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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 7833/4803 (1)
  Κατάργηση του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωµένων Αγίας Παρασκευής» και σύσταση προ−
σωποπαγών θέσεων στο ∆ήµο.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 παρ. Ι 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
− Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων».

3. Το Ν. 3584/2007 άρθρα 10 και 219 παρ. 1, 2 και 5 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

4. Το Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) «Οργανισµός 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής».

5. Το υπ’ αριθµ. οικ. 4569/27.1.2011 (εγκύκλιος 11) έγ−
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

6. Την υπ’ αριθµ. 31590 και 25201/18.9.1984 (ΦΕΚ 691/
Β΄/1984) απόφαση του Νοµάρχη Αν. ∆ιαµ/τος Αττικής, 
περί σύστασης στο ∆ήµο Αγίας Παρασκευής Ν.Π.∆.∆. µε 
όνοµα «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Αγί−
ας Παρασκευής» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
30486/19440/2009 (ΦΕΚ 1896/Β΄/2009) απόφαση Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής.

7. Την υπ’ αριθµ. 33/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Αγίας Παρασκευής περί κατάργησης του 
Ν.Π.∆.∆. µε όνοµα «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−
ωµένων Αγίας Παρασκευής» και την υπ’ αριθµ. 117/2011 
όµοια που αφορά σε ορθή επανάληψη στοιχείων της 
πρώτης.

8. Την υπ’ αριθµ. 3943/1690/9.2.11 (ΦΕΚ 597/Β΄/2011) 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ι−
οίκησης Αττικής περί µεταβίβασης αρµοδιότητας υπο−
γραφής αποφάσεων στον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοίκησης, αποφασίζουµε:

Καταργείται το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
«Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Αγίας Πα−
ρασκευής».

Από τη δηµοσίευση της απόφασης κατάργησης η τυ−
χόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο ∆ήµο.

Το προσωπικό που υπηρετεί στο νοµικό πρόσωπο 
εντάσσεται αυτοδικαίως στο ∆ήµο. Το µόνιµο προ−
σωπικό δηµοσίου δικαίου (επτά άτοµα), που κατείχε 
οργανικές θέσεις στο Ν.Π.∆.∆, θα ενταχθεί προσωρι−
νά σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις µέχρι να 
ολοκληρωθεί ο υπό κατάρτιση Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου και 
στην συνέχεια θα ενταχθεί σε οργανικές θέσεις, ενώ 
το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (δύο άτοµα) που κατείχε προσωρινές 
− προσωποπαγείς θέσεις στο Ν.Π.∆.∆ θα ενταχθεί και 
πάλι σε προσωρινές − προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, ως ακολούθως:
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18684 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

Α. ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ

1 ΓΚΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

2
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ − 
ΚΟΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΕ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

3
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

4 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

5
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

6
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

7
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Β. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ

1
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΟΜΗΡΟΣ

ΤΕ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

2
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙ∆ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2011 για δαπάνες µισθοδοσίας του 
ως άνω προσωπικού συνολικού ύψους 167.500,00 € και 
ειδικότερα, 110.000,00 € στον Κ.Α. 15.6011.01, 12.000,00 € 
στον Κ.Α. 15.6051.01, 11.000,00 € στον Κ.Α. 15.6051.02, 
28.000,00 € στον Κ.Α. 15.6021.01 και 6.500,00 € στον Κ.Α. 
15.6052.01.

Για το 2012 και τα επόµενα έτη η αντίστοιχη δαπάνη 
θα διαµορφωθεί κατά προσέγγιση σε 240.500,00 € και 
ειδικότερα, 158.000,00 € στον Κ.Α. 15.6011.01, 17.000,00 € 
στον Κ.Α. 15.6051.01, 15.500,00 € στον Κ.Α. 15.6051.02, 
41.000,00 € στον Κ.Α. 15.6021.01 και 9.000,00 € στον Κ.Α. 
15.6052.01.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011 

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Η ∆ιευθύντρια ∆ιοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

    Αριθµ. 333 (2)
Κατάργηση Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε 

την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΑΧΟΒΗΣ» 
του ∆ήµου Αράχοβας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
 ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 241 του 

Ν. 3463/06.
2. Την υπ’ αριθµ. 250/1967 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Αράχοβας που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28/

3−2−1968 περί σύστασης του Νοµικού Προσώπου µε την 
επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΑΧΟΒΗΣ» στο 
∆ήµο Αράχοβας.

