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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 97/2011
(1)
Συγχώνευση των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Αιγιαλείας
σε ένα Ν.Π.∆.∆. (άρθρο 103 του Ν. 3852/2010).
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 102 παρ. 1, του άρθρου 103
παρ. 1,3& 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ. Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»

2. Τις εγκυκλίους 9/2011, 11/2011 και 24/2011 του ΥΠΕ−
ΣΑΗ∆.
3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 35033/7419/2−6−2011 απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πε−
λοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίζουµε:
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103
του Ν. 3852/2010 των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ι−
καίου µε την επωνυµία: 1) Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου
Αιγίου, 2) ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Ακράτας, 3)
Οργανισµός Νεολαίας & Άθλησης Αιγείρας, 4) ∆ηµοτικό
Κλειστό Γυµναστήριο ∆ήµου Αιγίου, 5) ∆ηµοτικό Στάδιο
∆ήµου Αιγίου, 6) Α΄ ∆ηµοτικός Παιδικός− Βρεφονηπιακός
Σταθµός Αιγίου, 7) Β΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Αιγίου,
8) Γ΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Αιγίου, 9) ∆΄ ∆ηµοτι−
κός Παιδικός Σταθµός Αιγίου, 10) Ε΄ ∆ηµοτικός Παιδικός
Σταθµός Αιγίου, 11) ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ∆ιακο−
πτού, 12) ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Συµπολιτείας, 13)
∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ακράτας, 14) ∆ηµοτική Βι−
βλιοθήκη Αιγίου «Γεώργιος Παναγόπουλος», 15) ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη Αιγείρας, 16) ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ακράτας,
17) Κοινοτική Βιβλιοθήκη Πλατάνου, 18) ∆ηµοτική Κοινοτι−
κή Βιβλιοθήκη Καµαρών, 19) ∆ηµοτική Πινακοθήκη Αιγίου,
20) ∆ηµοτική Πινακοθήκη Ακράτας, 21) Πολιτιστικό Ίδρυµα
«Χατζηδάκης – Γκάτσος», 22) ∆ηµοτική Φιλαρµονική Αι−
γείρας, 23) ∆ηµοτικό Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
Αιγίου, 24) ΚΑΠΗ Αιγίου, 25) ΚΑΠΗ Συµπολιτείας και 26)
Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Ακράτας και
Τη Σύσταση Νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαί−
ου στο ∆ήµο Αιγιαλείας µε την επωνυµία: «Πολιτισµός,
Παιδεία, Αθλητισµός και κοινωνική προστασία ∆ήµου
Αιγιαλείας».
∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικη−
τικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε
(15) µέλη, ως εξής:
α) τέσσερις (4) αιρετούς εκπροσώπους (∆ηµοτικούς
Συµβούλους), εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από την
µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου,
β) ένδεκα (11) µέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγ−
γελµατική εµπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που
συνάδουν µε τον σκοπό του ΝΠ∆∆.
γ) έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο εν λόγω
Ν.Π.∆.∆. σε περίπτωση που στο εν λόγω Ν.Π.∆.∆. απα−
σχολούνται πάνω από 10 εργαζόµενοι, υποδεικνυόµενο
από τη Γενική Συνέλευση αυτών, µε µείωση µιας θέσης
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από τις παραπάνω οριζόµενες στην περίπτωση β (των
ένδεκα (11) µελών, τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγ−
γελµατική εµπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που
συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.).
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορί−
ζεται σε δύο (2) έτη.
Σκοπός του ΝΠ∆∆ είναι η οργάνωση και η λειτουργία
των κάτωθι υπηρεσιών µε γνώµονα την καλύτερη εξυ−
πηρέτηση των αναγκών των κατοίκων.
Για την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του σκοπού µπο−
ρεί µε απόφασή του το ∆.Σ. να ορίζει επί µέρους επιτρο−
πές εργασίας ανά τοµέα δραστηριότητας µε επικεφαλής
µέλος του ∆.Σ. Επίσης σκοπός του ΝΠ∆∆ είναι:
Η προστασία και η διαχείριση περιοχών ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους.
