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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Πολιτογράφηση της ομογενούς ΝΟΥΝΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ον. πατρός ΒΑΛΤΕΡ κ.λπ.

  1. Με την αρ. πρωτ. 24130/10/6−4−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου γίνεται αποδεκτή η από 11/8/2010 αίτηση της 
ΝΟΥΝΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ον. πατρός ΒΑΛΤΕΡ κατοίκου Δή−
μου Τήνου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 427351 περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

2. Με την αρ. πρωτ. οικ. 6838/6−4−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου γίνεται αποδεκτή η από 11/1/2010 αίτηση της 
ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΓΙΟΡΙΝΤΑ ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κα−
τοίκου Δήμου Μυκόνου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 272490 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 

49 Α) «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια 
και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως δι−
αμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».

3. Με την αρ. πρωτ. 31835/10/6−4−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου γίνεται αποδεκτή η από 1/7/2008 αίτηση του 
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΓΙΑΝΝΗ ον. πατρός ΘΥΜΙΟΣ κατοίκου 
Δήμου Κέας, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 272970 περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

4. Με την αρ. πρωτ. 31834/10/6−4−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου γίνεται αποδεκτή η από 1/7/2008 αίτηση της 
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ κατοίκου 
Δήμου Κέας, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 272973 περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

5. Με την αρ. πρωτ. 31836/10/6−4−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου γίνεται αποδεκτή η από 1/7/2008 αίτηση της 
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ον. πατρός ΘΥΜΙΟΣ κατοίκου 
Δήμου Κέας, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 272971 περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

6. Με την αρ. πρωτ. 31837/10/6−4−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου γίνεται αποδεκτή η από 1/7/2008 αίτηση της 
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΣΑΛΩΜΗΣ ον. πατρός ΘΥΜΙΟΣ κατοίκου 
Δήμου Κέας, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 272972 περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
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συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

7. Με την αρ. πρωτ. 31833/10/6−4−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου γίνεται αποδεκτή η από 1/7/2008 αίτηση του 
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΘΥΜΙΟΥ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ κατοίκου 
Δήμου Κέας, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 272969 περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

8. Με την αρ. πρωτ. 31035/10/6−4−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου γίνεται αποδεκτή η από 31/8/2010 αίτηση της 
ΓΚΟΥΤΖΟ ΙΝΑ ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗΣ κατοίκου Δήμου 
Νάξου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 427784 περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

9. Με την αρ. πρωτ. 31036/10/6−4−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου γίνεται αποδεκτή η από 31/8/2010 αίτηση της 
ΓΚΟΥΤΖΟ ΛΙΝΤΙΤΑ ον. πατρός ΜΑΪ κατοίκου Δήμου Νά−
ξου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε−
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 427783 περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

10. Με την αρ. πρωτ. οικ. 6870/6−4−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου γίνεται αποδεκτή η από 11/8/2010 αίτηση του 
ΚΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΗ ον. πατρός ΤΑΚΗ κατοίκου Δήμου Μυ−
κόνου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 272140 περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

11. Με την αρ. πρωτ. 5519/6−4−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
γίνεται αποδεκτή η από 20/12/2007 αίτηση της ΚΩΣΤΑ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ ον. πατρός ΖΑΧΟ κατοίκου Δήμου Πάρου, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 427062 περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

12. Με την αρ. πρωτ. 31838/10/6−4−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου γίνεται αποδεκτή η από 19/9/2010 αίτηση του 
ΚΩΤΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ κατοίκου Δή−
μου Κέας, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 

Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 235232 περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

F
    Αριθμ. 1864 (2)
Τροποποίηση − Συμπλήρωση της αριθμ. 9717+9668/

17−12−2010 απόφασης της Γεν. Γραμματέως Περιφέ−
ρειας Αν. Μακεδονίας − Θράκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 2α, 259 παρ. 1, 

280 και 283 παρ 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του αρθ. 24 Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/
Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δ/σης 
Μακεδονίας − Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Την αριθμ. 9717+9668/17−12−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας − Θράκης, 
με την οποία μετατάχθησαν υπάλληλοι του Ν.Δ. Καβά−
λας στους Καλλικρατικούς Δήμους του Νομού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθ. 257 παρ 2α του Ν. 3852/2010.