3. Την υπ’ αριθµ. 36/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου ∆ιστόµου − Αράχοβας− Αντίκυρας, σχετικά µε 
την κατάργηση του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία 
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΑΧΟΒΗΣ».

4. Την υπ’ αριθµ. οικ. 2990/18604/23−2−2011 απόφαση 
της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας που αφορά στην «Με−
ταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής της Γενικής Γραµµα−
τέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς 
Ελλάδας (Α.∆.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ι−
ευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊ−
σταµένους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της ανωτέρω 
Γενικής ∆ιευθύνσεως», αποφασίζουµε:

Καταργείται Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε 
την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΑΧΟΒΗΣ» 
του ∆ήµου Αράχοβας, που είχε συσταθεί µε την αρ. 
250/1967 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αράχοβας (ΦΕΚ 
28/3−2−1968).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου, 
οικονοµικού έτους 2008.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λιβαδειά, 20 Απριλίου 2011

  Με εντολή Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Γενικός ∆ιευθυντής
∆ΗΜ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ
F

    Αριθµ. Απόφ. 83/2011 (3)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Β/θµιας Εκπ/σης και 

Σύσταση ενιαίου Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολι−
κή Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ή−
µου Καστοριάς».

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

      Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρό−
γραµµα Καλλικράτης».

Β) Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του 
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων».

Γ) Την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε αριθµ. 
Πρωτ. 8440/24−2−2011 «Καθορισµός λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµά−
των αυτών».

∆) Την µε αριθ. 19052/456/20−5−2011 απόφαση της Γεν. 
Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου ∆. 
Μακεδονίας, ελέγχου νοµιµότητας της αριθ. 83/2011 
απόφασης του ∆.Σ. ∆ήµου Καστοριάς, αποφασίζουµε:

Ι. Συγχωνεύουµε τα Ν.Π.∆.∆. Σχολικές Επιτροπές Β/
θµιας Εκπ/σης µε την επωνυµία ως εξής:

«Σχολική Επιτροπή 1ου Γυµνασίου ∆ήµου Καστοριάς» 
(αριθµ. 7367/21−8−1995, ΦΕΚ 757/τ.Β΄/1−9−1995, απόφαση 
του Περ. ∆/ντή Νοµού Καστοριάς).
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«Σχολική Επιτροπή 2ου Γυµνασίου ∆ήµου Καστο−
ριάς» αριθµ. KB/6950/8−9−1994, ΦΕΚ 787/τ.Β΄/20−10−1994 
απόφαση του Νοµάρχη Καστοριάς).

«Σχολική Επιτροπή 3ου Γυµνασίου και 2ου νηπια−
γωγείου ∆ήµου Καστοριάς (αριθµ. 7368/21−8−1995, ΦΕΚ 
757/τ.Β΄/1−9−1995, απόφαση του Περ/κού ∆/ντή Ν. Κα−
στοριάς).

«Σχολική Επιτροπή 4ου Γυµνασίου ∆ήµου ΚΑΣΤΟΡΙ−
ΑΣ» (αριθµ. 833/6−2−1997, ΦΕΚ 170/τ.Β΄/6−3−1997, απόφαση 
του Γεν. Γραµµατέα ∆υτικής Μακεδονίας).

«11η Σχολική Επιτροπή 1ου Ενιαίου Λυκείου και 2ου 

Ενιαίου Λυκείου ∆ήµου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (αριθµ. 6778/99/
10−8−2000, ΦΕΚ 1180/τ.Β΄/25−9−2000, απόφαση του Γεν. 
Γραµµατέα ∆υτικής Μακεδονίας).

