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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 695 (1)

  Κατάργηση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Λεύκτρου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 79, 238, 225, 226 και 

227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α/7−6−2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την αριθ. 60/74895/30−12−2010 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010 
(ΦΕΚ 232/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου».

4. Την αριθ. 83/2011 α.δ.σ. Δυτικής Μάνης, με την οποία 
αποφασίζεται η λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ−
σης – Αποχέτευσης Λεύκτρου και ο ορισμός ορκωτών 
λογιστών για την εκκαθάρισή της.

5. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο 11/4569/27−1−2011 
του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλ/κής Διακυ−
βέρνησης κεφ. ΙΙ παρ. β, τελευταία περίπτωση σύμφωνα 
με τα οποία: «Στην περίπτωση λύσης ΔΕΥΑ εφαρμόζεται 
το άρθρο 262 ΚΔΚ».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 262 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/τ. Α’/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και 
τις ίδιες του άρθρου 40 Ν. 3801/09 που αφορούν τη 
μεταφορά του προσωπικού της λυθείσας επιχείρησης.

7. Τον τηρούμενο φάκελο της υπό λύση ΔΕΥΑ Λεύ−
κτρου, από τον οποίο προκύπτει ότι:

Α) Η ως άνω επιχείρηση έχει συσταθεί με την Α.Π. 
15736/11−9−2000 απόφασή μας (ΦΕΚ 1454/Β/29−11−2000) με 
την οποία τροποποιήθηκε το Π.Δ. 80/1994 (Α΄ 63), περί 
συστάσεως ΚΕΥΑ Νεοχωρίου, και τροποποιήθηκε με την 
Α.Π. οικ. 9630/22−6−2005 (ΦΕΚ 1210/31−8−2005) απόφασή 
μας, αποφασίζουμε:

1. Νομιμοποιούμε την αριθ. 83/2011 α.δ.σ. Δυτικής Μά−
νης, με την οποία αποφασίστηκε η λύση της ΔΕΥΑΛ 
σύμφωνα με το αιτιολογικό που αναφέρεται, όπως αυτή 
συστάθηκε και λειτουργεί κατά τα ανωτέρω.

2. Λύουμε την ως άνω επιχείρηση ΔΕΥΑΛ κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

3. Παραγγέλλουμε την εκκαθάριση της ως άνω επι−
χείρησης ΔΕΥΑΛ κατά τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 
του ως άνω άρθρου και νομοθετήματος.

4. Προκειμένου για το υπηρετούν προσωπικό της ως 
άνω επιχείρησης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του 
άρθρου 40 παρ 6&7 του Ν. 3801/2009, όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και με την απαιτούμενη 
διαδικασία που ορίζουν οι ανωτέρω διατάξεις.

5. Τα όποια περιουσιακά στοιχεία, που απομένουν 
μετά την εκκαθάριση της ως άνω επιχείρησης ΔΕΥΑΛ 
περιέρχονται στο Δήμο Δυτικής Μάνης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 21 Μαρτίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(2)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Πέττα Άννα του Δημητρίου, κατοί−
κου Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώνας.

  Με την αριθ. 2259/29−3−2011 απόφαση του Αντιπερι−
φερειάρχη Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 247) 
του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 
93/1993 (Α΄ 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43), την 
61/11.1.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
18/Β΄/14.1.2011) και του άρθρου 186 παρ. Ζ περ. ΙΙ αριθ. 17 
του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), χορηγείται στην Πέττα Άννα του 
Δημητρίου, κατοίκου Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώνας, 
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, 
για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργα−
νωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΥ
F

(3)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στη Λιανού Σωτηρία του Γεωργίου, κα−
τοίκου Δήμου Νίκαιας − Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

  Με την αριθ. 1875/29−3−2011 απόφαση του Αντιπε−
ριφερειάρχη Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 
247) του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του 
Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 
43), την 61/11.1.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
(ΦΕΚ 18/Β΄/14.1.2011) και του άρθρου 186 παρ. Ζ περ. ΙΙ 
αριθ. 17 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), χορηγείται στη Λιανού 
Σωτηρία του Γεωργίου, κατοίκου Νίκαιας − Αγ. Ιωάννη 
Ρέντη, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια 
οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και 
του ιδιωτικού τομέα.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΥ
F

Αριθ. 168/2011 (4)
    Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 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 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),

2) Τις αριθ. εγκυκλίους 51/2010, 9/2011, 11/2011 και 24/2011 
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., και της αριθ. 8440/24.02.2011 απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης [ΦΕΚ 318/τ. Β΄/25−2−11)

3) Την αριθ. 2238/17−3−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
− Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας της αριθ. 168/2011 
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Δράμας (ΑΔΑ: 
4ΑΓ60Ρ1Υ−1Χ), αποφασίζουμε:

1. Συγχωνεύουμε τα δεκατέσσερα (14) Νομικά Πρό−
σωπα Δημοσίου Δικαίου Σχολικών Επιτροπών Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1) 10η ΕΣΕ 1ο Γ/σιο − 1ο Εν. Λύκειο Δράμας
2) Σ.Ε. 2ο Γ/σιο − Εσπερινό Γ/σιο Δράμας − Εσπερινό 

Λύκειο Δράμας
3) Σ.Ε. 2ο Εν. Λύκειο Δράμας
4) 12η Ε.Σ.Ε 1 ΕΠΑΛ − 2 ΕΠΑΛ, 3 Τ.Ε.Ε. Δράμας, Εσπερινό 

