Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.06.08 08:04:26
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

15329

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1053

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

30 Μαΐου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
του Δήμου Κόνιτσας και Σύσταση νέου Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου» ...........................................
Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
του Δήμου Κόνιτσας και Σύσταση νέου Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου». ..........................................
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθ−
μιας εκπαίδευσης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά
τις διατάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο 103 παρ. 4
Ν. 3852/2010), με την επωνυμία «Σχολική επιτρο−
πή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κ. Νευρο−
κοπίου». ...................................................................................................
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθ−
μιας εκπαίδευσης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά
τις διατάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο 103 παρ. 4
Ν. 3852/2010), με την επωνυμία «Σχολική επιτρο−
πή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κ. Νευ−
ροκοπίου». ............................................................................................
Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
του Δήμου Πωγωνίου και Σύσταση νέου Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου». ..........................................

1
2

3

4
5

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην οικ. 2377/1862/2.2.2009
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 75/2011
(1)
Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του
Δήμου Κόνιτσας και Σύσταση νέου Νομικού Προσώ−
που Δημοσίου Δικαίου.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 του Ν. 3463/
2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
4. Την υπ’ αριθμ. 8440/2011 απόφαση Υπουργού Εσω−
τερικών (Β΄ 318), αποφασίζουμε:
Τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥ−
ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ», η
οποία προέρχεται από τη συγχώνευση των κατωτέρω
υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κόνιτσας:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1.

«Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου
ΦΕΚ 921/Β/11−11−1991
− Λυκείου Κόνιτσας».

2.

«Σχολική Επιτροπή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου Κό− ΦΕΚ 903/Β/05−11−1991
νιτσας».

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ»
2. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των
πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρ−
μανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευ−
σης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή κα−
θαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και
συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε
είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοι−
χες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον
εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των
αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη
και από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές
βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχό−
μενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και
η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για
τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών
μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά
από διάταξη νόμου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ένδεκα (11)
μέλη, ως εξής:
− Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ένας
ορίζεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβου−
λίου.
− Τρεις διευθυντές, εκ των αρχαιοτέρων των σχολικών
μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
− Τρεις εκπροσώπους της ένωσης γονέων, και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν εκ−
πρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης
− Τρεις εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων εκ−
παίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής
μονάδας.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
− Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, θα καλείται ο οικείος διευθυντής της
σχολικής μονάδας, ο οποίος θα συμμετέχει με δικαίωμα
ψήφου.
4. ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
− η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
− η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και η τυχόν
έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώ−
νεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης,
− πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας,
− εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,
− κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κλη−
ροδοσίες, κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 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 ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και
έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με
καθολικό διάδοχο.
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι
νομικά πρόσωπα που 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.

6. Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη
60.000,00 € η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολο−
γισμό του Δήμου έτους 2011 και συγκεκριμένα από τον
ΚΑΕ 02.00.6711.
Για τα επόμενα έτη θα εγγράφεται αντίστοιχη πίστω−
ση στον ΚΑΕ 02.00.6711 του προϋπολογισμού του Δήμου,
σύμφωνα με τις τακτικές κατανομές του ΥΠ.ΕΣ. Αποκ.
και Ηλέκτρ. Διακυβέρνησης.
7. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις παραπέρα
ενέργειες.
8. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώ−
σεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόνιτσα, 27 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΟΣΜΑΣ ΣΔΟΥΚΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 73/2011
(2)
Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του
Δήμου Κόνιτσας και Σύσταση νέου Νομικού Προσώ−
που Δημοσίου Δικαίου.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 του Ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:
Τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟ−
ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ», μετά από
τη συγχώνευση των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
Κόνιτσας, ως κατωτέρω:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΟΥ ΣΥΜ−
ΒΟΥΛΙΟΥ

Α.Γ.Γ.Π.Η.

Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟ−
ΣΙΕΥΣΗΣ

1.

