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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. αποφ. 68
(1)
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Ηρα−
κλείου: 1) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτι−
σμού − Αθλητισμού − Περιβάλλοντος Ηρακλείου, 2) Δη−
μοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας
και Αλληλεγγύης Ηρακλείου, 3) Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Νέας Αλικαρνασσού, 4) Δημοτική Κοινω−
φελής Επιχείρηση Παλιανής και σύσταση νέας ενιαίας
Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτι−
κή Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού − Περιβάλλο−
ντος − Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 262 και 263 του Ν.3463/2006
(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 109 και 112 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης).
3. Την εγκύκλιο 9 του ΥΠΕΣΑΗΔ (Κοινωνικά Προγράμ−
ματα ΟΤΑ).
4. Την εγκύκλιο 11 του ΥΠΕΣΑΗΔ (Θέματα συγχωνεύσεων
και προσωπικού των ΝΠΔΔ & Επιχειρήσεων των Δήμων).
5. Tο άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, αποφασίζει την συγ−
χώνευση των κάτωθι Κοινωφελών Επιχειρήσεων του
Δήμου Ηρακλείου:
1) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού −
Αθλητισμού − Περιβάλλοντος Ηρακλείου (ΦΕΚ 1969/
Β/10.09.2009).
2) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοι−
ας και Αλληλεγγύης Ηρακλείου (ΦΕΚ 1969/Β/10.09.2009),
3) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νέας Αλικαρνασ−
σού (ΦΕΚ 483/Β/16.03.2009)
4) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παλιανής (ΦΕΚ
2368/Β/24.11.2009).
και τη σύσταση νέας εταιρείας Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:
Άρθρο 1
Επωνυμία−Έδρα
1. Συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου υπό την νέα επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Πολιτισμού−Περιβάλλοντος−Κοινωνικής Πρό−
νοιας Ηρακλείου» τα ΝΠΙΔ, Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ηρακλείου,
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νέας Αλικαρνασσού
και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παλιανής, τα
οποία καταργούνται.
2. Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου θα στεγάζο−
νται σε δημοτικά ή ενοικιαζόμενα ακίνητα, εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός της κοινωφελούς επιχείρησης είναι η συνέχιση
όλων εκείνων των δράσεων πολιτισμικού, περιβαλλο−
ντικού και κοινωνικού χαρακτήρα που μέχρι σήμερα
παρέχονταν από τις προαναφερθείσες κοινωφελείς
επιχειρήσεις ή από κάποια καταργούμενα ΝΠΔΔ. Πιο
συγκεκριμένα ο σκοπός της επιχείρησης ανά επιμέρους
δράση προσδιορίζεται από τα ακόλουθα:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Πολιτισμός
1. Η προώθηση, ανάπτυξη και υποβοήθηση του έργου
της πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.
2. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο με τη λειτουργία
δημοτικού κινηματογράφου, θεατρικών εργαστηρίων, φι−
λαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη
και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
3. Η συνέχιση και διεύρυνση των δράσεων πολιτιστικού
χαρακτήρα.
4. Η ανάπτυξη και διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων,
θεσμών και εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα.
5. Η περαιτέρω σχεδιασμένη και συνολική ανάδειξη
και αξιοποίηση των ιστορικών χώρων.
6. Η δημιουργία και λειτουργία μουσείων.
7. Η εκπόνηση τοπικού προγράμματος για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
8. Η περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών
και τουριστικών πόρων της περιοχής.
9. Η διεύρυνση των δράσεων προβολής των τοπικών
πολιτιστικών αγαθών, της κοινωνικής προσφοράς, της
ιστορίας, του χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας της
περιοχής του Δήμου.
10. Η ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Καλλιτεχνι−
κής Παιδείας με τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας
μουσικής, χορού, εικαστικών, γλυπτικής, θεατρικών ερ−
γαστηρίων, κ.λπ.
11. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
12. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
13. Η λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου
14. Η οργάνωση μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων σε
όλους τους τομείς της τέχνης.
