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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή 
Νίσκου (Nishku) Δημητράκ (Dhimitraq) του Σταύρη (Stavri).

  Με την Φ. 1928/5672/29−4−12011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου−
Δυτικής Ελλάδας−Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του 
Νίσκου (Nishku) Δημητράκ (Dhimitraq) του Σταύρη (Stavri), 
κατοίκου Δήμου Αγρινίου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 202987, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(2)

    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 
Μαργαρίτα (Margarita) Κώτση (Koci) του Σταύρο, ον. 
συζ. Μιχάλης (Mihal).

  Με την Φ. 17444/5676/29−4−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου−
Δυτικής Ελλάδος−Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της 
Μαργαρίτα (Margarita) Κώτση (Koci) του Σταύρο, ον. συζ. 
Μιχάλης (Mihal), κατοίκου Δήμου Ναυπακτίας, κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 200587, περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (49 Α΄).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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(3)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογε−

νή Ενγκέλ (Engjell) Σεχαϊ (Shehaj) ov. πατρός Χένο 
(Heno).

  Με την Φ.7621/5569/29−4−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου−Δυτικής Ελλάδος−Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η αίτη−
ση του Ενγκέλ (Engjell) Σεχαϊ (Shehaj) ov. πατρός Χένο 
(Heno), κατοίκου Δήμου Ναυπακτίας, κατόχου του Ει−
δικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 201065, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 3838/2010 (49 Α΄).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

(4)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογε−

νή Μιχάλη (Mihal) Κώτση (Koci) ov. πατρός Αντώνη 
(Andon).

  Με την Φ. 17442/5677/29−4−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου−
Δυτικής Ελλάδος−Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του 
Μιχάλη (Mihal) Κώτση (Koci) ov. πατρός Αντώνη (Andon), 
κατοίκου Δήμου Ναυπακτίας, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 200586, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

(5)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογε−

νή Λάμπη (Llampi) Νάτση (Naci) ov. πατρός Θοδωρή 
(Thodhori).

  Με την Φ.17935/5585/29−04−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου−
Δυτικής Ελλάδος−Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του 
Λάμπη (Llampi) Νάτση (Naci) ov. πατρός Θοδωρή (Thodhori), 
κατοίκου Δήμου Αγρινίου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 202667, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

(6)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή 

Μπάτσκα (Backa) Γρηγόρη (Grigor) του Σπύρο (Spiro).

  Με την Φ. 16881/5210/29−4−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου−Δυτικής Ελλάδας−Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η αίτη−
ση του Μπάτσκα (Backa) Γρηγόρη (Grigor) του Σπύρο 
(Spiro), κατοίκου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 301488, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 3838/2010 (49 Α΄).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

(7)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή Τζα−

ράχου (Xharahu) Μαρία (Maria) του Παναγιώτ (Panajot), 
όνομα συζ. Γιώργο (Jorgo).

  Με την Φ. 17426/5715/29−4−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου−
Δυτικής Ελλάδας−Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της 
Τζαράχου (Xharahu) Μαρίας (Maria) του Παναγιώτ (Panajot), 
όνομα συζ. Γιώργο (Jorgo) κατοίκου Δήμου Αγρινίου, κατό−
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 202898, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(49 Α΄).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

(8)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή 

Μπελη (Beli) Λευτέρη (Lefter) του Έκτωρ (Ektor).

  Με την Φ. 16717/5017/29/4/2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου−
Δυτικής Ελλάδας−Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του 
Μπελη (Beli) Λευτέρη (Lefter) του Έκτωρ (Ektor), κατοίκου 
Δήμου Αγρινίου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 339999, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. 44/2011 (9)
Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙ−
ΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟ−
ΡΙΑΣ» που περιλαμβάνει τις Σχολικές Επιτροπές:
1. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νεστορίου Ν. Καστοριάς.
2. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού 
Σχολείου Κρανοχωρίου Κοιν. Πτελέας Ν. Καστοριάς.
3. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Διποταμίας Δήμου Ακρι−
τών Ν. Καστοριάς.
4. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού 
Σχολείου Κοινότητας Επταχωρίου Ν. Καστοριάς.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. 21 του Ν. 3852/2010  

(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1, 4 και 3 του 
άρθρου 103 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄).

3. Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ αριθμ. 8440/24.02.2011 
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

5. Το γεγονός ότι υφίστανται στο νέο Δήμο Νεστορίου 
οι εξής Σχολικές Επιτροπές

1. Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νεστορίου Ν. 
Καστοριάς

2. Δημοτικού Σχολείου Κρανοχωρίου Κοιν. Πτελέας Ν. 
Καστοριάς

3. Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δυποταμίας 
Δήμου Ακριτών Ν. Καστοριάς

4. Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Επταχωρίου Ν. Κα−
στοριάς.

6. Την αριθ. 44/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου Νεστορίου «περί συγχώνευσης σχολικών Επιτροπών 
Α/θμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο».

7. Την αριθ. 14876/331/13−4−2011 εγκριτική απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Διοίκησης – 
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού, αποφασίζουμε:

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

1. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νεστορίου Ν. Καστοριάς.

2. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού 
Σχολείου Κρανοχωρίου Κοιν. Πτελέας Ν. Καστοριάς. 

3. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Διποταμίας Δήμου Ακριτών 
Ν. Καστοριάς.

4. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού 
Σχολείου Κοινότητας Επταχωρίου Ν. Καστοριάς

και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής Α/
βάθμιας  Εκπαίδευσης στο Δήμο Νεστορίου  με την επω−
νυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δη−
μοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Νεστορίου Ν. 
Καστοριάς» και έδρα την έδρα του Δήμου, το Νεστόριο.

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της 
διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των 
αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,  ύδρευσης, 

τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών 
κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών,  η εκτέλεση έργων για την 
επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και 
του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις  
αντίστοιχες διευθύνσεις Α/βάθμιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασμό από  τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των 
αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη  και 
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
βιβλία για τις αντίστοιχες  σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχεί−
ριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των  
σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου 
που κρίνεται αναγκαίο για τη  στήριξη της διοικητικής 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων 
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

τικό Συμβούλιο, το οποίο  θα αποτελείται από Εννέα (9) 
Μέλη ως εξής: 

• Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημο−
τικού συμβουλίου 

• Δύο (2) Διευθυντές , από τις τέσσερις σχολικές μο−
νάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπάρχουν στο 
Δήμο Νεστορίου 

• Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρό−
σωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

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

• Σε περίπτωση που το ΝΠΔΔ απασχολεί περισσότερα 
από (10) άτομα στη Διοίκηση θα συμμετάσχει και (1) εκ−
πρόσωπος των εργαζομένων ο οποίος θα καταλάβει τη 
μία θέση του Δημοτικού Συμβούλου.

• Κατά τις συνεδριάσεις θα καλείται ο οικείος 
Διευθυντής.

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 από τους ΚΑΠ για τον 

ενιαίο Δήμο Νεστορίου σύμφωνα με το οικονομικό έτος 
2010 ανέρχεται στο ποσό των 25.793,54 €

β) η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Νεστο−
ρίου, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με 
τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της 
έκτακτης επιχορήγησης. 

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

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

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της πα−
ραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη πε−
ριουσία 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.
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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 συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται 
αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαι−
τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα 
από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Aπό τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 
ετήσια δαπάνη ποσού 25.793,54 € σε βάρος του ΚΑ/00/6711 
του Δήμου Νεστορίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Νεστόριο, 5 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. απόφ. 55 (10)
Συγχώνευση− σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η. − 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ − ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑ−
ΝΑΓΡΑΣ».

  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΄). 

2) Την αριθ. Οικ. 4569/27−01−2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α και 
Η.Δ.

3) Την με αριθ. 475/29−4−20−11 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η νομι−
μότητα της με αρ. 55/2011 απόφασης του Δ.Σ. Τανάγρας, 
αποφασίζουμε:

1. Συγχωνεύουμε τα κατωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. σε ένα (1) Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου:

− 1ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. 
Συστάθηκε με την 111/96 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου 
Οινοφύτων και με την αριθ. 591/12.2.1997 απόφαση του 
αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Βοιωτίας, που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 301 Β/16−41997.

− ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ. Συστά−
θηκε με την 148/1997 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Αγ. Θωμά και με την αριθ. 148/1997 απόφαση του Κοινοτι−
κού Συμβουλίυ Αγ. Θωμά και με την αριθ. 15616/26−11−1997 
Γ. Γ. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1108/13−12−1997.

− ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΧΗ−
ΜΑΤΑΡΙΟΥ. Συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 154/1996 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σχηματαρίου, η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθ. 9847/26.8.1996 του αναπληρωτή 
Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Βοιωτίας, που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 867 Β/16.9.1996.

− ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΧΗΜΑ−
ΤΑΡΙΟΥ. Συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 166/96 απόφαση 
του Δ.Σ Σχηματαρίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 
12060/17.10.1996 απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού 
Διευθυντή Ν. Βοιωτίας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 995 
Β/1.11.1996

− ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ. Συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 8/1996 
απόφαση του Δ.Σ Σχηματαρίου, η οποία εγκρίθηκε με 
την αριθ. 2384/8.4.1996 απόφαση του Περιφερειακού 
Δ/ντη Ν. Βοιωτίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 339 Β/
16.5.1996.

− ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΩ−
ΠΙΑΣ − ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. Συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 58/1997 
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ασωπίας, η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθ. 14854/24−11−97 με εντολή του Γ.Γ. 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1167 Β/30.12.1997.

− ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΡΜΑ 
− ΤΑΝΑΓΡΑ. Συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 32/1999 απόφαση 
του Δημ. Συμβουλίου Τανάγρας, η οποία εγκρίθηκε με την 
αριθ. 3354/7.6.1999 απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1460 Β/19.7.1999.

− ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓ. 
ΘΩΜΑ.

Συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 86/1994 απόφαση του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Αγ. Θωμά, η οποία εκγρίθηκε με 
την αριθ. 20509/30−12−1994 απόφαση του Νομάρχη που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 994/30.12.1994.

− ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Συστάθηκε με την υπ’ 
αριθμό 76/2007 απόφαση του Δ.Σ. Οινοφύτων σχετικά με 
τη σύσταση του Ν.Π. «Δημοτικό Ωδείο Οινοφύτων», η οποία 
εγκρίθηκε με την 5104/11−06−2007 απόφαση με εντολή του 
Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 1070/29−6−2007.

− ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Συ−
στάθηκε με την υπ’ αριθμό 34/89 απόφαση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 5149/23−05−
1989 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 436 Β/5−6−1989.

− ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ. Συστάθηκε με 
την υπ’ αριθμό 120/96 απόφαση του Κοινοτικού Συμβου−
λίου Αγ. Θωμά, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 14040/
03−12−1996 με εντολή του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλά−
δας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 65/3−2−1997.

− ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ «ΚΛΕΙΔΙΟΥ». Συ−
στάθηκε με την υπ’ αριθμό 17/1996 απόφαση του Κοινο−
τικού Συμβουλίου Κλειδιού, η οποία εγκρίθηκε με εντολή 
του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 983/30.10.1996.

− ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. 
Συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 184/2003 απόφαση του Δημ. 
Συμβουλίου Οινοφύτων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 
11457/27.10.2003 του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1716/21−11−2003. 

− ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑ−
ΡΙΟΥ (Δ.Α.Ο.Σ). Δημιουργήθηκε από την συγχώνευση 
των Νομικών Προσώπων «Κέντρο Νεότητας και Αθλη−
τισμού Δήμου Σχηματαρίου» και «Κλειστό Γυμναστήριο 
Δήμου Σχηματαρίου» και συστάθηκε με την αριθ. 17581/
10−01−2007 με εντολή του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλά−
δας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 73/29−01−2007.

− ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑ−
ΡΙΟΥ (Δ.Η.Π.Ο.Σ). Δημιουργήθηκε από την συγχώνευση 
των Νομικών Προσώπων «Πνευματικό Κέντρο κοινότη−
τας Σχηματαρίου», «Δημοτική Φιλαρμονική Σχηματαρίου», 
«Δημοτική Βιβλιοθήκη Σχηματαρίου», «Δημοτικό Θέατρο 
− Κινηματογράφος Δ. Σχηματαρίου» και «Δημοτική Πινα−
κοθήκη Σχηματαρίου», η οποία συστάθηκε με την αριθ. 
17580/10−01−2007 από τον ΓΓ Περιφέρειας Στερεάς Ελλά−
δας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 73/29.1.2007.

− ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
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ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Δημιουργήθηκε με την με αριθ−
μό 348/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Οι−
νοφύτων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 11501/09/
19−2−2010 απόφαση της ΓΓ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ 117/8−2−2010, τ. Β΄.