Η υποστήριξη και η κοινωνική φροντίδα βρεφικής−
παιδικής ηλικίας – και της τρίτης ηλικίας.
Η συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις ψυχαγω−
γίας και αναψυχής ηλικιωµένων και η ίδρυση γεροκο−
µείων.
Η λειτουργία κέντρων ανοικτής προστασίας ηλικιω−
µένων (ΚΑΠΗ).
Η λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης
των παιδιών.
Η λειτουργία ωδείων.
Η λειτουργία Φιλαρµονικών.
Η λειτουργία Βιβλιοθηκών (∆ηµοτικών και Κοινοτικών).
Η λειτουργία Πολιτιστικών και Πνευµατικών Κέντρων.
Η λειτουργία Μουσείων.
Η λειτουργία Πινακοθηκών.
Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Η λειτουργία Αθλητικών Κέντρων και Γυµναστηρίων.
Η λειτουργία τµηµάτων αθλητισµού και άθλησης.
Η περιουσία του ΝΠ∆∆ απαρτίζεται από την κινητή
και ακίνητη περιουσία των συγχωνευθέντων ΝΠ∆∆ κα−
θώς και κάθε άλλη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή
αφιερωθεί στο µέλλον.
Πόροι του ΝΠ∆∆ είναι:
Α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου η οποία
ανέρχεται στο ποσό, που θα καθορισθεί µετά την ψή−
φιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 του ∆ήµου
Αιγιαλείας και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος
της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε
ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης
επιχορήγησης,
Β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονοµιές και κληροδοσίες,
Γ) εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των
υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση,
∆) πρόσοδοι από την ίδια περιουσία, καθώς και την
συµµετοχή της σε προγράµµατα χρηµατοδότησης.
Η έδρα του ΝΠ∆∆ θα είναι στην έδρα του ∆ήµου
Αιγιαλείας.
Το ΝΠ∆∆ εκπροσωπείται ενώπιον της δικαιοσύνης
και σε κάθε ∆ηµόσια Αρχή από τον πρόεδρο του ∆Σ
και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντι−
πρόεδρο.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών µπορεί
να λειτουργούν απoκεντρωµένες υπηρεσίες στην πε−
ριφέρεια του δήµου ως παραρτήµατα του ανωτέρω
ΝΠ∆∆.
Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συγχω−

νευθέντων ΝΠ∆∆ καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό
και παρέχει τις υπηρεσίες του στο ΝΠ∆∆ µε την ίδια
σχέση εργασίας.
Από την δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το ΝΠ∆∆ που δηµιουργεί−
ται υποκαθιστά αυτοδικαίως τα ΝΠ∆∆ που συγχωνεύτη−
καν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
Οι εκκρεµείς δίκες στις οποίες διάδικα µέρη είναι
ΝΠ∆∆ που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως
από το νέο ΝΠ∆∆, χωρίς να απαιτείται ειδική πράξη
συνέχισης για καθένα από αυτά.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
H απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αίγιο, 28 Φεβρουαρίου 201
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθµ. 99/2011
(2)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας σε µία Σχολική
Επιτροπή. (άρθρο 103 του Ν. 3852/2010).