15. Η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγ−
χρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό
επίπεδο.
16. Η ολοκληρωμένη και ουσιαστική πολιτιστική ανά−
πτυξη του Δήμου και η ενεργοποίηση της συμμετοχής
των πολιτών στην πολιτιστική ζωή.
17. Η δημιουργία και λειτουργία Λαογραφικού Μου−
σείου για την προβολή της τοπικής παράδοσης και
λαογραφίας.
18. Η δημιουργία και λειτουργία Μουσείου Σχολικής
ιστορίας.
19. Η εκπόνηση μελετών ανάπλασης ιστορικών χώρων
και κτιρίων για την ανάδειξή τους.
20. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδο−
σιακών και ιστορικών κτιρίων, ιστορικών σχολικών κτι−
ρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς.
21. Η προστασία μνημείων και ιστορικών χώρων της
περιοχής, που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του
Υπουργείου Πολιτισμού.
22. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων (χώρων αναψυ−
χής και περιπτέρων προβολής) που βρίσκονται εντός
των πολιτιστικών υποδομών, θεάτρων, επισκέψιμων
ιστορικών χώρων κ.λπ. που λειτουργεί η επιχείρηση.

23. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων συνολικής προβολής
της περιοχής του Δήμου.
24. Η λειτουργία Κέντρου προβολής της περιοχής,
πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών
25. Η προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κλη−
ρονομιάς του τόπου, των φυσικών, ιστορικών και του−
ριστικών πόρων της περιοχής.
26. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού.
27. Η έκδοσης εντύπου υλικού, η ανάπτυξη και δι−
αχείριση ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων και χώρων
πληροφόρησης για την προβολή της περιοχής.
28. Η έκδοση περιοδικού για την πνευματική καλλιέρ−
γεια και ενημέρωση των πολιτών.
29. Η ανάπτυξη ενημερωτικών μέσων (Ραδιοφωνικός
Σταθμός, εφημερίδα κ.λπ.) για την προβολή της περιο−
χής και τη δημοσιότητα των τοπικών υποθέσεων.
30. Η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση δραστηριο−
τήτων και υπηρεσιών στον τομέα του πολιτιστικού του−
ρισμού που συνάδουν με τους καταστατικούς σκοπούς
της επιχείρησης και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.
31. Η ανάπτυξη σχέσεων σε εθνικό και διακρατικό
επίπεδο με αντίστοιχες επιχειρήσεις και φορείς της
Αυτοδιοίκησης.
32. Η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμ−
μάτων.
33. Η έρευνα, συλλογή και διάσωση αρχείων για την
τοπική παράδοση, ιστορία και πολιτισμό.
34. Η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που έχουν
σχέση με την περιοχή και η προβολή του έργου τους.
35. Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και εκδόσεων με
κύριο άξονα την ανάδειξη της συμβολής της περιοχής
στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Περιβάλλον
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων
και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή.
3. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου
χειροτεχνίας, ζωγραφικής και μικρογλυπτικής με θέ−
ματα και υλικά από το τοπικό φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον.
4. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία
και αναβάθμιση της αισθητικής των οικισμών του Δή−
μου και της απρόσκοπτης πρόσβασης και χρήσης των
κοινόχρηστων χώρων.
5. Η ανάπτυξη παρεμβάσεων για την εφαρμογή του
νομικού πλαισίου για την υπαίθρια διαφήμιση.
6. Η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων πολιτιστικού
χαρακτήρα για την σύνδεση του πολιτισμού με την
οικονομία, το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνική ορ−
γάνωση.
7. Η ανάπτυξη δράσεων για την προστασία της φύσης
και την σύνδεση περιβάλλοντος και πολιτισμού.
8. Η ανάδειξη και προστασία των τοπικών οικοσυ−
στημάτων.