5. Την αριθμ. 67447/26−11−2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης, από την οποία προκύπτει ότι το προσωπικό που 
μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2α του 
άρθ. 257 του Ν. 3852/2010 είναι το σύνολο του τακτικού 
προσωπικού (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου) που κατείχε οργανικές ή προσωποπαγείς θέ−
σεις στην Νομαρχιακή Αυτ/ση σε οργανικές μονάδες 
με αρμοδιότητες του τομέα ε΄ Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης (άρθρο 94 παρ 3β).

6. Επειδή με την ανωτέρω απόφαση μετατάχθηκαν στο 
Δήμο Καβάλας τρεις υπάλληλοι που απασχολούνταν με 
την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, γεγονός 
που δεν είναι σύμφωνο με το άρθρο 257 παρ. 2α του 
Ν. 3852/2010 και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους 
και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αφού δεν προ−
τάθηκε η υποχρεωτική μετάταξη όλων των υπαλλήλων 
συναφών κλάδων και ειδικοτήτων οι οποίοι παρείχαν 
υπηρεσίες στις κρίσιμες υπηρεσιακές μονάδες για την 
λειτουργική υποστήριξη άσκησης της συγκεκριμένης αρ−
μοδιότητας που έχει μεταφερθεί, ανεξαρτήτως αν είχε 
εκδοθεί πράξη τοποθέτησης τους ή όχι, προκειμένου 
να συνεχισθεί η διαδικασία καταβολής των επιδομάτων 
μετά την 1η−1−2011.

7. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει ύστερα από έρευνα 
και από το αριθμ. 1442/26−1−2011 έγγραφο του Δήμου 
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Καβάλας ο Μπιρμπίλης Αθανάσιος, κλάδου ΔΕ Διοικητι−
κών Γραμματέων / Α΄ βαθμού και η Γκατζάλη Αγγελική, 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΙΔΑΧ / Γ΄ βαθμού 
απασχολούνταν την 1η−1−2010 αποκλειστικά με την κα−
ταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

8. Την ανάγκη τροποποίησης − συμπλήρωσης της 
αριθμ. 9717+9668/17−12−2010 απόφασης Γενικής Γραμ−
ματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 
αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε − συμπληρώνουμε την αριθμ. 9717+9668/
17−12−2010 απόφαση της Γεν. Γραμματέως Περιφέρειας 
Αν. Μακεδονίας − Θράκης με την οποία διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη μετάταξη των υπαλλήλων της Νομαρχιακής 
Αυτ/σης Καβάλας στους Δήμους του Νομού και συγκε−
κριμένα συμπληρώνουμε την παράγραφο του Α) αυτής 
που αφορά τη μετάταξη υπαλλήλων της Δ/νσης Υγεί−
ας και Πρόνοιας στο Δήμο Καβάλας προσθέτοντας τα 
εδάφια 21 και 22 ως εξής:

21. Μπιρμπίλης Αθανάσιος του Αργυρίου, κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων /Α΄ βαθμού, μονίμου υπαλλή−
λου της Δ/νσης Υγείας και Πρόνοιας της πρώην Ν.Α. Κα−
βάλας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντιστοίχου 
κλάδου /αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής 
και με το βαθμό που κατέχει.

22. Κατζάλη Αγγελική του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοι−
κητικών Γραμματέων / ΙΔΑΧ / Γ΄ βαθμού, υπαλλήλου της 
Δ/νσης Υγείας και Πρόνοιας της πρώην Ν.Α. Καβάλας, σε 
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντιστοίχου κλάδου 
/αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με 
το βαθμό που κατέχει.

