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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Σύσταση θέσης ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικών στο ∆ήµο 
Λουτρακίου − Αγίων Θεοδώρων. 

 Με την 2349/14−2−2011 απόφαση του ∆ηµάρχου Λου−
τρακίου − Αγίων Θεοδώρων Νοµού Κορινθίας, που λή−

φθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
Ν.3852/2010, του άρθρου 181 του Ν. 3584/2007 και τη 
σύµφωνη γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
Προσωπικού των ΟΤΑ Ν. Κορινθίας, που διατυπώθη−
κε στο αριθµ. 1/11−1−2011 πρακτικό του µετατάσσεται η 
Γκιώνη Ειρήνη του Μιχαήλ, ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικών 
από το Ν.Π.∆.∆. «Πνευµατικό − Πολιτιστικό Κέντρο ∆ή−
µου Λουτρακίου − Αγίων Θεοδώρων» όπου υπηρετεί µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στο ∆ήµο Λουτρακίου − Αγίων Θεοδώρων µε µεταφορά 
της θέσης.

(Αριθµ. βεβαίωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου Λουτρακίου − Αγίων Θεοδώρων 5815/2011).

(Αριθµός απόφασης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο−
ποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 2043/9−5−2011). 

 Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

   Αριθµ. απόφ. 42/2011 (2)
Συγχώνευση Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Ερέτριας µε την Επωνυµία: 

α) Κ.Α.Π.Η. ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, β) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆Ι−
ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, γ) Κ.Α.Π.Η. ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ, δ) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ και σύσταση Ν.Π.∆.∆. µε την 
επωνυµία ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» µε δια−
κριτικό τίτλο «Ο ∆ΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ», µε τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής προ−
στασίας, αλληλεγγύης και παιδείας. 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

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

του άρθρου 103 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7~6−2010).

2. Τη µε α.π.οικ. 4569/27−1−2011 εγκύκλιο µε αριθµό 11 
του ΥΠ.ΕΣ.Α. ΚΑΙ Η.∆. µε θέµα «Θέµατα συγχωνεύσεων 
και προσωπικού ΝΠ∆∆ και επιχειρήσεων των δήµων».

Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.07.04 13:15:18
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Validity unknown



20352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 254 − 269 του 
Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήµερα.

4. Την υπ’ αριθµόν 64/2003 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Ερέτριας, περί σύστασης Κέντρου Ανοι−
χτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου Ερέτριας (ΚΑΠΗ) 
η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 5452/24.11.2003 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1898/2003 όπως 
αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 11446/2007 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος (ΦΕΚ 2282/2007).

5. Την απόφαση 73/1999 του ∆ηµοτικού Συµβουλί−
ου Ερέτριας περί σύστασης του ∆ηµοτικού Παιδικού 
Σταθµού Ερέτριας η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ−
µόν 5372/99 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περι−
φέρεια Στερεάς Ελλάδας και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1293Β/1999.

6. Την υπ’ αριθµ. 74/99 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου Αµαρυνθίων, περί σύστασης του Κέντρου Ανοι−
χτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου Αµαρυνθίων η 
οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 10154/99 απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλά−
δας και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1933/1999, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 83130/13852/08 ΦΕΚ 
2235/2008 απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Στ. Ελλάδας.

7. Την απόφαση 6/2001 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Αµαρυνθίων, περί σύστασης του ∆ηµοτικού Παιδικού 
Σταθµού Αµαρύνθου η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αριθµόν 3451/2001 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και δηµοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 620Β/2001.

8. Την υπ’ αριθ. 22374/1373/26−5−2011 έγκριση της Γε−
νικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε «Έγκριση 
της µε αριθµό 42/2011 απόφασης του ∆.Σ του ∆ήµου 
Ερέτριας».

Αποφασίζει οµόφωνα:
Συγχωνεύει τα υφιστάµενα Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Ερέτριας 

µε την Επωνυµία: α) Κ.Α.Π.Η. ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ,
β) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙ−

ΑΣ, γ) Κ.Α.Π.Η. ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ,
δ) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑ−

ΡΥΝΘΙΩΝ
Συνιστά στο ∆ήµο Ερέτριας Νοµού Εύβοιας Νοµικό 

Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆) µε την επωνυµία 
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» µε διακριτικό τίτλο «Ο 
∆ΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ», ως ίδιο 
Ν.Π.∆.∆. το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρ−
θρων 103 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε το άρθρο 
240 του Ν. 3463/2006 και τις σχετικές εγκυκλίους του 
ΥΠΕΣΑΗ∆.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
Η ανάπτυξη θεσµών κοινωνικής πολιτικής, ψυχαγωγίας 

και απασχόλησης επιλεγµένων οµάδων, κατοίκων της 
περιοχής.