«12η Σχολική επιτροπή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου (TEE), Εσπερινού Τεχνικού Επαγγελµα−
τικού Εκπαιδευτηρίου (TEE), ΙΕΚ, ΣΕΚ ∆ήµου ΚΑΣΤΟΡΙ−
ΑΣ» (αριθµ. 6779/99/10−8−2000, ΦΕΚ 1180/τ.Β΄/25−9−2000, 
απόφαση του Γεν. Γραµµατέα ∆υτικής Μακεδονίας).

«16η Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου, Εσπερι−
νού Γυµνασίου και Εσπερινού Λυκείου, 2ο TEE, Σχολείου 
∆εύτερης Ευκαιρίας ∆ήµου Καστοριάς», αριθµ. 4102/
10−8−2000, ΦΕΚ 1180/τ.Β΄/25−9−2000, απόφαση του Γεν. 
Γραµµατέα ∆υτικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 7458/23−11−2005, ΦΕΚ 1771/τ.Β΄/15−12−
2005 απόφαση του Γεν. Γραµ. ∆. Μακεδονίας).

«Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
∆ήµου Αγίας Τριάδος» (αριθµ. 4734/5−8−2003, ΦΕΚ 1249/
τ.Β΄/2−9−2003, απόφαση του Γεν. Γραµµατέα ∆υτικής 
Μακεδονίας).

«Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου, ∆ηµοτικού σχολείου 
και Νηπιαγωγείου ∆.∆. Μαυροχωρίου, ∆ήµου Μακεδνών 
Νοµού Καστοριάς» (αριθµ. ΚΒ/2511/29−4−1991, ΦΕΚ 374/
τ.Β΄/10−6−1991, απόφαση του Νοµάρχη Καστοριάς, όπως 
τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 82144/5149/20−8−2007, ΦΕΚ 
1871/τ.Β΄/14−9−2007, απόφαση του Γεν. Γραµµατέα ∆υτι−
κής Μακεδονίας).

«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θµιας και Β/θµιας εκ−
παίδευσης ∆ήµου Κορεστείων Νοµού Καστοριάς» (αριθµ. 
2148/31−5−2000, ΦΕΚ 762/τ.Β΄/21−6−2000, απόφαση του 
Γεν. Γραµµατέα ∆υτικής Μακεδονίας).

«Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας εκπαί−
δευσης ∆ήµου Μεσοποταµίας Νοµού Καστοριάς» (αριθµ. 
488/3−1−2003 ΦΕΚ 440/τ.Β΄/14−4−2003, απόφαση του Γεν. 
Γραµµατέα ∆υτικής Μακεδονίας).

«Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου Κοινότητας Κορησού 
Νοµού Καστοριάς» (αριθµ. ΚΒ/1555//30−4−1991, ΦΕΚ 353/
τ.Β΄/24−5−1991, απόφαση του Νοµάρχη Καστοριάς).

II. Συστήνουµε ίδιο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου 
ως εξής:

1. Όνοµα: «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί−
δευσης του ∆ήµου Καστοριάς»

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης θα είναι:

α) Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται 
για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντί−
στοιχων 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 την 
αντίστοιχη διεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για 
τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων 

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.

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

τικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από ένδεκα (11) 
µέλη, του οποίου η σύνθεση θα είναι οι παρακάτω:

• Έξι (6) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εκ των οποίων οι δύο 
(2) από την µειοψηφία.

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

• ∆ύο (2) διευθυντές εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

• Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας δευτερο−
βάθµιας εκπαίδευσης.

• Έναν (1) εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων, κατά 
προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας.

• Τα µέλη του παραπάνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου µαζί 
µε τους αναπληρωτές του θα ορίζονται από το ∆ηµοτι−
κό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 
του Ν. 3463/2010 (Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων). Μετά 
τον ορισµό των µελών το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει 
από τα µέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου.

• Η θητεία των µελών του πρώτου ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου του Νοµικού Προσώπου λήγει µε την λήξη της 
παρούσας ∆ηµοτικής περιόδου. Η θητεία των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε την εγκατάσταση 
του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

• Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος.

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

ανέρχεται σε 20.000.00 ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επι−
χορήγηση το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα 
µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 
της έκτακτης επιχορήγησης.

γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και 

κληροδοσίες.
ε) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
στ) Κάθε άλλη νόµιµη πηγή.
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία όλων των ανωτέρω συγχωνευµένων 
σχολικών επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή 
ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στα νοµικά πρόσωπα.

6. Εκπροσώπηση
Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα ∆ικαστήρια και σε κάθε 
δηµόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει 
ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
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7. Προσωπικό του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των νο−
µικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του 
στο νέο νοµικό πρόσωπο µε την ίδια σχέση εργασίας 
και έµµισθης εντολής.

8. Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης για 
τη συγχώνευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το 
νέο νοµικό πρόσωπο που δηµιουργείται, υποκαθιστά 
αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύτηκαν 
σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα 
οποία περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβά−
σεις 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 δια−
δικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νοµικά 
πρόσωπα που συγχωνεύτηκαν.

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετήσιας 
δαπάνη σε βάρος του πρ/σµού του ∆ήµου Καστοριάς 
ποσού 350.000,00 € και µε ΚΑ 00.6711.00.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καστοριά, 29 Μαρτίου 2011 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΛΙ∆ΗΣ

F

    Αριθµ. 10429 (4)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σουφλίου.

   ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

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

άρθρου 103 του Ν. 3852/10.
2) Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−

ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Αριθµ. Πρωτ.  
8440/24.02.2011 «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών».

4) Τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ−
σης που λειτουργούσαν στο ∆ήµο,

5) Την αριθ. 5742/18−4−2011 απόφαση του Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης ελέγ−
χου νοµιµότητας της αριθµ. 35/2011 απόφασης του ∆.Σ. 
Σουφλίου, αποφασίζουµε:

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

1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙ∆Η−
ΡΟΥΣ

4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆Α−
∆ΙΑΣ

5. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥ−
ΧΕΡΟΥ

6. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΟ−
ΡΙΟΥ

7. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑ−
ΒΑΡΩΝ

8. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩ−
ΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ

9. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΙ−
ΚΡΟΥ ∆ΕΡΕΙΟΥ

10. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΟΝΙΚΟΥ
11. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΒΑΡΩΝ
12. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΙΑΝΗΣ
13. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΑΣ
14. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

∆ΕΡΕΙΟΥ
15. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙ−

ΟΥ
16. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩ−

ΓΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
17. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙ−

ΟΥ
18. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΡΝΟΦΩ−

ΛΙΑΣ
19. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥΣ
20. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ
21. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ
και τη σύσταση ενιαίου Ν.Π.∆.∆. Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο ∆ήµο Σουφλίου µε την 
επωνυµία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκ−
παίδευσης ∆ήµου Σουφλίου».

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
µων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας 
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.

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

κητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) 
µέλη, ως εξής: 

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

− ∆ύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

− Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων πρωτοβάθ−
µιας εκπαίδευσης 

− Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων (σε περίπτωση 
που το Ν.Π.∆.∆. απασχολεί περισσότερα από 10 άτοµα)

− Έναν (1) δηµότη ή κάτοικο µε εµπειρία στο χώρο 
της εκπαίδευσης 
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Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

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

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαµορ−
φώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. 

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

κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόµιµη πηγή. 
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά 
πρόσωπα.

Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί 
σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης 
εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και 
έµµισθης εντολής.

Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο 
που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο 
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. 

H απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σουφλί, 2 Ιουνίου 2011

 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΟΥΝΗΣ

F

    Αριθµ. 10434 (5)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σουφλίου. 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

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

άρθρου 103 του Ν. 3852/10.,
2) Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−

ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Αριθµ. Πρωτ. 
8440/24.02.2011 «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών».

4) Τις Σχολικές Επιτροπές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ−
σης που λειτουργούσαν στο ∆ήµο,

5) Την αριθ. 5742/18−4−2011 απόφαση του Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης ελέγ−
χου νοµιµότητας της αριθµ. 35/2011 απόφασης του ∆.Σ. 
Σουφλίου, αποφασίζουµε:

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

1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ
4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ
5. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΒΑΡΩΝ
και τη σύσταση ενιαίου Ν.Π.∆.∆. Σχολικής Eπιτροπής 

∆ευτεροβάθµιας Eκπαίδευσης στο ∆ήµο Σουφλίου µε 
την επωνυµία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθ−
µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σουφλίου».

