη νόµιµη πηγή.

Άρθρο 5ο

Έδρα

Έδρα του νοµικού Προσώπου είναι ο ∆ήµος Άργους –
Μυκηνών.

Άρθρο 6ο

Περιουσία

Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών, καθώς και 
κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν απο−
κτηθεί 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.

Τα χρηµατικά υπόλοιπα των συγχωνευµένων Σχολικών 
Επιτροπών, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010, 
µεταφέρονται στη Σχολική Επιτροπή που προκύπτει 
από τη συγχώνευση.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη 280.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.001 
προϋ πολογισµού ∆ήµου Άργους − Μυκηνών οικονοµικού 
έτους 2011.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άργος, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ  
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02013221606110008*

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