Κατά τα λοιπά η αριθμ. 9717+9668/17−12−2010 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αν. Μακεδονίας − Θράκης, 
ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 12 Απριλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 12/18−01−2011 (3)
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων Συβρί−

του και Κουρητών και Σύσταση Δημοτικής Κοινωφε−
λής Επιχείρηση Δήμου Αμαρίου.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΑΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 και 109 του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/

07−06−2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά−
της.

2. Την με αριθμό 4569/11/27−01−2011 εγκύκλιο του Υπ. 
Εσωτερικων, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης.

3. Την με αριθμό 118/2009 απόφαση του Δήμου Συβρί−
του η οποία Εγκρίθηκε με την 9211/30−12−2009 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης και 
συστήθηκε η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Συβρίτου 
ΦΕΚ τεύχος Β/25/18−01−2010.

4. Την με αριθμό 63/2009 απόφαση του Δήμου Κουρη−
τών η οποία εγκρίθηκε με την 9212/30−12−2009 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης και συστή−
θηκε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κουρητών ΦΕΚ 
τεύχος Β/25/18−01−2010.

5. Την με αριθμό 72/16−03−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που 
αφορά έλεγχο νομιμότητας της με αριθμό 12/2011 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρίου. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Αμαρίου, κατά πλειοψηφία απο−
φασίζει:

1) Την συγχώνευση των κατωτέρω Κοινωφελών Επι−
χειρήσεων:

Α) «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΣΥΒΡΙΤΟΥ» η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμό 
9211/30−12−2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κρήτης έχει δημοσιευτεί στο 25/18−1−2010 
ΦΕΚ τεύχος Β΄.

Β) «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΥΡΗΤΩΝ», η οποία είχε συσταθεί με την υπ’ αριθμό 
9212/30−12−2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κρήτης έχει δημοσιευτεί στο 25/18−1−2010 
ΦΕΚ τεύχος Β΄ και τη σύσταση νέας κοινωφελούς επι−
χείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 252 
επ. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

2) Σκοποί και αντικείμενα
Οι σκοποί και τα αντικείμενα της κοινωφελούς επι−

χείρησης είναι οι εξής:
α) Η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων κα−

θώς και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς της κοινω−
νικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του 
πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος,

β) Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 83 Κ.Δ.Κ., 

γ) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής του 
Δήμου.

Η επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης θα επιτευχθεί 
με δραστηριότητες όπως είναι:

α1) Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυνα−
μικού της περιοχής του Δήμου, με την ανάπτυξη συμβου−
λευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους 
ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή 
τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην 
προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά ερ−
γασίας, με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης για 
την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής 
του Δήμου.

α2) Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δρά−
σεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική 
φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της 
τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών 
προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφο−
νηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, 
κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων, 
μονάδων «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών» κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρ−
μογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

α3) Η εφαρμογή πολιτικών ή 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 ιατρείων, κέντρων αγωγής 
υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με 
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αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή−
ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας 
κατά συνοικούντων προσώπων.

α4) Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή η 
συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, 
προσφύγων και άλλων ευπαθών ομάδων στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

α5) 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.

α6) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
α7) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής.
α8) 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 δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινα−
κοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών 
και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, θεά−
τρου, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη 
και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

α9) Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 
παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

α10) Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστά−
σεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

α11) Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

α12) Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητι−
κών εγκαταστάσεων, όπως γυμναστηρίων, αθλητικών 
κέντρων και γενικά χώρων άθλησης.

α13) Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενί−
σχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλη−
τικών εκδηλώσεων.

α14) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανά−
πτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

α15) Η δημιουργία και διαχείριση κέντρων ενημέρω−
σης−πληροφόρησης καθώς και άλλων υποδομών για 
την αξιοποίηση και διαχείριση του περιβάλλοντος όπως 
σπηλαιολογικά και ορειβατικά κέντρα κ.α.

α16) Η εκπόνηση δράσεων ενημέρωσης − ευαισθητο−
ποίησης του τοπικού πληθυσμού σε θέματα περιβάλ−
λοντος.

α17) Η δημιουργία και αξιοποίηση υλικού για την προ−
βολή της περιοχής, όπως έντυπα, ιστοσελίδες, video 
κ.α.