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 102 παρ. 1, του άρθρου
103 παρ. 1, 3 & 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7−6−2010
τ. Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτόδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικρά−
της», του άρθρου 240 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8440/24−2−2011 απόφαση ΥΠΕ−
ΣΑΗ∆. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 318)
3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 25602/5269/19−4−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, απο−
φασίζουµε:
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103
του Ν. 3852/2010 των παρακάτω Σχολικών Επιτροπών
ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία:
Α) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
(ΦΕΚ σύστασης) (ΦΕΚ
Τροποποίησης)
∆ήµου Αιγίου
1ο Γυµνάσιο
2ο Γυµνάσιο

3ο Γυµνάσιο

4ο Γυµνάσιο
Εσπερινό Γυµνάσιο

1ο Λύκειο Αιγίου

15/15−1−1990 &
458/13−3−2009
1206/2−10−2000
15/15−1−1990 &
247/8−4−1992 & 458/13−3−2009
1092/4−12−1996
15/15−1−1990 &
275/20−4−1992 & 458/13−3−2009
2009/15−11−1999
15/15−1−1990 &
275/20−4−1992 & 504/19−3−2009
1231/31−12−1997
1092/4−12−1996
& 547/4−7−1997
15/15−1−1990 &
267/17−4−1992 &
504/19−3−2009
1206/2−10−2000
15/15−1−1990 &
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247/8−4−1992 &
473/16−3−2009
1159/27−12−1996
15/15−1−1990 &
267/17−4−1992 &
1ο ΕΠΑΛ−2ο ΕΠΑΛ
458/13−3−2009
2009/15−11−1999
Εσπερινό ΙΕΚ−ΣΕΚ
761/00
Β) ∆ήµος Σχολικές Επιτροπές ΦΕΚ

2ο Λύκειο Αιγίου

Ερινεού

1η Ε.Σ.Ε. Γυµνασίου − Λυκεί− 916/7−7−2001
ου Καµαρών
∆ιακοπτού Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυ− 183/18−3−1992
µνασίου – Λυκείου ∆ιακοπτού
Ακράτας Ενιαία Σχολική Επιτροπή
202/24−3−92
Γυµνασίου−Λυκείου Ακράτας
Αιγείρας Σχολική Επιτροπή Γυµνασί− 706/9−6−2006
ου Αιγείρας
707/2006
Σχολική Επιτροπή Ενιαίου
Λυκείου Αιγείρας
και τη Σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ Σχολικής επιτροπής
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο ∆ήµο Αιγιαλείας µε
την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκ−
παίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας»
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
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 αντίστοι−
χων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους,
η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Β/θµιας
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 ∆ιοικη−
τικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από ένδεκα (11)
µέλη, ως εξής:
− Τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων
τουλάχιστον δύο (2) 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, 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 για
τα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά
προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας .
− Τρεις (3) δηµότες ή κατοίκους µε εµπειρία στο χώρο
της εκπαίδευσης .
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέµατα τα οποία αφορούν συγκεκριµένη
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σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
µονάδας, ο οποίος συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορί−
ζεται σε δύο (2) έτη.
4. Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:
α) Από επιχορήγηση του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δια−
τάξεις 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.
6. 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 εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των νοµικών
προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως
προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νο−
µικό 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 συγχω−νεύθηκαν, συνεχίζονται
αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαι−
τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα
από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου από ιδίους
πόρους.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αίγιο, 28 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθµ. 28
(3)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Μαρκοπούλου−Μεσογαίας και
σύσταση νέας ενιαίας Σχολικής Επιτροπής µε την
επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί−
δευσης του ∆ήµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010.
2. Την µε α.π. οικ.4569/27−1−2011 εγκύκλιο µε αριθµό 11
του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.∆. µε θέµα «Θέµατα συγχωνεύσεων και
προσωπικού ΝΠ∆∆ και επιχειρήσεων των ∆ήµων».
3. Τον οδηγό συγχωνεύσεων των νοµικών προσώπων
και των επιχειρήσεων των ∆ήµων, που εξέδωσε το
ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.∆ σε συνεργασία µε την Ε.ΕΤ.Α.Α.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/
Α΄/2006).
5. Το µε αριθµ. πρωτ. 8440/24−2−2011 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆ περί «Καθορισµού λειτουργίας Σχολικών
Επιτροπών και ρύθµισης οικονοµικών θεµάτων αυτών»
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 318).