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
µων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις δευτεροβάθµιας 
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.

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

κητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) 
µέλη, ως εξής: 

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

− ∆ύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

− Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων δευτερο−
βάθµιας εκπαίδευσης 

− Έναν (1) εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων για 
τα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

− Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων (σε περίπτωση 
που το Ν.Π.∆.∆. απασχολεί περισσότερα από 10 άτο−
µα)

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

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

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαµορ−
φώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. 
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γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και 

κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόµιµη πηγή. 
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά 
πρόσωπα.

Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί 
σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης 
εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και 
έµµισθης εντολής.

Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο 
που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο 
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. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σουφλί, 2 Ιουνίου 2011
 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΟΥΝΗΣ 
F

   Aριθµ. απόφ. 204/011 (6)
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων ∆ήµου Χανίων 

σε µια ενιαία κοινωφελή επιχείρηση µε την επωνυ−
µία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού και Περι−
βάλλοντος ∆ήµου Χανίων − Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ−ΚΑΜ».

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1, 103, 107 και 109 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).

2) Την υπ’ αριθµ. 9/2011 (αρ. πρωτ. οικ. 4317/2011) και 
11/2011 (αρ. πρωτ. οικ. 4569/2011) εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης.

3) Την υπ’ αριθµ 506/2011 απόφαση του Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης ελέγχου νοµιµότη−
τας της υπ’ αριθµ. 204/2011 απόφασης του ∆.Σ. ∆ήµου 
Χανίων, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
(Συγχώνευση)

Συγχωνεύονται σε µία, ίδια και ενιαία κοινωφελή δη−
µοτική επιχείρηση µε την επωνυµία «Κοινωφελής Επι−
χείρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Χανίων 
− Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ−
ΚΑΜ», οι:

α) Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Χανίων (ΚΕ∆ΗΧ), 
(ΦΕΚ 2529/Β΄/29−12−2009)

β) Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), (ΦΕΚ 
2529/B/29−12−2009)

γ) Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ακρωτηρίου (ΦΕΚ 
2353/Β΄/20−11−2008)

δ) Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελ. Βενιζέλου (ΦΕΚ 
1296/Β΄/3−7−2008)

ε) Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Θερίσου, (ΦΕΚ 1460/
B΄/24−7−2008)

στ) Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Νέας Κυδωνίας 
(ΦΕΚ 1973/Β΄/24−9−2008)

Άρθρο 2ο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μορφή του νοµικού προσώπου είναι αυτή της κοινω−
φελούς επιχείρησης του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Ι. Πολιτισµός στον οποίο περιλαµβάνονται ιδίως:
• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, 

εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων ή η συµµετοχή της σε αυτά.

• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

• Η προβολή του πολιτιστικού τουρισµού.
• ∆ιοργάνωση ηµερίδων σε οµάδες του πληθυσµού 

σε θέµατα συναφή µε πολιτισµό.
• Η στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη µε κάθε δυνατό 

τρόπο της δηµιουργίας καλλιτεχνικού και θεωρητικού 
έργου υψηλής ποιότητας και η προβολή της ελληνικής 
και ιδιαίτερα της τοπικής πολιτιστικής δηµιουργίας και 
δη της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας. Πιο ειδικά, η στή−
ριξη και ανάπτυξη των δηµιουργικών ικανοτήτων στο 
χορό, τη µουσική, το θέατρο, τον κινηµατογράφο, τις 
εικαστικές τέχνες, την αγιογραφία, τη φωτογραφία, µε 
τη λειτουργία σχολών διδασκαλίας µουσικής, χορού, 
θεάτρου, εικαστικών τεχνών, λογοτεχνίας, ζωγραφικής, 
γλυπτικής, φωτογραφίας, κινηµατογράφου, ψηφιακών 
τεχνολογιών, κατασκευής παραδοσιακών οργάνων, πα−
ραδοσιακών χορών, παραδοσιακών τεχνών κ.α.