Σχολική Επι−
τροπή Α΄ Δημο−
τικού Σχολείου
και Νηπιαγω−
γείου Κόνιτσας

75/1993

ΕΣ 14381/
20−05−1993

ΦΕΚ 407/
Β/04−06−1993

Σχολική Επι−
τροπή Β΄ Δημο−
2.
τικού Σχολείου
Κόνιτσας

40/1999

6083/
21−04−1999

ΦΕΚ 596/
Β/07−05−1999

Σχολική Επι−
τροπή Β΄
Νηπιαγωγείου
Κόνιτσας

89/1991

ΕΣ 31132/
23−10−1991

Σχολική Επι−
τροπή Γ΄ Δημο−
τικού Σχολείου
Κόνιτσας

92/1991

ΕΣ 31131/
23−10−1991

ΦΕΚ 921/
Β/11−11−1991

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Σχολική Επι−
τροπή Γ΄ Νη−
3.
πιαγωγείου
Κόνιτσας

40/1999

Οικ. 7835/
21−04−1999

ΦΕΚ 596/
Β/07−05−1999

Ενιαία Σχολική
Επιτροπή 2/
θεσιου Δημο−
4. τικού Σχολείου
και 1/θέσιου
Νηπιαγωγείου
Διστράτου.

24/26−03−
1991

ΕΣ 9839/
02−04−1991

ΦΕΚ 269/
Β/26−04−1991

Ενιαία Σχολική
Επιτροπή Δη−
5. μοτικού Σχο−
λείου Κεφαλο−
χωρίου.

22/1995

ΕΣ 13507/
12−04−1995

ΦΕΚ 380/
Β/05−05−1995

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ»
2. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώ−
σεων 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 Πρω−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολεί−
ων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και 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, ή
των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διά−
ταξη νόμου.
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ένδεκα (11)
μέλη, ως εξής:
Τρεις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλά−
χιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού
συμβουλίου.
Πέντε διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχο−
λικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
− Τρεις εκπροσώπους των υφιστάμενων συλλόγων
γονέων, των σχολικών μονάδων Δημοτικών Σχολείων
Κόνιτσας, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, θα καλείται ο οκείος διευθυντής της
σχολικής μονάδας, ο οποίος θα συμμετέχει με δικαίωμα
ψήφου.
4. ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
− η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π
− η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και ή τυχόν
έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώ−
νεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
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− πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
− εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
− κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κλη−
ροδοσίες κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 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 ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και
έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με
καθολικό διάδοχο.
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι
νομικά πρόσωπα που 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.
6. Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη
45.000,00 € η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολο−
γισμό του Δήμου έτους 2011 και συγκεκριμένα από τον
ΚΑΕ 02.00.6711.
Για τα επόμενα έτη θα εγγράφεται αντίστοιχη πίστω−
ση στον ΚΑΕ 02.00.6711 του προϋπολογισμού του Δήμου,
σύμφωνα με τις τακτικές κατανομές του ΥΠ.ΕΣ. Αποκ.
και Ηλέκτρ. Διακυβέρνησης.
7. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις παραπέρα
ενέργειες.
8. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώ−
σεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόνιτσα, 27 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΟΣΜΑΣ ΣΔΟΥΚΟΣ
F
Αριθμ. 72/2011
(3)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις δια−
τάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010),
με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Δήμου Κ. Νευροκοπίου».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 225−238 του Ν. 3852/
201 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

15332

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

II. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ
235/τ.Α/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».
III. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 241 του Ν. 3463/
06 (Δ.Κ.Κ).
Ι. Την αριθμ. 3556/2011 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης.
V. Την υπ’ αριθ. 8440/2011 (ΦΕΚ Β΄ 318) απόφαση του
ΥΠ. ΕΣ. Αποκ. και Ηλέκτρ. Διακυβέρνησης, αποφασίζει:
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103
του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με
την επωνυμία:
• Σχολική Επιτροπή Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Βα−
θυτόπου
• Σχολική Επιτροπή Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Βώ−
λακα (ΦΕΚ 607/τ.Β΄/1.8.1991),
• Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγω−
γείου Κ. Βροντούς
• Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Κ. Νευ−
ροκοπίου (ΦΕΚ 745/τ.Β΄/4.10.1989)
• Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Κ. Νευροκοπίου
(ΦΕΚ 238/τ.Β΄/5.4.1989)
• Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Κ. Νευροκοπίου
• Σχολική Επιτροπή Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Λευ−
κογείων
• Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου − Νηπιαγωγείου
Περιθωρίου (ΦΕΚ 109/τ.Β΄/28.6.1993)
• Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγω−
γείου Ποταμών
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου,
με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης Δήμου Κ. Νευροκοπίου».
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσό−
δων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−
τουργίας 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 αποτελείται από ένδεκα (11)
μέλη, ως εξής:
• τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή έναν Δημο−
τικό Σύμβουλο που ορίζεται από την πλειοψηφία
• πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου

• Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
• έναν (1) δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο
της εκπαίδευσης
• έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν εκ−
πρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης
• έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων (σε περίπτωση
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα),
Όταν δεν απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα τη
θέση του εκπρόσωπου των εργαζομένων καταλαμβάνει
δημότης με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα θα καλείται ο οικείος διευθυντής σχο−
λικής μονάδες, ο οποίος θα συμμετέχει με δικαίωμα
ψήφου.
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
β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
6. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγρά−
φου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία
που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και
έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με
καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα
μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχί−
ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κ. Νευροκόπι, 28 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΦΕΙΡΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 74/2011
(4)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις δια−
τάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010),
με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Δήμου Κ. Νευροκοπίου».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 225−238 του Ν. 3852/
201 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».
ΙΙ. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ
235/τ.Α/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».
III. Τις διατάξεις των άρθρων 240 & 241 του Ν. 3463/06
(Δ.Κ.Κ).
ΙV. Την αριθμ. 3557/2011 απόφαση Γεν. Γραμ. της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
V. Την υπ’ αριθμ. 8440/2011 (ΦΕΚ Β΄ 318) απόφαση του
ΥΠ. ΕΣ. Αποκ. και Ηλέκτρ. Διακυβέρνησης, αποφασίζει:
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103
του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με την
επωνυμία:
1. Σχολική Επιτροπή Γεν. Λυκείου Κ. Νευροκοπίου (ΦΕΚ
745/τ.Β΄/4.10.1989)
2. Σχολική Επιτροπή Γυμνάσιο Κ. Νευροκοπίου (ΦΕΚ
745/τ.Β΄/4.10.1989)
3. Σχολική Επιτροπή ΕΠΑΛ. Κ. Νευροκοπίου (ΦΕΚ 2433/
τ.Β΄/1.12.2008)
4. Σχολική Επιτροπή Γυμνάσιο Περοθωρίου (ΦΕΚ 109/
τ.Β΄/28.6.1993)
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου,
με την επωνυμία «Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Δήμου Κ. Νευροκοπίου»
5. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσό−
δων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−
τουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
6. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ένδεκα (11)
μέλη, ως εξής:
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− τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο (προαιρετι−
κό), ή έναν Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από την
πλειοψηφία
− πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου
− Δύο (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, έναν εκ−
πρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης
− έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για
τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας
− έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων (σε περίπτωση
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα),
Όταν δεν απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα τη θέση
του εκπρόσωπου των εργαζομένων καταλαμβάνει ο Πρό−
εδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κ. Νευροκοπίου.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχο−
λική μονάδα, θα καλείται ο οκείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος θα συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
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 TOO Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
ε) 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 ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και
έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.
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Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κ. Νευροκόπι, 28 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΦΕΙΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 61/2011
(5)
Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του
Δήμου Πωγωνίου και Σύσταση νέου Νομικού Προσώ−
που Δημοσίου Δικαίου.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 του Ν. 3463/
2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 4317/25.01.2011 εγκύκλιο 9 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
4. Την υπ’ αριθμ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:
τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ», από τη συγχώνευση
των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Άνω Πωγωνίου,
ως κατωτέρω:
1. ΣΥΣΤΑΣΗ
Συνιστά Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
στο Δήμο Άνω Πωγωνίου με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ−
ΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ» το οποίο προέρχεται από τη συγχώνευση
των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: − ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗ−
ΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ. 972/
15−7−03 ΦΕΚ
− ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ το
οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ. 481/27−4−2001 ΦΕΚ
− ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ το οποίο
δημοσιεύτηκε στο αριθ. 482/27−4−2001 ΦΕΚ
− ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ Δελβινακίου το οποίο δη−
μοσιεύτηκε στο αριθ. 481/27−4−2001 ΦΕΚ τροποποίησης
− ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ. 233/
18−3−1999 ΦΕΚ σύστασης
− Κέντρο Avoιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου
Άνω Πωγωνίου το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ. 919/
4−7−2003 ΦΕΚ σύστασης
− ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΠΗ το οποίο δημοσιεύτηκε
στο αριθ. 2193/Β’/21−12−1999 ΦΕΚ σύστασης και αρ. 1610/
29−10−2004 ΦΕΚ τροποποίησης
− ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΟΝΤΙ−
ΣΜΕΝΗΣ το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ. 876/22−11−1989
τ.Β ΦΕΚ σύστασης Μη Ενεργό

− ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ το οποίο δη−
μοσιεύτηκε στο αριθ Β/301/17−6−1987 ΦΕΚ σύστασης
− ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
Δ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 9926/
98 ΑΠΟΦ 27/98/11−4−97 τ.Β ΦΕΚ σύστασης Μη Ενεργό
− ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
Δ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ το Μη Ενεργό.
2. ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί του Νομικού Προσώπου το οποίο προκύ−
πτει από τη συγχώνευση των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ., είναι
οι εξής:
• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρε−
φονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων,
κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων
κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών
προγραμμάτων.
• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υπο−
στήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με
την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της
ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινο−
τικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης
και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυ−
χικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων
προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογό−
νων ουσιών.
• Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά
αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και
κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρη−
ματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης
σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήμα−
τα.
• Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η
εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την
πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια του
Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης
Παραβατικότητας.
• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή η
συμμετοχή 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.
• Ο διορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων, η επο−
πτεία και η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων
προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως
Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδι−
κών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
• Η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η δι−
ενέργειά τους.
• Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδι−
ωτικών σχολείων.
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• Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων
παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή
σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
• Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα
παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παι−
δικοί σταθμοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών
εξοχών.
• Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και
ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού
τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορη−
γήσεων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
• Η οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, η μίσθω−
ση ακινήτων, η ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής
κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της
οικείας νομοθεσίας.
• Ο διορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων, η επο−
πτεία και η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων
προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως
Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδι−
κών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
• Ο ορισμός ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και
εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο−
ντος, για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
• Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, μετά από σχετι−
κή γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης
Αναπηρίας.
• Η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
• Η καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους,
ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και
ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανί−
κανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική
παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους,
υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπη−
ρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής
κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, κα−
θώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
• Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω
απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
• Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρο−
μής.
• Η υλοποίηση: α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής
που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος
των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του
αντίστοιχου Υπουργείου, β) εκτάκτων προγραμμάτων
δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη
χρηματοδότηση, γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας
που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
• Η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προ−
στασίας.
• Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημο−
τικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθ−
μών.
• Η χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγο−
ρών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών
• Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η
λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
• Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας
υγείας.
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• Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρή−
σεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν
ανίατα από κινητική αναπηρία
• Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν
φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και
φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρ−
μάκων.
• Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις
αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμ−
μάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσι−
ας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς του, κατά τις
ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003
(ΦΕΚ 197 Α).
• Η εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση
λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων
• Η επιβολή ή άρση υγειονομικών μέτρων, λόγω εμφά−
νισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών
προς μεταφορά ζώων.
• Ο ορισμός ελεγκτή γιατρού Ο.Γ.Α..
• Ο ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των
Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων.
• Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχο−
λικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και
σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλει−
στικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από
κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των
υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε
συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας
• Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτο−
κινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και
υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
• Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων,
σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
• Η ίδρυση και λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπι−
ακών Σταθμών.
• Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσε−
ων.
• Η ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων Ανοικτής Προ−
στασίας Ηλικιωμένων.
• Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φρο−
ντίδας, Ψυχαγωγίας και Αναψυχής Ηλικιωμένων.
• Η υλοποίηση προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
• Η υλοποίηση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπί−
τι» που βρίσκονται σε εξέλιξη των κοινωφελών επιχει−
ρήσεων του Δήμου που συγχωνεύτηκαν.
• Η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων, για την ισό−
τιμη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στην
κοινωνική και επαγγελματική ζωή,
• Η υποστήριξη κοινωνικής σίτισης ασθενέστερων κοι−
νωνικών ατόμων, ευπαθών ομάδων και ατόμων τρίτης
ηλικίας,
• Η χορήγηση υποτροφιών σε άπορους μαθητές και
φοιτητές
• Η επιδότηση ενοικίου
• Το πρόγραμμα χορήγησης ειδών θέρμανσης
• Το πρόγραμμα στήριξης πολυτέκνων
• Η δημιουργία τράπεζας αίματος, οργάνων, αιμοπε−
ταλίων κ.λπ.
• Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων προληπτι−
κής υγιεινής και παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης.
3. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του Νομικού Προσώπου αποτελεί η ακί−
νητη και κινητή περιουσία των ανωτέρω συγχωνευομέ−