6. Την υπ’ αριθµ.8432/5402/2011 έγκριση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
ελέγχου νοµιµότητας της αριθµ. 28/2011 απόφασης του
∆.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
7. Τις συστατικές πράξεις των παρακάτω συγχωνευ−
όµενων σχολικών επιτροπών:
Α. Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου – Λυκείου – Ι.Ε.Κ. Μαρ−
κοπούλου, που συστάθηκε µε την 104/91 και τροποποιή−
θηκε µε την 13/2000 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί−
ου και εγκρίθηκε µε την 19144/17−06−91 απόφαση Ν.Α.Α.Α.
που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 611/τ. Β΄/02−08−1991.
Β. Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου – Λυκείου Πόρτο Ρά−
φτη ∆ήµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως τροποποιή−
θηκε µε την υπ’ αριθµ. 348/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την 08/∆ΤΑ/1660/11−02−
2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας που
δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 347/τ. Β΄/26−02−2009.
Εγκρίνουµε τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του
άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών
(ΝΠ∆∆) µε την επωνυµία:
Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου – Λυκείου – Ι.Ε.Κ. Μαρ−
κοπούλου.
Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου – Λυκείου Πόρτο Ρά−
φτη ∆ήµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και τη σύσταση
ενιαίου Ν.Π.∆.∆. Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευ−
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας».
1. ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικη−
τικό Συµβούλιο, που θα το αποτελούν:
Α) Ο εκάστοτε ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος.
Β) Τέσσερις (4) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εκ των οποίων δύο
(2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ορίζονται από τη µειοψηφία.
Γ) ∆ύο (2) ∆ιευθυντές, εκ των αρχαιοτέρων, των Σχο−
λικών Μονάδων.
∆) Ένας (1) εκπρόσωπος Συλλόγων Γονέων και Κηδε−
µόνων Γυµνασίου Μαρκοπούλου.
Ε) Ένας (1) εκπρόσωπος Συλλόγων Γονέων και Κηδε−
µόνων Λυκείου Μαρκοπούλου.
Στ) Ένας (1) εκπρόσωπος Συλλόγων Γονέων και Κηδε−
µόνων Γυµνασίου Πόρτο Ράφτη.
Ζ) Ένας (1) εκπρόσωπος Συλλόγων Γονέων και Κηδε−
µόνων Λυκείου Πόρτο Ράφτη.
Η) Ένας (1) εκπρόσωπος των µαθητικών κοινοτήτων
Μετά τον ορισµό των µελών το δηµοτικό συµβούλιο
εκλέγει από τα µέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στην περίπτωση που µέλος έχει ορισθεί από το ∆η−
µοτικό Συµβούλιο, ο ∆ήµαρχος αυτός αυτοδικαίως κα−
θίσταται και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζε−
ται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Λήγει πάντοτε
µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να αντι−
κατασταθούν 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 περί−
πτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος.
Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια
και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικη−
τικού Συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει
από τον Αντιπρόεδρο.
2. Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι:
− Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις
λειτουργικές δαπάνες καθαριότητος – θέρµανσης και
φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώ−
σιµων υλικών κλπ.
− Εκτέλεση µικρών έργων για επισκευή και συντή−
ρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους
εξοπλισµού τους.
− Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις ∆ευ−
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον
Ο.Σ.Κ. των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλι−
στικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µε βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη.
− Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και εφοδια−
σµός των σχολικών µονάδων µε έπιπλα και σκεύη µε βιβλία
για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά µε όλα τα µέσα που
είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και γενικότερα
όλα τα µέτρα που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µονάδων.
3. Πόροι της σχολικής επιτροπής είναι:
Α) Τυχόν επιχορήγηση του ∆ήµου, που θα καθορίζεται
κάθε έτος µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα
προβλέπεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
Β) Επιχορήγηση του Κράτους.
Γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµίες, κλη−
ροδοσίες.