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/
2010, ως εξής:

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που 

προέρχεται από την συγχώνευση όλων των παραπάνω 
αναφερομένων ΝΠΔΔ, α έχει την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η. − 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ − ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑ−
ΝΑΓΡΑΣ».

3. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η. − ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ − ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», εί−
ναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δράσεων στους τομείς 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και Παιδείας με 
γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των 
κατοίκων. Συνοπτικά, οι σκοποί ανά τομέα είναι:

3.α. Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη−
λεγγύης περιλαμβάνονται, ιδίως:

• Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής − 
παιδικής ηλικίας.

• Λειτουργία υπαρχόντων και δημιουργία νέων Βρε−
φονηπιακών και Παιδικών σταθμών με τους παρακάτω 
ειδικούς σκοπούς.

1) η φιλοξενία, μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των νηπί−
ων των εργαζομένων γονέων καθώς και η εξυπηρέτηση 
και η βοήθεια των εργαζομένων μητέρων ή μητέρων με 
άλλα κοινωνικά προβλήματα.

2) Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με 
τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

3) Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, 
σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

4) Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που 
τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και 
μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.

5) Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους 
ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγω−
γικής και ψυχολογίας.

6) Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην 
ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό 
περιβάλλον.

7) Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα 
παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας.

• Η εφαρμογή προγράμματος εξωιδρυματικής προστα−
σίας υπερηλίκων. Λειτουργία υπαρχόντων και δημιουργία 
νέων Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και Μο−
νάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων για την διαμονή, διατροφή, 
ψυχαγωγία και αναψυχή τους,

• Η παροχή ιατροφαρμακευτικής και ιατροκοινωνικής 
προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δή−
μου Τανάγρας ώστε αυτά να παραμένουν ισότιμα μέσα 
στην οικογένεια και την κοινωνία

• Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 
προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτό−
νομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

• Η ενημέρωση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού 
και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και 
τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

• Η διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
• Η έρευνα θεμάτων σχετικών με τους ηλικιωμένους.

• Υλοποίηση προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμ−
ματα και δράσεις με αντικείμενο την λειτουργία μονάδων 
κοινωνικής μέριμνας

• Ανάπτυξη προγράμματος για την υποστήριξη των 
νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά.

• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή 
σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη παλιννοστού−
ντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύ−
ων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων 
και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 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 και ιατρικής περίθαλψης.

• Οργάνωση διαλέξεων από γιατρούς διαφόρων ειδι−
κοτήτων.

• Οργάνωση της Τράπεζας αίματος για την άμεση εξυ−
πηρέτηση των Δημοτών, όπου θα χρειαστούν αίμα σε 
οποιοδήποτε Νοσοκομείο της Χώρας

• Αρτιότερη φροντίδα των Δημοτικών ιατρείων με σύγ−
χρονο εξοπλισμό, όπως η σύνδεση με το σύστημα Τηλε−
χάρτ ή άλλα παρόμοια συστήματα.

• Οργάνωση εξετάσεων τεστ Παπανικολάου, καρδιολο−
γικών−αιματολογικών εξετάσεων και πάσης φύσεως ιατρι−
κών εξετάσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 
πρόληψη και εν γένει την καλύτερη υγεία των Δημοτών.

• Ανάπτυξη προγραμμάτων υγείας και την προαγωγή 
ψυχικής υγείας όπως κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων 
συμβουλευτικής στήριξης και αποκατάστασης θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας, κέντρων πρόσληψης κατά των 
εξαρτησιογόνων ουσιών, δημοτικών ιατρείων κ.α.

• Ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης, φροντίδας και 
αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία και προγραμμάτων 
για την αναψυχή τους.

• Σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία και το Κέντρο 
Υγείας να συστηματοποίηση της προληπτική ιατρικής, 
οδοντιατρικού ελέγχου, εμβολιασμών κλπ.

• Καταγραφή των ανασφαλίστων ατόμων και μη εχό−
ντων κρατική μέριμνα από πλευράς κοινωνικής−ιατροφαρ−
μακευτικής περίθαλψης.