9. Η ανάπτυξη δράσεων για την περιβαλλοντική και
οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
10. Η εκπόνηση μελετών για την προστασία περιο−
χών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, την ασφάλεια και την
απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Κοινωνική Πρόνοια
1. Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα των Δημοτών, με τη λειτουργία π.χ.:
• κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και
αναψυχής ηλικιωμένων, και μονάδων κοινωνικής φρο−
ντίδας
• συγχρηματοδοτουμένων κοινωνικών προγραμμάτων
«Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.
2. Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ−
τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας
και βίας κατά συνοικούντων.
3. Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων
δημοτών
4. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην κοινωνική, οικονομική
και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
5. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
του Δήμου.
6. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
7. Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυνα−
μικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμ−
βουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς
τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την εν−
θάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς
και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην
αγορά εργασίας.
8. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.
Άρθρο 3
Διοίκηση
Η επιχείρηση διοικείται από εντεκαμελές (11) μελές
Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί
με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Από τα μέλη αυτά οκτώ (8) είναι αιρετοί εκπρόσωποι
του Δήμου, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, ένας
(1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα και ένα (1) μέλος
είναι δημότης ή κάτοικος του Δήμου που έχει πείρα ή
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Στην περίπτωση των αιρετών μελών ένα μέλος εξ αυτών
προέρχεται από τη μειοψηφία.
Λοιπά θέματα διοίκησης του Νομικού Προσώπου κα−
θορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255
του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
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Άρθρο 4
Περιουσία
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχω−
νευμένων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην
επιχείρηση που προκύπτει.
Άρθρο 5
Πόροι
Οι πόροι της επιχείρησης προέρχονται από:
1. Χρηματοδότηση από το Δήμο Ηρακλείου για τις
δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπη−
ρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του
ν. 3463/2006.
2. Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
3. Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από
Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα και
από φυσικά πρόσωπα.
4. Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους
καταστατικούς σκοπούς
5. Χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμμα−
τικές συμβάσεις του άρθρου 225 του ν. 3463/2006.
6. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 6
Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της κοινωφελούς επιχείρησης ανέρχε−
ται έως 500.000,00 ευρώ, καλύπτεται δε από το Δήμο
Ηρακλείου με καταβολή μετρητών στο ταμείο της επι−
χείρησης.
Άρθρο 7
Διάρκεια
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 100 έτη. Μετά
από απόφαση του Δ.Σ μπορεί να παρατείνεται η διάρ−
κεια της επιχείρησης πριν από τη λήξη της διαδοχικά.
Με παρόμοια απόφαση μπορεί να τερματιστεί και πριν
από τη λήξη της.
Άρθρο 8
Διάλυση
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της
διάρκειάς της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ−
νόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία
λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανε−
νεργός 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 Δήμο Ηρακλείου.
Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορί−
ζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως με ευθύνη του Δήμου. Από τη δημοσίευση
της απόφασης, η νέα Κοινωφελής Επιχείρηση υποκα−
θιστά αυτοδικαίως τις καταργούμενες, σε όλα εν γένει
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, εξομειούμενο
με καθολικό τους διάδοχο.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται κατά το έτος
2011, δαπάνη ύψους έως 500.000,00€ η οποία θα βαρύνει
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την υπό Κ.Α. 10−7513.002 πίστωση του υπό κατάρτιση
προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου.
(Αριθμ. απόφ. έγκρισης νομιμότητας της 68/2011 απόφα−
σης του Δήμου Ηρακλείου, από το Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 3644/19.04.2011).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ
Ö
Αριθμ. 59Β/2011
(2)
Συγχώνευση− σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟ−
ΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 103 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 239 και 240 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ).
2) Την αριθ. 8440/24−02−2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α &
Η.Δ. (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τ.Β΄)
3) Την αριθ. 535/6−4−2011 απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η νομιμό−
τητα της με αρ. 59 Β/2011 απόφασης του Δ.Σ. Τανάγρας,
αποφασίζουμε:
1. ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΥΜΕ τις Σχολικές Επιτροπές των κατω−
τέρω σχολείων σε ένα (1) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου:
− Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Σχηματαρίου. Συστά−
θηκε με την υπ’ αριθμό 103/2001 απόφαση του Δ.Σ.