α18) Η δημιουργία φυσιολατρικών και θεματικών δια−
δρομών και η με κάθε τρόπο αξιοποίησή τους.

α19) Η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικό−
τητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με 
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες.

β1) Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας 

και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοί−
κων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την 
εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.

γ1) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας.

3) Έδρα
Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η Τοπική Κοινότητα 

Φουρφουρά, Ιστορική έδρα του Δήμου Αμαρίου και θα 
στεγάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής 
Ενότητας Κουρητών.

4) Επωνυμία και διακριτικός τίτλος
Η επωνυμία της επιχείρησης θα είναι: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».
5) Διοίκηση
Η κοινωφελής επιχείρηση θα διοικείται από επταμελές 

(7) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με 
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.

Από τα μέλη του, τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσω−
ποι του Δήμου, εκ των οποίων ένας από την μειοψηφία. 
Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής και δύο (2) μέλη είναι δημότες με γνώσεις και 
πείρα σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα ακολουθεί 
την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περί−
πτωση η θητεία λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες, μετά 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προστίθε−
ται και εκπρόσωπος των εργαζομένων (χωρίς αλλαγή 
της συστατικής πράξης) εάν η επιχείρηση απασχολεί 
περισσοτέρους από είκοσι (20) εργαζόμενους με αντί−
στοιχη μείωση του αριθμού των Δημοτών.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους 
με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για 
την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων 
και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοι−
κητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό 
του.

6) Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο ορίζεται σε εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ 

(110.000 €) και προέρχεται από το ιδρυτικό κεφάλαιο των 
κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Συβρίτου 
και Κουρητών στο ταμείο της επιχείρησης.

7) Πόροι της επιχείρησης
Οι πόροι της επιχείρησης θα προέρχονται:
(α) Από τη χρηματοδότηση του Δήμου Αμαρίου δια 

των διετών προγραμμάτων δράσης.
(β) Από τη χρηματοδότηση των δράσεων της από 

Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.
(γ) Από το αντίτιμο των υπηρεσιών της.
(δ) Από δάνεια.
(ε) Από κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές ή κλη−

ροδοτήματα.
(στ) Από πάσης φύσης επιχορηγήσεις.
(ζ) Από Προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 255 

του Ν. 3463/2006.
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8) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
κώδικα δήμων και κοινοτήτων και συμπληρωματικά οι 
διατάξεις περί του εμπορικού νόμου και του αστικού 
κώδικα.

Η απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Δήμου Αμαρίου οικ. έτους 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Φωτεινή, 12 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 

F
Αριθμ. απόφ. 71/2011 (4)
Συγχώνευση Σχολικών επιτροπών Δήμου Μαλεβιζίου 

και σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία «Α΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δή−
μου Μαλεβιζίου».

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240, 241 και 243 ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 και τις 
παρ. 1, 4 και 3 του άρθρου 103 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ Α 
110) « Για τη ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές 
διατάξεις».

5. Τα ΦΕΚ σύστασης σχολικών επιτροπών των υπό 
συγχώνευση σχολικών μονάδων, όπως εμφανίζονται 
παραπλεύρως σε κάθε μία από αυτές.

6. Την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 
8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

(23 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ)
1. Τη σύσταση στο Δήμο Μαλεβιζίου, Νομού Ηρακλείου 

Ν.Π.Δ.Δ. με το όνομα «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Μαλεβιζίου», στην οποία συγχωνεύονται, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, οι 
εξής 12 Σχολικές Επιτροπές:

 «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων 
και Νηπιαγωγείου Πολύδροσου» (ΦΕΚ 2623/2412−2008, 
τ.Β΄)

 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Καλεσσών (ΦΕΚ 1869/14−9−2007, τ.Β΄) 

 Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων Αγίας Μαρίνας (ΦΕΚ 1869/14−9−2007, 
τ.Β΄) 

 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Αχλάδας (ΦΕΚ 1869/14−9−2007, τ.Β΄) 

 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Ροδιάς (ΦΕΚ 1869/14−9−2007, τ.Β΄).