3.β. Στον τομέα Παιδείας περιλαμβάνονται ιδίως:
Η διατήρηση και επέκταση των δραστηριοτήτων του 

Δημοτικού Ωδείου Οινοφύτων σκοποί του οποίου είναι:
Η προσφορά υψηλής στάθμης εκπαίδευσης στους σπου−

δαστές του, η κατάρτιση εκτελεστών και δασκάλων, για 
όλους τους κλάδους της ενόργανης φωνητικής και θεω−
ρητικής μουσικής, η λειτουργία ορχήστρας πνευστών και 
κρουστών οργάνων (Μπάντα) και συμφωνικής ορχήστρας 
για την συμμετοχή στην διεξαγωγή θρησκευτικών, εθνικών 
και δημοτικών εορτών και τη κάλυψη πάσης φύσεως καλ−
λιτεχνικής εκδήλωσης, ώστε να αναπτύσσεται η μουσική 
παιδεία και ψυχαγωγία των κατοίκων του Δήμου. Στους 
σκοπούς του Δημοτικού Ωδείου ανήκει επίσης:

• Η καλλιέργεια και διάδοση της Εθνικής μας μουσικής 
παράδοσης.

• Η περισυλλογή και μελέτη της Ελληνικής μουσικής 
λαογραφίας.

• Η διάδοση και καλλιέργεια της μουσικής σε όλες τις 
κοινωνικές τάξεις.

• Η οργάνωση καλλιτεχνικών και πνευματικών εκδη−
λώσεων.



17628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

• Η δημιουργία μουσικής βιβλιοθήκης και διατήρηση 
αρχειακού υλικού.

• Η δημιουργία και λειτουργία φιλαρμονικής ορχήστρας 
και χορωδίας.

• Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων μουσικής.
• Η οργάνωση πανελληνίων και διεθνών καλλιτεχνικών 

φεστιβάλ που μπορούν να συμμετέχουν τα μουσικά συ−
γκροτήματα − τμήματα του Ωδείου.

• Η ανταλλαγή πολιτιστικών εκδηλώσεων με μουσικά 
σύνολα άλλων Δήμων.

• Η προβολή των μουσικών συνόλων του Ωδείου με 
κάθε πρόσφορο μέσο, ήτοι δικτυακοί τόποι, ραδιοφωνικές 
εκπομπές, έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος.

• Η διατήρηση και συνέχιση της λειτουργίας της μικτής 
πολυφωνικής χορωδίας Σχηματαρίου για την ανάπτυξη 
και διάδοση της αγάπης για τη Μουσική και το χορωδιακό 
τραγούδι.

• Η πραγματοποίηση κοινωνικών και μουσικών εκδη−
λώσεων για την ανάπτυξη και τη σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ των δημοτών του Δήμου Τανάγρας καθώς και 
άλλων Δήμων.

• Η προβολή του Δήμου και του Δημοτικού έργου, κα−
θώς και η αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των 
δημοτών.

• Η προώθηση συνεργασίας μουσικοπνευματικού περι−
εχομένου με άλλους Δήμους και φορείς της ημεδαπής 
και αλλοδαπής.

• Η συνεργασία με μορφωτικούς, πολιτιστικούς και 
μουσικοχορευτικούς Συλλόγους και φορείς του Δήμου 
Τανάγρας, για την προαγωγή και ανάπτυξη των παρα−
πάνω σκοπών.

• Η έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού εντύπου, βιβλίων 
και κάθε άλλου εντύπου υλικού με μουσικό περιεχόμε−
νο.

• Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα 
αποβλέπει στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Στον τομέα της Παιδείας ανήκουν ακόμα οι εξής δρα−
στηριότητες:

Λειτουργία αναγνωστηρίου και δανειστικής βιβλιοθήκης 
και η διοργάνωση μορφωτικών εκδηλώσεων με στόχο 
την πνευματική καλλιέργεια των δημοτών μας καθώς και 
τη διάδοση του βιβλίου, τη διενέργεια εκθέσεων βιβλίου, 
ομιλιών, συνεδρίων, συζητήσεων γύρω από φιλολογικά, 
λαογραφικά, ιστορικά, αρχαιολογικά θέματα, αλλά και 
σχετικά με την ιστορική πορεία της κάθε μορφής τέχνης, 
θέατρο, μουσική, χορό, λαϊκή παράδοση, κινηματογράφο 
κλπ.

• Η δημιουργία βιβλιοθήκης με όλα τα βιβλία που κατά 
καιρούς έχουν εκδοθεί για την περιοχή.