Η ανάληψη από τον ∆ήµο Ερέτριας και του Ν.Π.∆.∆. 
µέσω προγραµµατικών συµβάσεων, ή εκχώρησης, ή 
µέσω άλλης προβλεπόµενης από τη νοµοθεσία δια−
δικασίας, δραστηριότητες στο αντικείµενο κοινωνικής 
αλληλεγγύης.

Η ενηµέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση, 
σε συνεργασία µε συλλογικούς φορείς της περιοχής, 
για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος κοινωνικής προστα−
σίας.

Η υλοποίηση παρεµβάσεων προς όφελος των 
ΑΜΕΑ.

Η υλοποίηση δοµών κοινωνικών υπηρεσιών. Τράπεζα 
αίµατος.

Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων για νήπια και βρέ−
φη.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων συµβουλευτικής προς 
γονείς, δηµότες και κατοίκους του ∆ήµου Ερέτριας, µε 
αντικείµενα την διαπαιδαγώγηση και την ψυχοσυναισθη−
µατική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής και προσχολικής 
ηλικίας.

Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
Η φύλαξη, επιµέλεια, φροντίδα, ψυχαγωγία και διατρο−

φή βρεφών και νηπίων µε σκοπό την ισόρροπη και ισό−
πλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Η εξυπη−
ρέτηση της υγιούς σωµατικής εξέλιξης των βρεφών και 
νηπίων και η ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων τους. 
Η υποστήριξη της ανάπτυξης της γλωσσικής έκφρασης 
δηµιουργικότητας και σκέψης τους και η απόκτηση όλων 
των αναγκαίων υγιεινών και ηθικών συνηθειών ενός πο−
λιτισµένου ανθρώπου.

Η διδασκαλία και η εκπαίδευση των νηπίων της προ−
σχολικής ηλικίας σύµφωνα µε τα πρότυπα του Υπουρ−
γείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 
Η υποβοήθηση και συµπλήρωση της αγωγής που δίνει η 
οικογένεια, µε εφαρµογή εξειδικευµένων εκπαιδευτικών 
και συµβουλευτικών προγραµµάτων.

Η δηµιουργία κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης. ∆ράσεις 
επιµόρφωσης ενηλίκων για υγεία, πολιτισµό, περιβάλ−
λον, ένταξη µεταναστών και σχολές γονέων. ∆ηµιουργία 
κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η συνεργασία µε φορείς, ιδρύµατα πανεπιστήµια, που 
το αντικείµενο τους άπτεται των σκοπών και δραστηρι−
οτήτων του νοµικού προσώπου, είτε σε τοπικό εθνικό, 
είτε σε διεθνές επίπεδο.

Η εφαρµογή προγράµµατος εξωϊδρυµατικής προστα−
σίας στα ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής του ∆ήµου 
Ερέτριας, καθώς και η παροχή ιατροκοινωνικής προ−
στασίας, ώστε να παραµείνουν ενεργά στην οικογένεια 
και στην κοινότητα.

Η παροχή σε ηλικιωµένα άτοµα του ∆ήµου µας, ψυχο−
λογικής και κοινωνικής υποστήριξης, ιατρικής, νοσηλευ−
τικής φροντίδας, φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας.

Η συµµετοχή σε προγράµµατα εθνικά και κοινοτικά 
που αφορούν Βοήθεια στο Σπίτι, κοινωνική µέριµνα 
ΚΗΦΗ, ΑΜΕΑ, δια βίου µάθησης κ.λπ. Η παροχή βοήθειας 
σε ηλικιωµένους στο σπίτι κατά περίπτωση. Η βελτίωση 
ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων µέσα από τη συντρο−
φικότητα, την ενασχόληση σε οµάδες αυτενέργειας µε 
ποικίλες δραστηριότητες. Η ανάπτυξη πολιτιστικών και 
κοινοτικών πρωτοβουλιών κ.τ.λ.

Η προσφορά στους ηλικιωµένους οργανωµένης ψυχα−
γωγίας, εκδροµές, επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολο−
γικούς χώρους, προβολή ταινιών, καλλιτεχνικές εκδηλώ−
σεις, θαλάσσια µπάνια κ.λπ. Η έρευνα και η ενασχόληση 
σχετικών θεµάτων µε την τρίτη ηλικία.