∆) Εισπράξεις από το αντίτιµο των παρεχοµένων
πραγµάτων ή υπηρεσιών.
Ε) Προσόδους από την περιουσία του.
Στ) Περιουσία.
4. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι:
Η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτρο−
πών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή
ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί
στα νοµικά πρόσωπα.
Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί σύµβουλοι,
καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, των
νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο
νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση,
µε την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής.
Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο Νοµικό Πρόσωπο
που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται
και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας
ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο µε
καθολικό διάδοχο.
Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα µέρη είναι
νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυ−
τοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαι−
τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα
από τα Νοµικά Πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρκόπουλο, 9 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
F
Αριθµ. 139
Συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων: Α) Πνευµατικό
Κέντρο ∆ήµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Β) Κέντρο
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Μαρκοπούλου
Μεσογαίας (KΑΠΗ), Γ) Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου
Μαρκοπούλου, ∆) ∆ηµοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου και
Ε) ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί και σύσταση Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» µε τον διακριτικό τίτ−
λο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103, του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/7−6−2010 τ. Α΄) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των
άρθρων 239 και 240 το Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ).
2) Τις αριθµ. εγκυκλίους 9/2011,11/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.
και της κοινής υπουργικής απόφασης 1.605/οικ 3.85/ΦΕΚ
17/Β΄/14−1−2011).
3) Την αριθµ. 20744/17593/2011 απόφαση του Γραµµα−
τέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ελέγχου νοµι−
µότητας της αριθµ.139/2011 απόφασης του ∆.Σ. Μαρκο−
πούλου, αποφασίζουµε:
Συγχωνεύουµε τα Νοµικά Πρόσωπα:
α) Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Μαρκοπούλου Με−
σογαίας (που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 66/1976
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τροποποιήθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 08/∆ΤΑ/8491+7336/06 (ΦΕΚ 666/29−
05−06) απόφαση Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας
που δηµοσιεύτηκε στο Π.∆. 613/13−08−76 (ΦΕΚ 226/τ.
Α΄/24−08−1976).
β) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων Μαρ−
κοπούλου Μεσογαίας (ΚΑΠΗ) (που συστάθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 5/85 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την
υπ’ αριθµ. 4948/21−02−1985 απόφαση Νοµάρχη ∆/τος Αν.
Αττικής που δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 199 τ. Β΄/16−04−85,
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 24/2009 απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.
08/∆ΤΑ/8228/27−05−2009 απόφαση Γενικού Γραµµατέα
της Περιφέρειας που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1154/τ.
Β΄/15−06−2009.
γ) Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Μαρκοπούλου (όπως
συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 388/95 απόφαση ∆ηµοτι−
κού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 24102/
21.8.1995 απόφαση Περιφερειακού ∆ιευθυντή Ανατολικής
Αττικής που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 787/τ. Β΄/12−09−1995
και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 242/2008 απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.
08/∆ΤΑ/14710/29−08−2008 απόφαση Γενικού Γραµµατέα
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της Περιφέρειας που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1957/τ.
Β΄/23−09−2008.
δ) ∆ηµοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου (όπως συστάθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 08/∆ΤΑ/οικ. 7438/05−04−2001 απόφαση
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας και δηµοσιεύτηκε
στο Φ.Ε.Κ. 417/11−04−2001 και την 103/2001 απόφαση ∆η−
µοτικού Συµβουλίου και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
26/2009 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθη−
κε µε την υπ’ αριθµ. 08/∆ΤΑ/3662/29−04−2009 απόφαση
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 949/τ. Β΄/20−05−2009).
ε) ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Μαρκοπούλου Μεσο−
γαίας (που συστάθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 08/∆ΤΑ/οικ.
7448/05−04−2001 απόφαση Γενικού Γραµµατέα της Πε−
ριφέρειας και δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 416/11−04−2001
τ. Β΄ και την υπ’ αριθµ. 104/2001 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 97/2010
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 08/∆ΤΑ/5291/22−04−2010 απόφαση Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
685/τ. Β΄/21−05−2010) σε ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου.