• Η δημιουργία και λειτουργία Παιδικής Βιβλιοθήκης, με 
συγκέντρωση και προμήθεια κάθε είδους παιδικού βιβλίου, 
ώστε να λειτουργεί ως αναγνωστήριο και ως δανειστική 
βιβλιοθήκη και η διοργάνωση μορφωτικών εκδηλώσεων με 
στόχο την πνευματική καλλιέργεια των παιδιών καθώς και 
τη διάδοση του βιβλίου, τη διενέργεια εκθέσεων παιδικού 
βιβλίου, ομιλιών, συνεδρίων συζητήσεων

• Η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολο−
γίας.

• Η δημιουργία Εικαστικού Τμήματος, με τηη ανάπτυξη 
εργαστηρίων για την διδασκαλία σε επίπεδο θεωρητικό 
και εργαστηριακό στην τέχνη:

ο Ζωγραφικής − Σχεδίου
ο Κεραμικής
ο Της Φωτογραφίας
ο Της δημιουργίας κοσμήματος

ο Αγιογραφίας
ο Χαρακτικής τέχνης και
ο Γλυπτικής
• Η δημιουργία Θεατρικού Τμήματος. Στόχος είναι 

να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει η 
δυνατότητα εκμάθησης της θεατρικής τέχνης (Σκηνική 
Δραματική Τέχνη, Δραματολογία, Ιστορία της Λογοτε−
χνίας Ιστορία του Θεάτρου, Διασκευή προσώπου, ενδυ−
ματολογία Θεάτρου) και η δημιουργία θεατρικής ομάδας 
−τοπικού θιάσου.

• Η δημιουργία Λαϊκού Πανεπιστημίου, για την εκπαίδευ−
ση των ενηλίκων, των μεταναστών, των παλιννοστούντων, 
σε συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς φορείς.

• 4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Περιουσία του Νομικού Προσώπου, είναι:
• Η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώ−

πων, που συγχωνεύονται
• Η κινητή και ακίνητη περιουσία, που τυχόν αποκτηθεί 

ή αφιερωθεί ή περιέλθει στο μέλλον στο νομικό πρόσωπο, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Η οικονομική κατάσταση του Νομικού Προσώπου, θα 
προσδιορισθεί επακριβώς από τους απολογισμούς των 
συγχωνευθέντων Νομικών Προσώπων και τον Ισολογισμό 
έναρξης αυτού.

5. ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Νομικού Προσώπου, είναι:
• Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο, να ανέρ−

χεται στο ύψος των 600.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6715 
του υπό σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου.

• Τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου ΤΑΝΑΓΡΑΣ
• Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, σχετικών με τους 

καταστατικούς του σκοπούς
• Οι επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, χορηγίες και πάσης 

φύσεως εισφορές από το κράτος και τα αρμόδια υπουρ−
γεία.

• Οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση εθνικών, ευ−
ρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων.

• Οι πρόσοδοι από την περιουσία του
• Τα δάνεια, κληρονομιές, δωρεές κλπ.
• Τα έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις.
• Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος, μη κατονομαζόμενη ει−

δικά πιο πάνω.
6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από ενδεκαμελές (11) 

Συμβούλιο, που αποτελείται από:
• Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο ή άλλο 

πρόσωπο ως Πρόεδρο.
• Έξι (6) δημοτικούς σύμβουλους, εκ των οποίων οι τέσ−

σερις (4) ορίζονται από τη πλειοψηφία και οι δύο (2) από 
την μειοψηφία

• Τρεις (3) δημότες, οι οποίοι να έχουν ανάλογη επαγ−
γελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές 
με τους σκοπούς και τις δράσεις του Νομικού Προσώ−
που.

• Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΝΠΔΔ
Τα μέλη του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου, θα ορί−

ζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραπάνω άρθρου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα 
ακολουθεί την θητεία του Προέδρου του Δημοτικού Συμ−
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βουλίου και θα λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια Αρχή από των Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από 
τον Αντιπρόεδρο.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι θέσεις του προσωπικού, που υπηρετεί στα συγχω−

νευόμενα Νομικά Πρόσωπα, μεταφέρονται στο νέο Νομικό 
Πρόσωπο, με την ίδια σχέση εργασίας.