Η προσφορά υπηρεσιών µε εφαρµογή προγραµµάτων 
λαϊκής επιµόρφωσης.
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Έ∆ΡΑ
Έδρα του Νοµικού Προσώπου ορίζεται η έδρα του 

∆ήµου Ερέτριας.
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από 9µελές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αποτελούµενο από:
α) τον ∆ήµαρχο ή έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως Πρό−

εδρο,
β) πέντε ∆ηµοτικούς Σύµβουλους δύο (2) εκ των οποίων 

ανήκουν στη µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
γ) τρεις (3) δηµότες ή κατοίκους του ∆ήµου Ερέτριας 

που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώ−
που, ή που έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική 
δράση, ή ειδικές γνώσεις ανάλογα µε το σκοπό του 
νοµικού προσώπου. Και,

δ) έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων του νοµικού 
προσώπου αν αυτό απασχολεί περισσότερους από 10 
εργαζόµενους, µε αντίστοιχη µείωση ενός εκ των δη−
µοτών.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
νοµικού προσώπου ορίζεται µε απόφαση του εκάστοτε 
∆ηµοτικού Συµβουλίου,άλλως ακολουθεί την θητεία του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους, χωρίς αµοιβή, δικαιούνται όµως οδοι−
πορικών και αποζηµίωσης για συγκεκριµένες υπηρεσίες 
που παρέχουν στο νοµικό πρόσωπο, ύστερα από από−
φαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού και έγκριση 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να αντι−
κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους για 
σοβαρό λόγο, που ανάγεται στην άσκηση των καθηκό−
ντων τους.

Λοιπά θέµατα διοίκησης καθορίζονται από το άρθρο 
240 του 3463/2006 ∆ήµων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
Η ακίνητη και κινητή περιουσία των συγχωνευόµε−

νων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ήτοι: ΚΑΠΗ 
Ερέτριας, ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ερέτριας, ΚΑΠΗ 
∆ήµου Αµαρυνθίων και ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός 
Αµαρύνθου, η οποία περιέρχεται στο νέο Νοµικό Πρόσω−
πο, καθώς και κάθε άλλη περιουσία κινητή και ακίνητη 
που τυχόν αφιερώνεται.

ΠΟΡΟΙ:
Οι πόροι του Ν.Π.∆.∆. που συνιστάται είναι η εξής:
1) Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου, ποσού 400.000,00 

ευρώ.
2) Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από το 

κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισµό νοµικό ή 
φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νοµικό πρό−
σωπο, είτε προς το ∆ήµο Ερέτριας για λογαριασµό 
του.

3) Εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες 
από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

4) Έσοδα και οι πρόσοδοι από την περιουσία του.
5) Επιχορηγήσεις από την υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων.
6) Έσοδα από το αντίτιµο των υπηρεσιών που πα−

ρέχονται από το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
προς τους δηµότες.

7) Ετήσιες επιχορήγησης εκ µέρους Τοπικής Αυτο−
διοίκησης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, στις 
επιχορηγήσεις εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
κάθε άλλου κρατικού φορέα και διεθνούς οργανισµού, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις νόµιµες 
επιβαρύνσεις.

8) Τους τόκους από τις καταθέσεις τους σε τράπεζες 
ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς και οποιοδήποτε 
άλλο έσοδο µπορεί να προκύψει από τις δραστηριό−
τητες του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 

και σε κάθε δηµόσια αρχή, από τον Πρόεδρο του ∆ιοι−
κητικού Συµβουλίου και σε περίπτωση που αυτός απου−
σιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Οι εκκρεµείς 
δίκες συνεχίζονται από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς 
καµία ειδική διατύπωση για τη συνέχιση απ’ αυτό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παρα−

πάνω συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα, µεταφέρονται 
αυτοδίκαια στο νέο δηµοτικό νοµικό πρόσωπο που δη−
µιουργείται. Στις θέσεις αυτές εντάσσεται το προσω−
πικό, µε την ίδια σχέση µε την οποία υπηρετούσε στα 
συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
400.000 ευρώ, σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 00−6712.002 
που θα προβλεφθεί στον προϋπολογισµό οικονοµικού 
έτους 2011 του ∆ήµου Ερέτριας και αντίστοιχη δαπάνη 
για τα επόµενα έτη..

Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου καταργείται 
µε τον τρόπο που συστάθηκε και η περιουσία του θα 
περιέρχεται στο ∆ήµο Ερέτριας.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ερέτρια, 17 Μαρτίου 2011

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΛΑΚΑ − ΜΠΕΤΣΑ

F

   Αριθµ. απόφ. 53/2011 (3)
Συγχώνευση ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης− Απο−

χέτευσης ∆ήµου Ερέτριας και Σύσταση δια συγχω−
νεύσεως ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης−Αποχέ−
τευσης Ερέτριας (∆ΕΥΑΕ). 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 1, 107−109, 225 και 238 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/7−6−2010). Β) Του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την 
ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης».

2. Τη µε α.π.οικ. 4569/27−1−2011 εγκύκλιο µε αριθµό 11 
του ΥΠ.ΕΣ.Α. ΚΑΙ Η.∆. µε θέµα «Θέµατα συγχωνεύσεων 
και προσωπικού ΝΠ∆∆ και επιχειρήσεων των δήµων».