15336

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

νων Νομικών Προσώπων καθώς και κάθε άλλη περιουσία
κινητή ή ακίνητη που τυχόν θα αποκτηθεί στο μέλλον,
4. ΠΟΡΟΙ του Νομικού Προσώπου είναι:
• Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία
ανέρχεται σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση
το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της
έκτακτης επιχορήγησης.
• Επιχορηγήσεις του Δημοσίου ή άλλων φορέων του
δημόσιου τομέα. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κλη−
ρονομιές, κληροδοσίες.
• Οι συνδρομές των μελών των δομών που θα ανα−
πτυχθούν.
• Η αξιοποίηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προ−
γραμμάτων χρηματοδότησης για τους σκοπούς της
επιχείρησης
• Κάθε άλλο έσοδο από περιουσία της επιχείρησης
ή από κάθε άλλη πηγή
5. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Το νέο νομικό πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο που αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη,
τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται
ως εξής:
• Πέντε (5) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Πωγω−
νίου, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου, εκ των οποίων δύο (2) πρέπει να προέρχονται
από την μειοψηφία, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωτές
τους.
• Πέντε (5) δημότες ή κατοίκους του Δήμο υ Πωγωνίου,
που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοιωνική δράση ή
ειδικές γνώσεις σχετικές με τους σκοπούς της Επιχεί−
ρησης, με τους αναπληρωτές τους
• Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων (αν η επιχείρη−
ση απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζόμε−
νους) ο οποίος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση
αυτών.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ακο−
λουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με την εγκατά−
σταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημο−
τικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην
άσκηση των καθηκόντων τους.
6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια
και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό που απασχολείται στα υφιστάμενα
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου καθίσταται σύμφωνα με

τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 103 του Ν. 3852/
2010, αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες
του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη
συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης
εντολής.
Η κατάταξη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει με
απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου
του νέου νομικού προσώπου.
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
δυαδικά 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 απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
463.400,00 ευρώ στον Κ.Α. 00−6712 «Απόδοση με ΝΠΔΔ
του Δήμου» του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου
οικονομικού έτους 2011.
Για τα επόμενα έτη η επιχορήγηση θα καθορίζεται με
σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία
των μελών των διοικητικών συμβουλίων των υπό συγ−
χώνευση νομικών προσώπων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλπάκι, 18 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
Στην υπ’ αριθμ. οικ. 2377/1862/2.2.2009 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1447/17.7.2009 (τεύχος Β΄) στη
σελίδα 18566 στη Β’ στήλη στον 24° στίχο κάτωθεν,
διορθώνεται η ειδικότητα της Σπυροπούλου Ηλιάνας
του Παναγιώτη, απόφοιτης της Β΄ Εκπαιδευτικής Σειράς
της Ε.Σ.Τ.Α.,
από το εσφαλμένο «Οργάνωση και Διοίκηση»
στο ορθό «Μεταναστευτική Πολιτική».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)
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