Σχηματαρίου η οποία εγκρίθηκε με τις αριθ. 5684 και
5575/18−6−2001 αποφάσεις Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελ−
λάδας που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1237/24−9−2001 και
τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμό 220/2008 απόφαση
του Δ.Σ. Σχηματαρίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.
289/29−01−09 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 331/25−2−2009.
− Σχολική Επιτροπή Λυκείου Σχηματαρίου. Συστάθηκε
με τις υπ’ αριθμό 110/2001 απόφαση του Δ.Σ Σχημα−
ταρίου η οποία εγκρίθηκε με τις αριθ. 5683 και 5574/
18−6−2001 αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελ−
λάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1237/24−9−2001 και
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 219/2008 απόφασης
του Δ.Σ Σχηματαρίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.
287/2009 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλά−
δας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 287/17−2−2009.
− Σχολική Επιτροπή Σχολικής Μονάδας 1ου ΕΠΑ.Λ. Οι−
νόης−Σχηματαρίου. Συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 88/5−
2−1999 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1484/B/1999, τροποποιήθηκε
η επωνυμία της με την υπ’ αριθμό 10683/27−10−2008 από−
φαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 288/28−1−2009 απόφαση του
Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 250/Β/13−2−2009.
− Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Οινοφύτων. Συστάθηκε
με την υπ’ αριθμό 149/90 απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου,
η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 816/1991 απόφαση του

Νομάρχη Βοιωτίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 602/
1−8−1991.
− Σχολική Επιτροπή Λυκείου Οινοφύτων. Συστάθηκε
με την υπ’ αριθμό 256/2003 απόφαση του Δημ. Συμ−
βουλίου Οινοφύτων η οποία εγκρίθηκε με την με αρ.
14760/2003/24−3−2004 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 708/
3−5−2004.
− Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου−Λυκείου Ασωπίας.
Συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 10/2006 απόφαση του
Δ.Σ. Τανάγρας η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. 1430/
8−3−2006 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλά−
δας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 706/9−6−2006. ΚΑΙ
− Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου −Νη−
πιαγωγείου − Γυμνασίου − Λυκειακών Τάξεων Πύλης.
Συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 3/1990 απόφαση του Κοιν.
Συμβουλίου Πύλης η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ.
8301/05−06−90 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 596/12−9−1990.
Η παραπάνω ενιαία Σχολική Επιτροπή διαχωρίζεται
και οι σχολικές μονάδες Γυμνάσιο Πύλης και Λυκειακές
Τάξεις Πύλης εντάσσονται στην Σχολική Επιτροπή Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας.
ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας», στο οποίο νέο Ν.Π.Δ.Δ.
θα υπάγονται όλα τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης του Δήμου Τανάγρας, από τη δημοσίευση του
παρόντος στο ΦΕΚ, ως εξής:
2. ΣΚΟΠΟΣ.
Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την
κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φω−
τισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς
αναλωσίμων υλικών κ.λπ.
Η αμοιβή καθαριστών − καθαριστριών.
• Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους εξοπλισμού
του, έως χρηματικού ορίου που θα επιτρέπεται από τις
εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις.
• Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων,
εξοπλισμού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων.
• Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον
εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ή το
αντίστοιχο νομικό πρόσωπο) για εξοπλιστικά είδη και
από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα
τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των
σχολικών μονάδων.
• Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των κυλικείων.
• Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων.
3. ΠΟΡΟΙ.
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.
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4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επι−
τροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας»
διοικείται από εννιαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο απο−
τελούμενο από:
1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή ένα δημοτικό σύμβουλο
2. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας
και δύο Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας
3. Δύο (2) Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
4. Έναν (1) εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων και κη−
δεμόνων
5. Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων.
Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη
αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και
λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητι−
κού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της
θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των κα−
θηκόντων τους.
Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε
δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονά−
δες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί
για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο
Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3
έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε
ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος
γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου δι−
δασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθη−
τικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλή−
ματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων
και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική
Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας
τους.
Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχο−
λικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται
στη διάθεσή του για την αντιμετώπιση λειτουργικών
αναγκών των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις
του άρθρου 3 παρ. 8 της Υ.Α. με αριθμό Πρωτοκόλλου
8440/24—2−2011.
Για τα θέματα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχο−
λική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη
αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια
και σε κάθε δημόσια Αρχή από των Πρόεδρο του Διοικη−
τικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει
από τον Αντιπρόεδρο.
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6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.
Περιουσία του Νομικού Προσώπου, να είναι:
Η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώ−
πων, που συγχωνεύονται.
• Η κινητή και ακίνητη περιουσία, που τυχόν αποκτη−
θεί ή αφιερωθεί ή περιέλθει στο μέλλον στο νομικό
πρόσωπο, καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο.
7. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ.
Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας,
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από
τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, το νέο νομικό
πρόσωπο που δημιουργείται, καθίσταται καθολικός δι−
άδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των σχο−
λικών επιτροπών που συγχωνεύθηκαν.
8. ΑΡΘΡΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Τανάγρας οικονομικού έτους 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σχηματάρι, 12 Μαΐου 2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ
Ö
Αριθ. Απόφ. 37/2011
(3)
Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Φιλιατών και σύσταση
νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο
103 παρ.4 Ν.3852/2010).
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
’Έχοντας υπόψη:
(α) την εισήγηση του προέδρου
(β) την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1, 4 & 3 του
άρθρου 103 του Ν.3852/10
(γ) τις εγκυκλίους 9/2011 και 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ
(δ) την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
(γ) το γεγονός ότι στο Δήμο Φιλιατών θα λειτουργεί
Κοινωφελής Επιχείρηση
(δ) Το υπ’ αρ. ΦΕΚ 606/18−9−1984 τ.Β΄ με το οποίο συ−
στάθηκε Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Δήμου Φιλιατών (ΚΑΠΗ)
(ε) Το υπ’ αρ. 286/8− 3− 2002 ΦΕΚ τ.Β΄ με το οποίο
συστάθηκε Ο Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών Δήμου Φιλιατών
(στ) Το υπ’ αρ. 624/25−5−2001 ΦΕΚ τ.Β΄ (τροποποίηση
ΦΕΚ 128/7−2−2002 τ.Β΄ αλλαγή επωνυμίας) με το οποίο
συστάθηκε Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλιατών
(ζ) Το υπ’ αρ. 618/22−6−1996 ΦΕΚ τ.Β΄ όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε με το 1822/8−12−2003 ΦΕΚ τ.Β΄ με το οποίο
συστάθηκε Πνευματικό, Πολιτισπκό Κέντρο πρώην Κοι−
νότητας Ασπροκκλήσιου
(η) Το υπ’ αρ. 1368/25− 9− 2003 ΦΕΚ τ.Β΄ με το οποίο
συστάθηκε Παιδικός Σταθμός Δήμου Σαγιάδας
(θ) Το υπ’ αρ. 292/9−6−1987 ΦΕΚ τ.Β΄ (ΦΕΚ τροπ. 702/
7−11−1990 τ.Β΄ και 1346/27−9−2005 τ.Β΄) με το οποίο συ−
στάθηκε Πνευματικό Κέντρο Δήμου Φιλιατών
(ι) Το υπ’ αρ. 644/7−8−1991 ΦΕΚ τ.Β΄ με το οποίο συ−
στάθηκε Πνευματικό Κέντρο πρώην Κοινότητας Αμπε−
λώνα
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(ια) Το υπ’ αρ. 221/22−4−1988 ΦΕΚ τ.Β΄ με το οποίο
συστάθηκε Πνευματικό Κέντρο πρώην Κοινότητας Λιά.