• Η προώθηση της συνεργασίας του πειραµατισµού, της 
έρευνας της καινοτοµίας και γενικά προτάσεις που διευ−
ρύνουν και εξελίσσουν τις εκφραστικές δυνατότητες.

• Η ενίσχυση των σχέσεων της Τοπικής αυτοδιοίκησης 
µε τον πολιτισµό.

• Η διεύρυνση και αξιοποίηση της δυνατότητας πραγ−
µατοποίησης πολιτιστικών παραγωγών, συµπαραγωγών 
και καλλιτεχνικών ανταλλαγών κάθε είδους, ιδιαίτερα 
δε αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος σε τοπικό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, η συµµετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
πολιτιστικά δίκτυα, η συνεργασία µε άλλες πόλεις στο 
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πλαίσιο της Επικράτειας πολιτισµού, καθώς και µε άλ−
λες ευρωπαϊκές και µεσογειακές πόλεις, η συµµετοχή 
στα προγράµµατα της κοινότητας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

• Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη του πολι−
τισµού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των 
σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνή επίπεδο µε τη δηµιουργία 
και λειτουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, 
µουσείων, θεάτρων, κινηµατογράφων και κάθε είδους 
κέτρων πολιτιστικής έκφρασης και δηµιουργίας και δη 
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής µέσω του Κέντρου Αρ−
χιτεκτονικής της Μεσογείου και η εκµετάλλευση των 
εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών αυτών.

• Η επιδίωξη της διασύνδεσης του Κέντρου Αρχιτε−
κτονικής της Μεσογείου µε την εκπαίδευση ώστε να 
συµβάλει στη δηµιουργία του µελλοντικού δυναµικού 
που θα το στηρίξει.

• Η συµβολή τόσο στη διαµόρφωση της πολιτιστικής 
και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης, όσο και στην 
αποκέντρωση.

• Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεµιναρίων, 
συµποσίων, ηµερίδων, συναντήσεων, εκθέσεων, εκδηλώ−
σεων, συνεστιάσεων και συναφών δραστηριοτήτων.

• Η λειτουργία κυλικείων σε πολιτιστικούς χώρους
II. Περιβάλλον στον οποίο περιλαµβάνονται ιδίως:
• Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προ−

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

• Η προστασία και η διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και η καταπολέµηση της 
ρύπανσης στην περιφέρεια του ∆ήµου.

• Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία, µε κάθε πρόσφορο µέσο που διαθέτουν για 
την αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρκτήρα.

• ∆ιοργάνωση ηµερίδων σε οµάδες πληθυσµού µε 
θέµατα συναφή µε το περιβάλλον.

• Η προαγωγή του διαλόγου, της πρόσβασης της 
έρευνας, της γνώσης της πληροφόρησης για την ανά−
πτυξη σχεδίων δράσης σε επίπεδο τοπικό περιφερειακό 
και ειδικά στο τοµέα της Αρχιτεκτονικής.

• Η ευαισθητοποίηση του κοινού στη σοβαρή επίδρα−
ση που έχει η Αρχιτεκτονική στη ζωή και η προώθηση 
επιστηµονικών ανταλλαγών, συµβάλλοντας και διευκο−
λύνοντας τη συνεργασία µε ανάλογους φορείς στην 
Ελλάδα και στην Μεσόγειο.

• Η συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα 
χρηµατοδότησης πρωτοβουλιών και έργων στο πλαίσιο 
των σκοπών της επιχείρησης.

• Η εκτέλεση προγραµµάτων δακοκτονίας και άλλων 
που έχουν σκοπό την προστασία του φυσικού περι−
βάλλοντος.

• Η προβολή δράσεων συναφών µε το σκοπό και εµπο−
ρία καταλόγων, βιβλίων και συγγραµµάτων µε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή, προκειµένου οι πόροι να διατε−
θούν για τη χρηµατοδότηση των καταστατικών σκοπών 
της επιχείρησης.

ΙΙΙ. Η οργάνωση και λειτουργία και η παροχή υπηρεσι−
ών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στους τοµείς 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και ιδίως:

• Η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα που στο−
χεύουν στη µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών και 
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων (Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.).