3. Τον οδηγό προσαρµογής των ∆ΕΥΑ, που εξέδωσε 
το ΥΠ.ΕΣ.Α. ΚΑΙ Η.∆ σε συνεργασία µε την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

4. Την υπ’ αριθ. 22382/1377/26−5−2011 έγκριση της Γε−
νικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε «Έγκριση 
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της µε αριθµό 53/2011 απόφασης του ∆.Σ του ∆ήµου 
Ερέτριας».

5. Τις συστατικές πράξεις των παρακάτω συγχωνευ−
όµενων ∆ΕΥΑ:

α) ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αµα−
ρυνθίων η οποία συστήθηκε µε το Π.∆. 47/1998 ΦΕΚ 
52Α/1998 και τροποποιήθηκε µε την 45/1999 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρυνθίων και 
εγκρίθηκε µε την 4891/1999 απόφαση του Γενικού Γραµ−
µατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και δηµοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 1021Β/2.6.1999 και την 5/2000 απόφαση του ∆η−
µοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρυνθίων που εγκρί−
θηκε µε την 3063/2000 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και δηµοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 659Β72000.

β) ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερέ−
τριας, η οποία συστήθηκε µε το Π.∆. 350/95 ΦΕΚ 186 
Α΄/21.8.95, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ερέτριας 20/1999 
και εγκρίθηκε µε την 4857/1999 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και δη−
µοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1021 Β/2.6.1999.

Αποφασίζει οµόφωνα:
Συγχωνεύει τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις του ∆ήµου 

Ερέτριας σε µία ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ−
τευσης µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευ−
σης Αποχέτευσης Ερέτριας».

Μεταφέρει την αρµοδιότητα για την συγκέντρωση µε−
ταφορά και διάθεση των απορριµµάτων στις υπηρεσίες 
του ∆ήµου Ερέτριας (συµπεριλαµβανοµένων και των 
µηχανηµάτων οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων).

ΣΚΟΠΟΣ
Αντικείµενο της επιχείρησης, είναι: η µελέτη, κατα−

σκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και λειτουρ−
γία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων 
και όµβριων υδάτων, ως και των µονάδων επεξεργασίας 
λυµάτων και αποβλήτων της περιοχής αρµοδιότητας 
της επιχείρησης.

∆ιαχείριση και αξιοποίηση θαλασσίων εκροών γλυκού 
ύδατος (Ανάβαλοι)

Η περιοχή αρµοδιότητας της επιχείρησης είναι η πε−
ριφέρεια του ∆ήµου Ερέτριας.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από 9µελές ∆ιοικητικό Συµβού−

λιο, τα µέλη του οποίου ορίζονται µαζί µε τους αναπλη−
ρωτές τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Από τα µέλη 
αυτά: πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου 
Ερέτριας, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) προέρ−
χονται από τη µειοψηφία. Ένας (1) εκπρόσωπος των 
εργαζοµένων στην επιχείρηση αν αυτή απασχολεί πε−
ρισσότερους από 20 εργαζοµένους, υποδεικνυόµενους 
από τη γενική συνέλευση αυτών, ένας (1) εκπρόσωπος 
κοινωνικού φορέα της περιοχής του ∆ήµου Ερέτριας. 
Και τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ή−
µου που έχουν πείρα ή γνώση σχετικά µε το αντικείµενο 
της επιχείρησης. Εφόσον η επιχείρηση δεν απασχολεί 
περισσότερους από 20 εργαζοµένους στη θέση στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο καταλαµβάνει επιπλέον δηµότης 
ή κάτοικος της περιοχής.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου ορίζονται µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.

Στον πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ανάλογα µε τις υπηρεσίες που παρέχει 
στην επιχείρηση, µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση 
η οποία ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου, ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισµα των 

κεφαλαίων των δύων συγχωνευόµενων επιχειρήσεων 
όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισµούς της 
κάθε επιχείρησης.

ΠΟΡΟΙ
Πόροι της επιχείρησης είναι:
• Το ειδικό τέλος για τη µελέτη κατασκευή και επέ−

κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης για µία 
δεκαετία από της 1η Ιανουαρίου του εποµένου έτους 
από τη σύσταση της επιχείρησης, έτους που υπολογί−
ζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που 
καταναλώνεται (Άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. ιΑ΄ και 11 του Ν. 
1069/80).

• Επιχορήγηση από το πρόγραµµα δηµοσίων επεν−
δύσεων σε ποσοστό 35% των δαπανών µελετών και 
κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και 
αποχέτευσης αρµοδιότητας της επιχείρησης (Άρθρο 
10 παρ. 1 εδάφ. ιΑ΄ και 13 του Ν. 1069/80).

• Το τέλος σύνδεσης µε το δικό της αποχέτευσης 
(Άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. γ’του Ν. 1069/80).

• Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο της ύδρευσης 
(Άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. ε’ του Ν. 1069/80).

• Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης µε τον αγωγό 
ύδρευσης και αποχέτευσης (Άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. δ’ 
και 15 του Ν. 1069/80).

• Το τέλος χρήσεως υπονόµων (Άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. 
στ’του Ν. 1069/80).

• Η αξία του ύδατος που καταναλώνεται (Άρθρο 10 
παρ. 1 εδάφ. ζ’ του Ν. 1069/80).

• Η εγγύηση χρήσεως του υδροµετρητή (Άρθρο 10 
παρ. 1 εδάφ. η’ του Ν. 1069/80).

• Η δαπάνη µετατόπισης αγωγών, διακλαδώσεων και 
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδροµετρητών ή 
άλλων εργασιών (Άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. εδ. θ’ του Ν. 
1069/80).

• Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά 
προτεραιότητα έργων (Άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. ι’ του Ν. 
1069/80).

• Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίµηµα από την 
εκποίηση αυτής (Άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. ιΒ΄ Ν. 1069/80).

• ∆άνεια, κληρονοµιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγή−
σεις (Άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. ιγ’ του Ν. 1069/80).

• Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρµογή των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Ν. 1069/80, καθώς 
και όποια άλλη νόµιµη πρόσοδος.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια λειτουργίας της δηµοτικής επιχείρησης 

ορίζεται σε αορίστου χρόνου.
Ε∆ΡΑ
Ως έδρα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο−

χέτευσης ∆ήµου Ερέτριας ορίζεται η έδρα του ∆ήµου 
Ερέτριας και συγκεκριµένα η πόλη της Ερέτριας.

ΛΥΣΗ
Η δηµοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου 

Ερέτριας λύεται όταν:
− Παρέλθει η διάρκειά της χωρίς να παραταθεί
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− Πριν την πάροδο της διάρκειάς της µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία λαµβάνε−
ται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών 
και πράξη του Γεν. Γραµµατέα της αποκεντρωµένης 
διοίκησης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρη−
ση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονική 
διάρκεια άνω των δύο ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί εκκαθάριση αυτής. 
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης όσα περιουσιακά 
στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο Ερέτριας. 
Η εκκαθάριση γίνεται µόνο από ορκωτούς ελεγκτές που 
ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον 
Προϋπολογισµό του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ερέτρια, 17 Μαρτίου 2011

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΛΑΚΑ − ΜΠΕΤΣΑ

F

   Αριθµ. απόφ. 47/2011 (4)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου Ερέτριας και σύσταση ΝΠ∆∆ 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Ερέτριας µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙ−
ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆Η−
ΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 

Ια, 2, 4 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την απόφαση του Υπ. ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. αριθµ. πρωτ. 

8440/24.02.2011 «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών» 
(ΦΕΚ Β΄ 318).

4. Τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
που λειτουργούσαν στους πρώην ∆ήµους Αµαρυνθίων 
και Ερέτριας, που συνενώθηκαν σε ενιαίο ∆ήµο Ερέτριας 
µε το Ν. 3852/2010.

− Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Ερέτριας (ΦΕΚ 
949 Β΄2009−Α∆Σ 56/2009)

− Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου ∆ήµου Ερέτρι−
ας (ΦΕΚ 1396 Β΄2007−Α∆Σ 94/2007)

− Σχολική Επιτροπή Ιου Νηπιαγωγείου ∆ήµου Ερέτριας 
(ΦΕΚ 1544 Β΄2007−Α∆Σ 93/2007)

− Σχολική Επιτροπή 2ου ∆ηµοτικού ∆ήµου Ερέτριας 
(ΦΕΚ 1396 Β΄2007−Α∆Σ 91/2007)

− Σχολική Επιτροπή Ιου ∆ηµοτικού ∆ήµου Ερέτριας 
(ΦΕΚ 1396 Β΄2007−Α∆Σ 90/2007)

− Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού και Νηπιαγωγείου Μα−
λακώντα (ΦΕΚ 2316 Β΄2007−Α∆Σ 124/2007)

− Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Γυµνού (ΦΕΚ 
275/1991−ΑΚΣ 30/1991)

− Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Αµαρύνθου 
(ΦΕΚ 685/1991−ΑΚΣ 65/1991)

− Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Αµαρύνθου 
(ΦΕΚ 685/1991−ΑΚΣ 66/1991)

− Σχολική Επιτροπή 1ου ∆ηµοτικού Αµαρύνθου (ΦΕΚ 
717/1991−ΑΚΣ 63/1991)

− Σχολική Επιτροπή 2ου ∆ηµοτικού Αµαρύνθου (ΦΕΚ 
717/1991−Α∆Σ 63/1991)

− Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Γυµνού (ΦΕΚ 275/1991−
ΑΚΣ 29/1991)

− Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Άνω Βάθειας.
6. Την αριθµ. 22378/1375/26−05−2011 απόφαση της Γεν. 

Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας − 
Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε «Έγκριση της µε αριθµό 
47/2011 απόφασης του ∆.Σ του ∆ήµου Ερέτριας».

Αποφασίζει οµόφωνα:
Συγχωνεύει τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης πρώην ∆ήµων Αµαρυνθίων και Ερέτριας 
και νυν ∆ήµου Ερέτριας:

1) Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Ερέτριας (ΦΕΚ 
949 Β΄2009−Α∆Σ 56/2009) 2) Σχολική Επιτροπή 2ου Νη−
πιαγωγείου ∆ήµου Ερέτριας (ΦΕΚ 1396 Β΄ 2007−Α∆Σ 
94/2007)

3) Σχολική Επιτροπή Ιου Νηπιαγωγείου ∆ήµου Ερέτρι−
ας (ΦΕΚ 1544 Β΄2007−Α∆Σ 93/2007)

4) Σχολική Επιτροπή 2ου ∆ηµοτικού ∆ήµου Ερέτριας 
(ΦΕΚ 1396 Β΄2007−Α∆Σ 91/2007)

5) Σχολική Επιτροπή 1ου ∆ηµοτικού ∆ήµου Ερέτριας 
(ΦΕΚ 1396 Β΄2007−Α∆Σ 90/2007)

6) Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού και Νηπιαγωγείου 
Μαλακώντα (ΦΕΚ 2316 Β΄2007−Α∆Σ 124/2007)

7) Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Γυµνού (ΦΕΚ 
275/1991−ΑΚΣ 30/1991)

8) Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Αµαρύνθου 
(ΦΕΚ 685/1991−ΑΚΣ 65/1991) 9) Σχολική Επιτροπή 2ου 
Νηπιαγωγείου Αµαρύνθου (ΦΕΚ 685/1991−ΑΚΣ 66/1991)

10) Σχολική Επιτροπή Ιου ∆ηµοτικού Αµαρύνθου (ΦΕΚ 
717/1991−ΑΚΣ 63/1991)

11) Σχολική Επιτροπή 2ου ∆ηµοτικού Αµαρύνθου (ΦΕΚ 
717/1991−Α∆Σ 63/1991)

12) Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Γυµνού (ΦΕΚ 275/1991−
ΑΚΣ 29/1991)

13) Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Άνω Βάθειας.
σε ένα Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την 

επωνυµία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκ−
παίδευσης ∆ήµου Ερέτριας».

2) ΣΚΟΠΟΣ του νοµικού προσώπου είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρµανσης, 
φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, ανα−
λώσιµων υλικών κ.τ.λ.

β) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους.

γ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις πρω−
τοβάθµιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον 
Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων 
µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη, και από το Υπουργείο 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε βι−
βλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

δ) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκ−
µετάλλευση των σχολικών κυλικείων,

ε) Η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών µονάδων.

3) ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από 11µελές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, αποτελούµενο από:
• Πέντε (5) ∆ηµοτικούς Συµβούλους (2 εκ των οποίων 

θα προέρχονται από την µειοψηφία)
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• Τρεις (3) ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων (τουλάχι−
στον δύο εκ των πέντε αρχαιοτέρων)

• Τρεις (3) εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεµόνων (κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής 
µονάδας).

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέµατα τα οποία αφορούν συγκεκριµένη 
σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
µονάδας, ο οποίος µετέχει µε δικαίωµα ψήφου.

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

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί την 
θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η ακίνητη και κινητή περιουσία των νοµικών προσώ−

πων (όπως παραπάνω µε αριθµό 13), που συγχωνεύονται, 
η οποία περιέρχεται στο νέο νοµικό πρόσωπο, καθώς 
και κάθε άλλη περιουσία κινητή και ακίνητη που τυχόν 
αφιερώνεται.

5) ΟΙ ΠΟΡΟΙ της σχολικής επιτροπής προέρχονται:
α) Από τις επιχορηγήσεις του δήµου, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του 
άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει.

β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές κληρονοµιές 

και κληροδοσίες.
ε) Από κάθε άλλη νόµιµη πηγή.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 

σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ερέτρια, 17 Μαρτίου 2011

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΛΑΚΑ − ΜΠΕΤΣΑ
F

   Αριθµ. απόφ. 48/2011 (5)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών ∆ευτεροβάθµι−

ας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ερέτριας και σύσταση ΝΠ∆∆ 
Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Ερέτριας µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆Η−
ΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 102 παρ. 1, 103 παρ. 1α, 2 

και 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την απόφαση του ΥΠΕΣΑΗ∆ µε Αριθµ. Πρωτ.: 

8440/24.02.2011 «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών» 
(ΦΕΚ Β΄ 318).

4. Τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθµιας εκπαίδευ−
σης που λειτουργούσαν στους πρώην ∆ήµους Αµαρυν−
θίων και Ερέτριας, που συνενώθηκαν σε ενιαίο ∆ήµο 
Ερέτριας µε το Ν. 3852/2010.

− Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου Ερέτριας (ΦΕΚ 
295 Β΄/2008 Α∆Σ 18/2008).

− Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου Ερέτριας (ΦΕΚ 1544 
Β΄/2007 Α∆Σ 88/2007)

− Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου Γυµνού (ΦΕΚ 275/ 1991 
ΑΚΣ 28/1991)

− Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου − Λυκείου Αµαρύνθου 
(ΦΕΚ 685/1991 ΑΚΣ 64/1991)

5. Την αριθµ. 22381/1376/26−5−2011 απόφαση της Γεν. 
Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε «Έγκριση της µε αριθµό 
48/2011 απόφασης του ∆.Σ του ∆ήµου Ερέτριας».

Αποφασίζει οµόφωνα:
Συγχωνεύει τις Σχολικές Επιτροπές ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης πρώην ∆ήµων Αµαρυνθίων και Ερέτριας 
και νυν ∆ήµου Ερέτριας:

1) Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου Ερέτριας (ΦΕΚ 
295 Β΄/2008 Α∆Σ 18/2008).

2) Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου Ερέτριας (ΦΕΚ 1544 
Β΄/2007 Α∆Σ 88/2007)

3) Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου Γυµνού (ΦΕΚ 275/ 1991 
ΑΚΣ 28/ 1991)

4) Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου − Λυκείου Αµαρύνθου 
(ΦΕΚ 685/ 1991 ΑΚΣ 64/ 1991) σε ένα Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ».

ΣΚΟΠΟΣ του νοµικού προσώπου είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρµανσης, 
φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, ανα−
λώσιµων υλικών κ.τ.λ.

β) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους.

γ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις πρω−
τοβάθµιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον 
Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων 
µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη, και από το Υπουργείο 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε βι−
βλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

δ) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκ−
µετάλλευση των σχολικών κυλικείων,

ε) Η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών µονάδων.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από 11µελές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, αποτελούµενο από:
• Πέντε (5) ∆ηµοτικούς Συµβούλους (2 εκ των οποίων 

θα προέρχονται από την µειοψηφία)
• Τρεις (3) ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων (τουλάχι−

στον δύο εκ των αρχαιοτέρων)
• ∆ύο (2) εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεµόνων (κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής 
µονάδας.)

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

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέµατα τα οποία αφορούν συγκεκριµένη 
σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
µονάδας, ο οποίος µετέχει µε δικαίωµα ψήφου.

Λοιπά θέµατα διοίκησης καθορίζονται από τις διατά−
ξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006.
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Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί την 
θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η ακίνητη και κινητή περιουσία των νοµικών προσώ−

πων (όπως παραπάνω µε αριθµό 4), που συγχωνεύονται, 
η οποία περιέρχεται στο νέο νοµικό πρόσωπο, καθώς 
και κάθε άλλη περιουσία κινητή και ακίνητη που τυχόν 
αφιερώνεται.

ΟΙ ΠΟΡΟΙ της σχολικής επιτροπής προέρχονται:
α) Από τις επιχορηγήσεις του δήµου, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του 
άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει.

β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές 

και κληροδοσίες.
ε) Από κάθε άλλη νόµιµη πηγή.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 

σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ερέτρια, 17 Μαρτίου 2011

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΛΑΚΑ − ΜΠΕΤΣΑ

F

 Αριθµ. 5821 (6)
Μεταφορά µίας κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ Κατηγορί−
ας, από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, στο Τµήµα Βιολο−
γίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη−
µών του Πανεπιστηµίου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθµ. 55822/Β2/8−8−2007 (ΦΕΚ 364/17−8−2007 

τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ∆ιοίκησης 
Φορέων του ∆ηµοοίου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα) 
Υιιουργική Απόφαση µε την οποία διαπιστώνεται ότι ο 
Ιωάννης Παλλήκαρης έχει εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπι−
στηµίου Κρήτης µε τετραετή θητεία από την 1−9−2007.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3549/ 2007.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000, άρθρο 14 παρ. 5.
4. Τα από 2−12−2010 και 10−3−2011 αποσπάσµατα πρα−

κτικών της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Βιολογίας 
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογυχών Επιστηµών του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης.

5. Την απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πα−
νεπιστηµίου Κρήτης (συν. αριθµ. 707/14−4−2011), αποφα−
σίζουµε:

Μεταφέρουµε µία κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνι−
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ Κατηγορί−
ας, από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, στο Τµήµα Βιολογίας 
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του 
Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
14 παρ. 5 του Ν. 2817/2000.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 8 Ιουνίου 2011

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ

(7)
   Σύσταση προσωποπαγούς θέσης ειδικότητας ΠΕ ∆ιοι−

κητικού − Οικονοµικού στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτι−
κό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας. 