(ιβ) Το υπ’ αρ. ΦΕΚ 1471/25−01−2005 τ.Β΄ με το οποίο
συστάθηκε Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Φιλιατών
(ιγ) Την αριθμ. 483/8352/20−04−2011 επικύρωση της αρ.
37/2011 απόφασης Δ.Σ. από την Γενική Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτ. Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του
Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία:
(α) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου
Φιλιατών (ΚΑΠΗ)
(β) Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Δήμου Φιλιατών
(γ) Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλιατών
(δ) Πνευματικό, Πολιτιστικό Κέντρο πρώην Κοινότητας
Ασπροκκλήσιου
(ε) Παιδικός Σταθμός Δήμου Σαγιάδας.
(στ) Πνευματικό Κέντρο Δήμου Φιλιατών
(ζ) Πνευματικό Κέντρο πρώην Κοινότητας Αμπελώνα
(η) Πνευματικό Κέντρο πρώην Κοινότητας Λιά
(θ) Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Φιλιατών
και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου στο Δήμο Φιλιατών με την επωνυμία: «Οργανι−
σμός Κοινωνικής Προστασίας − Παιδείας − Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Α.ΔΗ.Φ.)
2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση
και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:
Α. Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως
(Άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ Β΄):
> 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 διαχείριση των υδάτινων πόρων,
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων
από την αλιεία (λιμνοθάλασσες λίμνες, ιχθυοτροφεία,
ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην πε−
ριφέρειά τους.
> Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
> Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
> Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που
έχουν δασικό χαρακτήρα
> Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές
Ακτές − Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
> Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−
στασίας αγρίων ζώων
> η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήμου
> Η διαχείριση μιας ιαματικής πηγής της περιοχής
Β. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεννύης στον
οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ.
δ΄):
> Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής −
παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας.
> Η δημιουργία και λειτουργία:
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες
− δημοτικού ιατρείου,

− προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που
έχουν παραβατική συμπεριφορά,
> Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
> Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
του Δήμου και της Κοινότητας.
> Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας
υγείας.
> Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις:
− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
− βρεφοκομείων,
− ορφανοτροφείων,
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−
ντίδας
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
− γηροκομείων
− Βοήθεια στο Σπίτι
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας Κέντρων Ημερήσιας
Φροντίδας Κέντρων για ΑΜΕΑ
− ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες
− αναψυχής ατόμων με αναπηρία
− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−
ωμένων (ΚΑΠΗ)
> Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά
αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οι−
κοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοη−
θημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
Το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Κοινωνικής Προ−
στασίας − Παιδείας − Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου
Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Α.ΔΗ.Φ.) δύναται στο μέλλον να ασκήσει
τις ανωτέρω αρμοδιότητες, κατόπιν εισήγησης του Διοι−
κητικό Συμβούλιο του και εφόσον το επιτρέπει η κείμενη
νομοθεσία, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο
75 παρ 1 περιπτ στ΄)
− η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών,
− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής γλυπτι−
κής,
− η λειτουργία ωδείου,
− η λειτουργία φιλαρμονικής (μπορεί να είναι και στον
τομέα του πολιτισμού),
Δ. Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρ−
θρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄)
− η λειτουργία βιβλιοθήκης
− η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−
ντρου,
− η λειτουργία μουσείου,
− η λειτουργία πινακοθήκης
− η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
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− Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων περιοχής και
των εγκαταστάσεων αυτών.
− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα κείμενη νο−
μοθεσία.
− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Ε. Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρ−
θρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄):
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η λειτουργία γυμναστηρίου,
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
− η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
− η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−
κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9)
μέλη, ως εξής:
− τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο ή τον οριζό−
μενο από το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτικό Σύμβουλο
της πλειοψηφίας
− (4) τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποί−
ων (2) δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού
συμβουλίου
− (3) τρία μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγ−
γελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που
συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
− έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων (σε περίπτωση
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα).
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία
ανέρχεται σε €500.000,00 (πεντακόσια χιλιάδες ευρώ)
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00−6715.004 και ή τυχόν έκτα−
κτη 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 το Ν.Π.Δ.Δ.
δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.
5. Το ΝΠΔΔ είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμά−
των και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω προγραμμά−
των, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν
από συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης έργου, αναθέσε−
ων κ.λπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των ανα−
γκών των προγραμμάτων αυτών.
6. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινη−
τή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιε−
ρωθεί 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.
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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 θα προκληθεί δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου θα προκληθεί
δαπάνη ύψους €500.000,00 (πεντακόσια χιλιάδες ευρώ)
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00−6715.004 Προϋπολογισμό του
Οικονομικού Έτους 2011. Αντίστοιχη δαπάνη θα προκλη−
θεί και τα επόμενα έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φιλιάτες, 10 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
Ö
Αριθμ. Αποφ. 27/2011
(4)
Συγχώνευση των σχολικών επιτροπών όλων των σχολι−
κών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του Δήμου
Πρεσπών σε μία επιτροπή, με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙ−
ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ−
ΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» (άρθρο 103, παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87/2010).
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
Έχοντας υπόψη:
• την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και την
υπ’ αρ. 8440/2011 Β΄318) Υπουργική Απόφαση.
• την εγκύκλιο 11/ οικ.4569/27−11−2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.
• Το άρθ. 243 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α΄ 114/2006 ΔΚΚ.
• Την αριθμ. 10161/398/12−4−2011 απόφαση της Γεν.
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτ. Μακεδονίας, ελέγχου νομιμότητας της αριθμ.
27/2011 απόφασης του Δ. Σ. του Δήμου Πρεσπών, απο−
φασίζουμε:
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των σχολικών επιτροπών,
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του
Δήμου μας με την επωνυμία:
1. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού − Νηπιαγωγείου Αγίου
Γερμανού (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
2. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού − Νηπιαγωγείου Κρυ−
σταλλοπηγής (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και
3. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Ανταρτικού (Πρωτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης)
και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου στο Δήμο Πρεσπών με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙ−
ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΕΣΠΩΝ».
2. Σκοπός του νέου Νομικού Προσώπου θα είναι:
Η διαχείριση των πιστώσεων που τις διατίθενται για
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων
σχολείων (Θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου,
αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών, γραφικής
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ύλης, κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων
για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχο−
λείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση
προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από
τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχο−
λείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη, από το Υπουρ−
γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η
διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλ−
λευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε
άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕ−
ΣΠΩΝ» θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων:
ένα (1) μέλος είναι δημοτικός σύμβουλος της πλειο−
ψηφίας,
ένα (1) μέλος είναι δημοτικός σύμβουλος της μειο−
ψηφίας,
ένα (1) μέλος είναι ο εκάστοτε Δ/ντης του Δημοτικού−
Νηπιαγωγείου Κρυσταλλοπηγής.
ένα (1) μέλος είναι ο εκάστοτε Δ/ντης του Δημοτικού
Ανταρτικού.
ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος του συλλόγου γονέ−
ων και κηδεμόνων του δημοτικού −Νηπιαγωγείου Αγίου
Γερμανού.
τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινο−
τήτων.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί−
ζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει

πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμ−
βουλίου η οποία όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερη
από τον αριθμό που απαιτείται για απαρτία.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
4. Πόροι του νέου Νομικού Προσώπου είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου (αναλο−
γικά από τους Κ.Α.Π.) 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) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και
από τη συμμετοχή του σε προγράμματα.
5. Περιουσία του νέου Νομικού Προσώπου
Δεν έχουν Περιουσία.
6. Εκπροσώπηση του νέου Νομικού Προσώπου
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και
σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον
Αντιπρόεδρο. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το
νέο νομικό πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση
για τη συνέχιση από αυτό.
7. Προσωπικό του νέου Νομικού Προσώπου:
Προσωπικό δεν υφίσταται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαιμός, 5 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΑΣΙΑΣ
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