• Η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα που απο−
σκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της 
Βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, 
µε τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, 
κέντρων ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και ανα−
ψυχής ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) και η εφαρµογή σχετικών 
κοινωνικών προγραµµάτων.

Άρθρο 4ο

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για 
πενήντα χρόνια από τη δηµοσίευση της συγχώνευσης 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 Άρθρο 5ο
Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο ∆ήµος Xανίων.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να ιδρύσει υποκατα−

στήµατα και σε άλλες ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες 
του ∆ήµου Χανίων,

΄Αρθρο 6ο
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η χρηµατοδότηση από το ∆ήµο Χανίων για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες 
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, 
όπως εκάστοτε ισχύει.

− Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και γενικά την 
άσκηση της δραστηριότητας της, η παροχή υπηρεσιών 
προς ΟΤΑ, άλλους δηµόσιους ή µη φορείς και τρίτους 
σχετικούς µε τους καταστατικούς σκοπούς.

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

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

− Οι πρόσοδοι κάθε είδους από τα περιουσιακά στοι−
χεία της επιχείρησης, διαφηµίσεις, λοιπές εισφορές και 
επιχορηγήσεις.

− Η χρηµατοδότηση από τη συµµετοχή σε προγραµ−
µατικές συµβάσεις.

Άρθρο 7ο
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) 
που απαρτίζεται από έντεκα (11) τακτικά µέλη και τους 
αναπληρωτές τους, που ορίζονται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Χανίων. Από τα µέλη αυτά, τέσ−
σερις (4) είναι αιρετοί, εκπρόσωποι του ∆ήµου Χανίων, 
εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον είναι από τη µει−
οψηφία, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων 
της επιχείρησης καθώς η επιχείρηση απασχολεί πε−
ρισσοτέρους από είκοσι (20) εργαζόµενους και ένας 
(1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα 
υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο 
της επιχείρησης.

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται στο ήµι−
συ της δηµοτικής περιόδου. Ειδικά η θητεία του πρώτου 
∆.Σ. της επιχείρησης ορίζεται µέχρι την 31−12−2012.
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Άρθρο 8ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το κεφάλαιο της επιχείρησης αποτελεί το άθροισµα 
των κεφαλαίων των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων, 
ήτοι α) 200.000 ευρώ, β) 130.000 Ευρώ, γ) 250.000 Ευρώ, 
δ) 300.000 Ευρώ, ε) 100.000 Ευρώ και στ) 100.000 και 
συνολικά 1.080.000 ευρώ

Άρθρο 9ο

Οι διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και 
του ν, 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης») όπως αυ−
τοί κάθε φορά ισχύουν, που αφορούν τις δηµοτικές 
κοινωφελείς επιχειρήσεις, εφαρµόζονται για τη διοί−
κηση και διαχείριση της επιχείρησης, τους πόρους και 
εν γένει την οικονοµική και διοικητική της λειτουργία. 
Από τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, η επιχείρηση υπεισέρχεται αυτοδικαίως 
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων.

Άρθρο 10ο
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιουσία της επιχείρησης είναι όλη η σηµερινή κινητή 
και ακίνητη περιουσία των συγχωνευοµένων κοινωφε−
λών επιχειρήσεων που περιέρχεται αυτοδικαίως µε το 
παρόν κατά κυριότητα και χρήση στη συγχωνευθείσα 
επιχείρηση καθώς και κάθε άλλη περιουσία που θ’ απο−
κτήσει µε κάθε νόµιµο τρόπο.

Άρθρο 11ο

ΛΥΣΗ

 Η επιχείρηση µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 

διάρκειάς της µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, 

η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των µελών του και πράξη του Γενικού Γραµ−

µατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην Εφηµε−

ρίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται 

η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για 

χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της 

επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την 

εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία 

αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο Χανίων. Η εκκαθάρι−

ση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από 

το δηµοτικό συµβούλιο ∆ήµου Χανίων.
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Χανίων ποσού 
Ευρώ 425.000.00 για το έτος 2011 και ανάλογη για τα 
επόµενα έτη και θα βαρύνει τον Κωδικό 10−7513.003.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Χανιά, 5 Μαΐου 2011

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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