Στις θέσεις αυτές, με απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, εντάσσεται το προσωπικό με την ίδια σχέση 
εργασίας, με την οποία υπηρετούσε στα συγχωνευόμενα 
Νομικά Πρόσωπα. 

8. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ − ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−

μερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που 
δημιουργείται από την συγχώνευση και έχει την επωνυ−
μία «Κ.Α.Π.Η. − ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ −ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», 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 αυτών.. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες 
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, 
συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, 
χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης 
για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 
Στο πλαίσιο αυτό μεταφέρεται και η ισχύς της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου από το Υπουργείο 
Πολιτισμού στο «Κ.Α.Π.Η. − ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ −ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμό−
τητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερί−
δα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση αυτή αρχίζει η 
ισχύς της παρούσας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

9. ΑΡΘΡΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
καμία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Τανάγρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σχηματάρι, 12 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ
F

    Αριθμ. απόφ. 59Α/2011 (11)
Συγχώνευση − σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟ−

ΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ−
ΜΟΥ 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. και 
Η.Δ. (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τ. Β΄).

3) Την αριθ. 477/6−4−2011 απόφαση της Γενικής Γραμμα−
τέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στε−
ρεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η νομιμότητα της 
με αρ. 59 Α/2011 απόφασης του Δ.Σ. Τανάγρας, αποφα−
σίζουμε:

1. ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΥΜΕ τις Σχολικές Επιτροπές των κατω−
τέρω σχολείων σε ένα (1) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου: 

Α) 1ου Νηπιαγωγείου Σχηματαρίου, 2ου Νηπιαγωγείου 
Σχηματαρίου, Δημοτικού Σχολείου − Νηπιαγωγείου Οινό−
ης, 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου, 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Σχηματαρίου, 3ου Δημοτικού Σχολείου και 3ο 
Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου, Δημοτικού Σχολείου Δηλε−
σίου (αποφάσεις σύστασης 9370/1990 ΦΕΚ 594/Β/1990 
Νομάρχη Βοιωτίας όπως ίσχυε και τροποποιήθηκε με 
την αριθ. 278/2009 ΦΕΚ 287/Β/2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 9371/1990 ΦΕΚ 
594/Β/1990 Νομάρχη Βοιωτίας όπως ίσχυε και τροποποι−
ήθηκε με την αριθμ. 280/2001 ΦΕΚ 331/Β/2009 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας, 9367/1990 ΦΕΚ 
594/Β/1990 Νομάρχη Βοιωτίας όπως ίσχυε και τροποποι−
ήθηκε με την αριθ. 279/2001 ΦΕΚ 331/Β/2009 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
9368/1990 ΦΕΚ 594/Β/1990 Νομάρχη Βοιωτίας όπως ίσχυε 
και τροποποιήθηκε με την αριθ. 285/2009 ΦΕΚ 250/Β/2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, 9369/1990 ΦΕΚ 594/Β/1990 Νομάρχη Βοιωτίας 
όπως ίσχυε και τροποποιήθηκε με την αριθ.281/2009 ΦΕΚ 
331/Β/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, 1584/1991 ΦΕΚ 418/Β/1991 Νομάρχη Βοι−
ωτίας όπως ίσχυε και τροποποιήθηκε με την αριθ.286/2009 
ΦΕΚ 331/Β/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας, 137/2008 Δημοτικού Συμβουλίου 
Σχηματαρίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 9005/2008 
ΦΕΚ 2274/Β/2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας).