 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Φόδελε (ΦΕΚ 1869/14−9−2007, τ.Β΄).

 Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γαζίου (ΦΕΚ 1892/14−9−2007,
τ.Β΄).

 Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού 
Σχολείου Τυλίσου (ΦΕΚ 305/10−3−2000, τ.Β΄).

 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Μαράθου (ΦΕΚ 305/10−3−2000, τ.Β΄).

 Σχολική Επιτροπή Α΄ και Β΄ Νηπιαγωγείου Δήμου 
Κρουσώνα (ΦΕΚ 63/28−1−2000, τ.Β΄).

 Σχολική Επιτροπή Β΄ Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα 
Δήμου Κρουσώνα (ΦΕΚ 63/28−1−2000, τ.Β΄).

 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα 
Δήμου Κρουσώνα (ΦΕΚ 63/28−1−2000, τ.Β΄).

2. Σκοπός: 
Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων 
σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, 
αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).

Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξο−
πλισμού τους.

Η αμοιβή των καθαριστών και καθαριστριών.
Η καταβολή αποζημίωσης (εξόδων κίνησης) στους 

σχολικούς τροχονόμους (όπου υπάρχουν).
Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις πρω−

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για τον εφοδιασμό από 
τον Ο.Σ.Κ των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξο−
πλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας με βιβλία 
για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

Η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων, η διαχεί−
ριση των εσόδων από ενδεχόμενη εκμετάλλευση και η 
συγκρότηση επιτροπής ελέγχου της λειτουργίας τους, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των σχολικών κυ−
λικείων.

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

3. Διοίκηση:
Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από 11/μελές Διοικητικό Συμβού−

λιο αποτελούμενο από:
Τρεις (3) Διευθυντές και Προϊσταμένους, εκ των πέντε 

αρχαιοτέρων, σχολικών μονάδων.
Τρεις (3) εκπροσώπους συλλόγων γονέων και κηδε−

μόνων.
Πέντε (5) μέλη (αιρετοί ή δημότες ή κάτοικοι), δύο εκ 

των οποίων ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

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, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατά−
ξεις των άρθρων 240 και 243 του ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως 
ισχύουν. Με την κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 άρθρου 
103 του Ν. 3852/10, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμί−
ζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών 
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επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο 
και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και 
ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Η οικονομική διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής διέ−
πεται από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφα−
σης 64447/91 (ΦΕΚ −136 Β) «Τρόπος και διαδικασία πραγ−
ματοποίησης, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης 
φύσεως εσόδων και εξόδων των Σχολικών Επιτροπών», 
όπως τροποποιήθηκε από την με αριθμό ΙΒ/3608/99 
(ΦΕΚ 884 Β΄) απόφαση υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους και του Δήμου 

Μαλεβιζίου. Κάθε είδους προσφορές δωρεές, κληρονο−
μιές, κληροδοσίες.

Η είσπραξη από το αντίτιμο των ενδεχομένως παρε−
χομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

Πρόσοδοι από τη περιουσία του και τα έσοδα από 
την εκμετάλλευση των κυλικείων.

Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
5. Περιουσία: 
Η ακίνητη και κινητή περιουσία των συγχωνευθέντων 

σχολικών επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή 
ακίνητη περιουσία, που θα αποκτηθεί στο μέλλον.

6. 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.

7. 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.

8. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, η 
οποία προέρχεται από κατανομή του Υπουργείου Εσω−
τερικών για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών 
επιτροπών του Δήμου και η οποία δεν δύναται να προ−
βλεφθεί επί του παρόντος, λόγω μη ολοκληρώσεως της 
καταρτίσεως του προϋπολογισμού έτους 2011 και της 
κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Γάζι 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Αριθμ. απόφ. 42/2011 (5)
Σύσταση ν.π.δ.δ. με τίτλο «Σχολική Επιτροπή Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1) την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1, 4 και 3 του 

άρθρου 103 του Ν. 3852/10,
2) την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,
3) την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−

ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμ. 
Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 
αυτών»,

4) την αριθμ. 19307/902/2011 απόφαση του Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 
42/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. 
Μεσολογγίου (ΑΔΑ 4ΑΓ9ΟΡ1Φ−ΩΝ), αποφασίζουμε: 

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

(ΦΕΚ 827/2007) 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου, (ΦΕΚ 
827/2007) 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου, (ΦΕΚ 810/2007) 
1ου Ενιαίου Λυκείου Μεσολογγίου, (ΦΕΚ 810/2007) 2ου 
Ενιαίου Λυκείου Μεσολογγίου, (ΦΕΚ 1664/2008) Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευηνοχωρίου, (ΦΕΚ 86/2009) 
1ου ΕΠΑΛ−ΕΠΑΣ−ΣΕΚ−ΙΕΚ Μεσολογγίου, (ΦΕΚ 546/2008) 
Γυμνασίου Αιτωλικού, (ΦΕΚ 546/2008) Λυκείου Αιτωλικού, 
(ΦΕΚ 913/2008) Λυκείου Νεοχωρίου, (ΦΕΚ 913/2008) Γυ−
μνασίου Νεοχωρίου, (ΦΕΚ 913/2008) Γυμνασίου Κατοχής, 
(ΦΕΚ 688/2007) Γυμνασίου Γουριάς, (ΦΕΚ 688/2007) ΤΕΣ 
Κατοχής, και τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου στο οποίο συγχωνεύονται οι προαναφερθείσες 
σχολικές επιτροπές Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου, 
ως ακολούθως:

Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−

ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» και έδρα 
την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.

Β) ΣΚΟΠΟΣ: 
Σκοπός του Ν.Π.Δ.Δ. είναι: 
1. Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων 
σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, 
αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).

2. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξο−
πλισμού τους.

3. Η αμοιβή των καθαριστριών.
4. Η εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση δευ−

τεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον 
Ο.Σ.Κ. των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλι−
στικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες 
σχολικές βιβλιοθήκες.

5. Η διαχείριση των εσόδων από ενδεχόμενη εκμετάλ−
λευση των σχολικών κυλικείων.
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6. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων.

7. Η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων των δη−
μόσιων σχολείων και η συγκρότηση επιτροπής ελέγ−
χου της λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

Γ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από ενδεκαμελές (11μελές) Δι−

οικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους 
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβού−
λιο και αποτελούνται από:

α) Έξι (6) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εκ των 
οποίων δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από 
τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι δυνατόν 
η μειοψηφία αντί Δημοτικού Συμβούλου να ορίσει ως 
εκπρόσωπο της, δημότη ή κάτοικο Σε περίπτωση που 
η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοί−
κους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς 
να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή 
κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία.

β) Τρεις (3) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, 
των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

γ) Ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέ−
ων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, 
ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

δ) Ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

ε) Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

στ) Σε περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως 
καθίσταται και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ζ) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δι−
καστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται 
ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

η) Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την επιτυχία 
του σκοπού του Νομικού Προσώπου, διαχειρίζεται την 
περιουσία του και γενικά τα συμφέροντα του και διοι−
κεί, εποπτεύει και ελέγχει όλη τη λειτουργία του που 
την καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. του 
Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά για τα «Δημοτικά 
Νομικά Πρόσωπα», καθώς και τα προεδρικά διατάγματα 
και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εκτέ−
λεση αυτού.

Δ) ΠΟΡΟΙ:
Οι πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι: 
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 και από 
την εκμετάλλευση των κυλικείων.

γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. 
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές 

και κληροδοσίες. 
ε) Η είσπραξη από το αντίτιμο των παρεχομένων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
στ) Η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου. 
ζ) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή, μη κατονομαζόμενη ειδικά 

πιο πάνω.
Ε) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των συγχωνευθέντων σχολικών 
επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη πε−
ριουσία 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.

ΣΤ) 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.

Ακροτελεύτιο Άρθρο Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δα−

πάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού αλλά 
ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, 1 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ      
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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