Συνιστούµε νέο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου
ως εξής:
1. ΟΝΟΜΑ
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ίκαιου Κοινωνικών, Αθλη−
τικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών ∆ραστηριοτή−
των ∆ήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας µε τον διακριτικό
τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
2. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του νεοσύστατου µε την ως άνω συγχώνευση
Νοµικού Προσώπου είναι η άσκηση δραστηριοτήτων
κοινωνικής αλληλεγγύης, περιβαλλοντικής προστασίας,
πολιτισµού και αθλητισµού προς όφελος των δηµοτών/
σσών και κατοίκων του ∆ήµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
και ειδικότερα:
Α) Λειτουργία και σύσταση νέων κοινωνικών υποστη−
ρικτικών δοµών (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί,
ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Κ∆ΑΠ, Συµβουλευτική Γονέων, Κέντρα Ψυ−
χολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης) για όλους τους
κατοίκους του ∆ήµου και ιδιαίτερα για ΑΜΕΑ, ανέργους,
τοξικοεξαρτηµένους κ.λπ.
Β) Ανάπτυξη περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων για
όλους τους δηµότες σε συνεργασία µε τα σχολεία και
τους φορείς σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παράδειγµα δηµιουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκ−
παίδευσης.
Γ) Η δηµιουργία και ανάπτυξη κάθε πολιτιστικής και
πνευµατικής δραστηριότητας σε συνεργασία µε τους
τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, τα σχολεία και τους
κατοίκους του ∆ήµου.
∆) Η ανάπτυξη του αθλητισµού για όλους (ελεύθε−
ρου και οργανωµένου) βελτιώνοντας τις υπάρχουσες
αθλητικές εγκαταστάσεις και δηµιουργώντας νέες στα
όρια του ∆ήµου.
Παράλληλα ενισχύει τον σχολικό και σωµατειακό
αθλητισµό, µε σκοπό την καλλιέργεια του φίλαθλου
συναγωνιστικού πνεύµατος, των ιδανικών του αθλητι−
σµού χωρίς φανατισµό και βία.
3. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από 11µελές ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αποτελούµενο από:
Τον εκάστοτε ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο.
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Εφτά (7) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων δύο
(2) ορίζονται από τη µειοψηφία.
Τρεις (3) δηµότες, οι οποίοι θα κατέχουν ανάλογη
επαγγελµατική εµπειρία και γνώσεις που συνάδουν µε
το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.
Έναν (1) εκπρόσωπο εργαζοµένων, σε περίπτωση που
το Ν.Π.∆.∆. απασχολεί περισσότερα από δέκα (10) άτοµα
µε αντίστοιχη µείωση ενός εκ των δηµοτών.
Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική
συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που θα αποσταλεί η
σχετική πρόσκληση. Μετά τον ορισµό των µελών το ∆η−
µοτικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον Πρόεδρο
και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην
περίπτωση που µέλος έχει ορισθεί από το ∆ηµοτικό Συµ−
βούλιο, ο ∆ήµαρχος αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και
Πρόεδρος αντιστοίχως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται
σε 2 έτη. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ι−
οικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µπορούν να αντικατασταθούν 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 περί−
πτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος.
Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια
και σε κάθε ∆ηµόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικη−
τικού Συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει
από τον Αντιπρόεδρο.
Λοιπά θέµατα διοίκησης ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του άρθρου 240 του 3463/2006 (Κ∆Κ) όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
4. ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Νοµικού Προσώπου είναι:
Α) Ετήσια επιχορήγηση έως 1.000.000 € που θα καθο−
ρίζεται κάθε έτος µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
και θα προβλέπεται στον αντίστοιχο προϋπολογισµό.
Για το οικονοµικό έτος 2011 προκαλείται δαπάνη 530.000
€, καθώς και για τα επόµενα έτη.