Β) Δημοτικού Σχολείου Οινοφύτων, Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου Αγίου Θωμά, Δημοτικού Σχολείου Κλει−
διού, Νηπιαγωγείου Οινοφύτων, Νηπιαγωγείου Δηλεσίου, 
(αποφάσεις σύστασης 150/1990 Κοινοτικού Συμβουλίου 
Οινοφύτων η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 817/1991 ΦΕΚ 
418/Β/1991 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, 9/1991 Κοινο−
τικού Συμβουλίου Αγίου Θωμά η οποία εγκρίθηκε με την 
αριθ. 14209/1991 ΦΕΚ 598/Β/1991 απόφαση του Νομάρχη 
Βοιωτίας, 8/1990 Κοινοτικού Συμβουλίου Κλειδιού η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθ. 5935/1990 ΦΕΚ 391/Β/1990 απόφαση 
του Νομάρχη Βοιωτίας, 151/1990 Κοινοτικού Συμβουλίου 
Οινοφύτων η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 818/1991 ΦΕΚ 
418/Β/1991 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, 24/2005 Δη−
μοτικού Συμβουλίου Οινοφύτων η οποία εγκρίθηκε με την 
αριθ. 4111/2005 ΦΕΚ 1098/Β/2005 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας). Γ) Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ασωπίας, Δημοτικού Σχο−
λείου και Νηπιαγωγείου Άρματος, Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου Καλλιθέας, Δημοτικού Σχολείου −Νη−
πιαγωγείου Τανάγρας και Νηπιαγωγείου Αεροδρομίου 
(αποφάσεις σύστασης 60/1989 Κοινοτικού Συμβουλίου 
Ασωπίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 17854/1989 ΦΕΚ 
930/Β/1989 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, 59/1989 Κοι−
νοτικού Συμβουλίου Άρματος η οποία εγκρίθηκε με την 
αριθ. 12827/1989 ΦΕΚ 721/Β/1989 απόφαση του Νομάρχη 
Βοιωτίας όπως ίσχυε και τροποποιήθηκε με την αριθ. 26/91 
Κοινοτικού Συμβουλίου Άρματος η οποία εγκρίθηκε με 
την αριθ. 7569/1991 ΦΕΚ 602/1991 απόφαση του Νομάρχη, 
11/1990 Κοινοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας η οποία εγκρί−
θηκε με την αριθ. 4955/1990 ΦΕΚ 298/Β/1990 απόφαση 
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του Νομάρχη Βοιωτίας, 69/1991 Κοινοτικού Συμβουλίου 
Τανάγρας περί συμπληρώσεως της 39/89 όμοιας προ−
γενέστερης απόφασης και συμπληρώνουμε με την αριθ. 
14621/89 η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 17072/1991 ΦΕΚ 
1063/Β/1991 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας) Δ) Δημοτι−
κού Σχολείου − Νηπιαγωγείου Σκούρτων, Νηπιαγωγείου −
Δημοτικού Σχολείου − Γυμνασίου Πύλης, (αποφάσεις σύ−
στασης 31/1989 Κοινοτικού Συμβουλίου Πύλης η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθ. 15640/1989 ΦΕΚ 884/Β/1989 απόφα−
ση του Νομάρχη Βοιωτίας, 3/1990 Κοινοτικού Συμβουλίου 
Πύλης η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 8301/1990 ΦΕΚ 
596/Β/1990 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας.

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης Δήμου Τανάγρας», στο οποίο νέο Ν.Π.Δ.Δ. θα 
υπάγονται όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
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, φωτισμού, 
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 Πρωτο−
βάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό 
από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ή το αντίστοιχο νο−
μικό 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 εκμε−
τάλλευση των κυλικείων

• Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων.

3. ΠΟΡΟΙ.
Α) Από τις επιχορηγήσεις του Δήμου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του άρ−
θρου 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.
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
Το Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας» θα διοικείται από εννια−
μελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: 

1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή ένα δημοτικό σύμβουλο.
2. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και 

δύο (2) δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας.
3. Δύο (2) Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, εκ των πέντε 

αρχαιοτέρων
4. Δύο (2) εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και κη−

δεμόνων, κατά προτεραιότητα μεγέθους Σχολικής Μο−
νάδας.

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 Συμβουλίου, 
το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρό−
εδρο 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 διοικητικού 
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 καθηκόντων τους.

Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δή−
μους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες 
ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για 
κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολι−
κής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. 
Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής 
σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλά−
χιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων.

Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήμα−
τα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και 
διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επι−
τροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.

Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολι−
κής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη 
διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών 
των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 
παρ. 8 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου 
8440/24—2−2011.

Για τα 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 Συμβουλίου, 
το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρό−
εδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και 

σε κάθε δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από 
τον Αντιπρόεδρο.

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 αποκτηθεί 

ή αφιερωθεί ή περιέλθει στο μέλλον στο νομικό πρόσωπο, 
καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

7. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά την ολο−

κλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, δημοσι−
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Από τη δημο−
σίευση της ανωτέρω απόφασης, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, καθίσταται καθολικός διάδοχος των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των σχολικών επιτροπών 
που συγχωνεύθηκαν.

8. ΑΡΘΡΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

καμία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Τανάγρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σχηματάρι, 12 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
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