 Με την αριθµ. 3778/19−04−2011 πράξη του Προέδρου του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) Λάρισας 
που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 
παρ. 5 του Ν. 3230/2004 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του Ν. 3491/2006 και των άρθρων 70 και 73 
του Ν. 3528/2007 και τη σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσια−
κού και Πειθαρχικού Συµβουλίου ∆.Π. και Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι. 
Λάρισας, όπως εκφράζεται στο µε αριθµό 2/07−04−2011 
πρακτικό του, µετατάσσεται η Αλεξία Τσιτσιβά του Νι−
κολάου, µε σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 
Χρόνου από την εκπαιδευτική βαθµίδα ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης (∆Ε) µε ειδικότητα ∆ιοικητικού − Λογιστι−
κού και 11ο Μ.Κ., σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση 
εκπαιδευτικής βαθµίδας Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕ) 
ειδικότητας ∆ιοικητικού − Οικονοµικού, µε δέσµευση 
µιας (1) κενής οργανικής θέσης µόνιµου προσωπικού 
του κλάδου (ΠΕ) ∆ιοικητικού − Οικονοµικού, µε την ίδια 
σχέση εργασίας και στο ίδιο Μ.Κ.

(Αρ. βεβ. Υ∆Ε του Υπ. Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ. 3773/
6−5−2011). 

 Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ
F

(8)
   Σύσταση προσωρινής θέσεως στο Κ.Υ. Σοφάδων.

 Με την αρ. πρωτ. φ6/4157/2−3−2011 Κοινή Απόφαση 
των ∆ιοικητών της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας και της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, η οποία εκδόθηκε 
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 3599/2007 και του 
άρθρου 12 παρ.4 του Ν. 1199/81, όπως συµπληρώθηκε 
µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 1288/82, και κατόπιν της 
αρ. 15ης/25−10−2010 (θέµα 11ο) συνεδρίασης (θετική γνω−
µοδότηση) του Υ.Σ. και της αρ. 34ης/30−11−2010 (θέµα 
20°) συνεδρίασης (θετική γνωµοδότηση) του ∆.Σ. του 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και της αρ. 7ης/25−02−2009 (θέµα 
3ο) συνεδρίασης (θετική γνωµοδότηση) του Υ.Σ. του 
Γ.Ν. Καρδίτσας, µετατάσσεται η ΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του 
Θεοδώρου, υπάλληλος κλάδου ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων 
του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σε συνιστώµενη προσωρινή, 
αντίστοιχου βαθµού και κλάδου, θέση του Κ.Υ. Σοφάδων, 
αρµοδιότητας του Γ.Ν. Καρδίτσας.

(Αριθµός βεβ. Υ.∆.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 1509/11−4−2011) 

 Οι ∆ιοικητές

 της 1ης Υγειονοµικής της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
 Περιφέρειας Αττικής Θεσσαλίας και
  Στερεάς Ελλάδας
 ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

F
(9)

   Σύσταση προσωποπαγούς θέσης κατηγορίας ∆Ε κλά−
δου Αδελφών Νοσοκόµων στο Γ.Ν. Άργους. 

 Με την αριθµ. 392/25.02.2011 κοινή Απόφαση του ∆ιοικητή 
της 6πς Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου−Ιονίων 
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Νήσων − Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας και της Υποδιοική−

τριας της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, η οποία 

εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 

12 του Ν. 1199/81, τις διατάξεις του άρθρου εβδόµου του 

Ν. 3755/09 και τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/07 

(ΦΕΚ176/Α/1.08.07) και κατόπιν της αρ. 34/30.11.2010 θετικής 

Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν.Ν. Θώ−

ρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», τις αριθµ. 12/30.04.2009 και 

15/25.10.2010 γνωµοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συµβουλίου 

του Γ.Ν.Ν. Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και της αριθµ. 

01/25.06.2009 γνωµοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου Ν, Αργολίδας, µετατάσσεται η ΧΕΙΡΟΠΟΥ−

ΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, µόνιµη υπάλληλος 

του Γ.Ν.Ν.Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» κατηγορίας ∆Ε 

κλάδου Αδελφών Νοσοκόµων σε συνιστώµενη προσω−

ποπαγή θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν. 

Άργους και µε το βαθµό που κατέχει.

(Αρ. βεβαίωσης Υ.∆Ε.. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι−

κής Αλληλεγγύης 1509/11.04.2011) 

 Οι ∆ιοικητές

  της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου −

 της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής κ.α.α. Ιονίων Νήσων − Ηπείρου

 Η Υποδιοικητής  και ∆υτικής Ελλάδας

 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΑΝΟΣ ∆. ΓΚΟΥΜΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02014941706110008*