Β) Οποιαδήποτε κρατική επιχορήγηση, η οποία γίνεται
απ’ ευθείας προς το Νοµικό Πρόσωπο ή προς τον ∆ήµο
για το Νοµικό Πρόσωπο.
Γ) Κάθε είδους συνδροµές – εισφορές, δωρεές, κληρο−
νοµιές ή κληροδοσίες από οπουδήποτε και αν προέρχο−
νται, έσοδα από εισπράξεις που παρέχονται από τους
Παιδικούς Σταθµούς, ΚΑΠΗ, ΑΟ∆Μ, ∆ηµοτικό Στάδιο,
Πνευµατικό Κέντρο.
∆) Πόροι από συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράµ−
µατα.
5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των Νοµικών Προσώπων, καθώς και
κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν απο−
κτηθεί ή αφιερωθεί στα Νοµικά Πρόσωπα.
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που λαµβά−
νεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση της
απόφασης συγχώνευσης, θεσπίζεται ο Οργανισµός Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Νοµικού Προσώπου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/07.
Το µόνιµο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες
οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, το δε
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−

ρίστου χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσω−
ποπαγείς θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας
και ειδικότητας, οι οποίες συνιστώνται στον Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νοµικού Προσώπου και κα−
ταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η
κατάταξη γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του ∆ι−
οικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο Νοµικό Πρόσωπο
που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα Νοµικά
Πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα
προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου
χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιωµένο µε καθολικό δι−
άδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα µέρη είναι
νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτο−
δικαίως από το νέο Νοµικό Πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα
νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Μαρ−
κοπούλου Μεσογαίας ύψους 530.000,00€ για το τρέχον
έτος από τον ΚΑ 00.6715.0009 και αντίστοιχη δαπάνη
έως και 1.000.000,00 € θα καθορίζεται κάθε έτος µε
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα προβλέπεται
στον αντίστοιχο προϋπολογισµό.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρκόπουλο, 23 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
F

Αριθµ. 27
(5)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας Εκπαί−
δευσης ∆ήµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και σύστα−
ση νέας ενιαίας Σχολικής Επιτροπής µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
του ∆ήµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010.
2. Την µε α.π. οικ.4569/27−1−2011 εγκύκλιο µε αριθµό 11
του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.∆. µε θέµα «Θέµατα συγχωνεύσεων και
προσωπικού ΝΠ∆∆ και επιχειρήσεων των ∆ήµων».
3. Τον οδηγό συγχωνεύσεων των νοµικών προσώπων
και των επιχειρήσεων των ∆ήµων, που εξέδωσε το
ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.∆ σε συνεργασία µε την Ε.ΕΤ.Α.Α.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/
Α΄/2006).
5. Το µε αριθµ. πρωτ. 8440/24−2−2011 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆ περί «Καθορισµού λειτουργίας Σχολικών
Επιτροπών και ρύθµισης οικονοµικών θεµάτων αυτών»
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 318).
6. Την υπ’ αριθµ. 8444/5414/2011 έγκριση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
ελέγχου νοµιµότητας της αριθµ.27/2011 απόφασης του
∆.Σ Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
7. Τις συστατικές πράξεις των παρακάτω συγχωνευ−
όµενων σχολικών επιτροπών:
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Ι. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικών Σχολείων Πόρτο Ρά−
φτη, που τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 284/2003
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε
την 08/∆ΤΑ/380/28−01−2004 απόφαση του Γενικού Γραµ−
µατέα Περιφέρειας που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 370/τ.
Β΄/24−02−2004.
II. Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου, 3ου και 4ου ∆ηµοτικών
Σχολείων Μαρκοπούλου, που τροποποιήθηκε µε την υπ’
αριθµ. 238/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
και εγκρίθηκε µε την 08/∆ΤΑ/17653/09−11−2009 απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας που δηµοσιεύθηκε
στο Φ.Ε.Κ. 2361/τΒ’/23−11−2009.
III. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων Πόρτο Ράφτη και
Μαρκοπούλου, που τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
285/2003 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρί−
θηκε µε την 08/∆ΤΑ/373/28−01−2004 απόφαση του Γε−
νικού Γραµµατέα Περιφέρειας που δηµοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ. 370/24−02−2004, όπως τροποποιήθηκε µε την 08/
∆ΤΑ/οικ.236/07−01−2010 απόφαση του Γενικού Γραµµα−
τέα της Περιφέρειας.
Εγκρίνουµε τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του
άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών
(ΝΠ∆∆) µε την επωνυµία:
Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικών Σχολείων Πόρτο Ρά−
φτη.
Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου, 3ου και 4ου ∆ηµοτικών
Σχολείων Μαρκοπούλου.
Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων Πόρτο Ράφτη και
Μαρκοπούλου και τη σύσταση ενιαίου Ν.Π.∆.∆. Σχολι−
κής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο ∆ήµο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας µε την επωνυµία: «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ».
1. ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικη−
τικό Συµβούλιο, που θα το αποτελούν:
Α) Ο εκάστοτε ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος.
Β) Τέσσερις (4) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εκ των οποίων δύο
(2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ορίζονται από τη µειοψηφία.
Γ) Τέσσερις (4) ∆ιευθυντές, εκ των αρχαιοτέρων, των
Σχολικών Μονάδων.
∆) Ένας (1) εκπρόσωπος Συλλόγων Γονέων και Κηδε−
µόνων ∆ηµοτικών Σχολείων Μαρκοπούλου.
Ε) Ένας (1) εκπρόσωπος Συλλόγων Γονέων και Κηδε−
µόνων ∆ηµοτικών Σχολείων Πόρτο Ράφτη.
Μετά τον ορισµό των µελών το δηµοτικό συµβούλιο
εκλέγει από τα µέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στην περίπτωση που µέλος έχει ορισθεί από το ∆η−
µοτικό Συµβούλιο, ο ∆ήµαρχος αυτός αυτοδικαίως κα−
θίσταται και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζε−
ται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Λήγει πάντοτε
µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να αντι−
κατασταθούν 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 περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια
και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικη−
τικού Συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει
από τον Αντιπρόεδρο.
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2. Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι:
Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις
λειτουργικές δαπάνες καθαριότητος − θέρµανσης και
φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώ−
σιµων υλικών κ.λπ.
Εκτέλεση µικρών έργων για επισκευή και συντήρηση
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξο−
πλισµού τους.
Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις Πρωτο−
βάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Ο.Σ.Κ.
των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά
είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων µε βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη.
Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και εφο−
διασµός των σχολικών µονάδων µε έπιπλα και σκεύη µε
βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά µε όλα τα
µέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και
γενικότερα όλα τα µέτρα που κρίνονται αναγκαία για
τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών
µονάδων.
3. Πόροι της σχολικής επιτροπής είναι:
Α) Τυχόν επιχορήγηση του ∆ήµου, που θα καθορίζεται
κάθε έτος µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα
προβλέπεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
Β) Επιχορήγηση του Κράτους.
Β) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κλη−
ροδοσίες.
Γ) Εισπράξεις από το αντίτιµο των παρεχοµένων
πραγµάτων ή υπηρεσιών.
∆) Προσόδους από την περιουσία του.
Ε) Περιουσία.
4. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι:
Η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτρο−
πών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή
ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί
στα νοµικά πρόσωπα.
Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί σύµβουλοι,
καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, των
νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο
νέο Νοµικό Πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση,
µε την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής.
Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο Νοµικό Πρόσωπο που δηµι−
ουργείται, 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 συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυ−
τοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαι−
τείται 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.
Μαρκόπουλο, 9 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.
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Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

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)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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