ΕΠΑΛ. Δράμας, Σ.Ε.Κ. Δράμας
5) Σ.Ε. 3ο Γ/σιο Δράμας
6) Σ.Ε. 4ο Γ/σιο Δράμας
7) Σ.Ε. 5ο Γ/σιο Δράμας
8) Σ.Ε. 6ο Γ/σιο Δράμας
9) Σ.Ε. Μουσικό Γ/σιο − Εν.Λύκειο Δράμας
10) Σ.Ε. 4ο Εν.Λύκειο Δράμας
11) Σ.Ε. 3ο Εν. Λύκειο Δράμας
12) Σ.Ε. Γ/σιο Ξηροποτάμου [Τ.Α.Δ.]
13) Σ.Ε. TEE Αγωγής Α και Β Βαθμίδας
14) Σ.Ε. ΕΕΕΕΚ, και
II. Συστήνουμε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι−

καίου Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στο Δήμο Δράμας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας».

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης 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 εξο−
πλισμού τους.

− η εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Δευτε−
ροβάθμιας 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 διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη 
κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στή−
ριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονά−
δων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από 
διάταξη νόμου.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Νομικού Προσώπου ορίζεται η πόλη 
της Δράμας.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ − ΘΗΤΕΙΑ: Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα δι−
οικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτε−
λείται από ένδεκα (11) ως εξής:

− Επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους, ή συμβούλους δη−
μοτικών και τοπικών κοινοτήτων, ή δημότες ή κατοίκους 
με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, εκ των οποίων 
τουλάχιστον οι δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου.
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− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

− ΄Εναν (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 δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης

− Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρό−
εδρο και τον αντιπρόεδρο του 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».

Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας, λειτουργεί για κάθε 
σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής 
Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. 

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυ−
ντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, 
τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων 
και ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων. 

Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προ−
βλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχο−
λείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην Σχολική 
Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας 
τους.

Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχο−
λικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται 
στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών 
αναγκών των σχολικών μονάδων με απόφαση της σχο−
λικής επιτροπής.

Η θητεία των μελών του αρχικού Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ν.Π.Δ.Δ. λήγει στις 31/12/2012 και στις 1/1/2013 
ξεκινά η θητεία των μελών νέου Διοικητικού Συμβουλί−
ου η οποία λήγει με τη λήξη της Δημοτικής Περιόδου. 
Από την αμέσως επόμενη Δημοτική περίοδο η θητεία 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. θα 
έχει διάρκεια 2,5 (δύο και μισό) ετών, κατ’ αναλογία με 
τα προβλεπόμενα για τη θητεία του προεδρείου του 
δημοτικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμ−
βουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου 
για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των κα−
θηκόντων τους.

ΠΟΡΟΙ − ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ − ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: Πόροι 
του Ν.Π.Δ.Δ είναι:

1. Από τις επιχορηγήσεις των δήμων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του 
άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει

2. Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
3. Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
4. Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές 

και κληροδοσίες.
5. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών που συγχω−
νεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία 
που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την 
κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με 
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη 

κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον 
αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμνα−
στηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, 
βιβλιοθηκών κ.λ.π., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς 
και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Το προσωπικό των νομικών προ−
σώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως 
προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νο−
μικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με 
την ίδια σχέση εργασίας.

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.

Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία 
των μελών των διοικητικών συμβουλίων των υπό συγ−
χώνευση νομικών προσώπων.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στη πα−
ρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ. 
(ν.3463/2006) καθώς και αριθ. πρωτ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 
318/τ. Β’/25−2−11) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»,

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Δράμα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΣΣΑΣ 

F
Αριθ. 166/2011 (5)

   Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 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 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),

2) Τις αριθ. εγκυκλίους 51/2010, 9/2011, 11/2011 και 24/2011 
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., και της αριθ. 8440/24.02.2011 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 318/τ. Β΄/25−2−11),

3) Την αριθ. 2239/17−3−2011 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης 
περί ελέγχου νομιμότητας της αριθ. 166/2011 απόφασης 
του δημοτικού συμβουλίου Δράμας (ΑΔΑ: 4ΑΓ60Ρ1Υ−
Μ4), αποφασίζουμε:
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Ι. Συγχωνεύουμε τα πενήντα τρία (53) Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας:

1) 2η Ε.Σ.Ε. Δ.Σ. & Νηπιαγωγείου Αρκαδικού
2) 8η Ε.Σ.Ε. 2ο & 20ο Νηπιαγωγείου Δράμας
3) 17η Ε.Σ.Ε. Ειδ. Δ.Σ. & Νηπιαγωγείου Δράμας
4) 18η Ε.Σ.Ε. 13ο Δ.Σ. & 22ο & 25ο Νηπιαγωγείου Δρά−

μας
5) Σ.Ε. 1ου Δ.Σ. Δράμας
6) Σ.Ε. 2ου Δ.Σ. Δράμας
7) Σ.Ε. 3ου Δ.Σ. Δράμας
8) Σ.Ε. 4ου Δ.Σ. Δράμας
9) Σ.Ε. 5ου Δ.Σ. Δράμας 
10) Σ.Ε. 6ου Δ.Σ. Δράμας 
11) Σ.Ε. 7ου Δ.Σ. Δράμας 
12) Σ.Ε. 8ου Δ.Σ. Δράμας 
13) Σ.Ε. 9ου Δ.Σ. Δράμας 
14) Σ.Ε. 10ου Δ.Σ. Δράμας 
15) Σ.Ε. 11ου Δ.Σ. Δράμας 
16) Σ.Ε. 12ου Δ.Σ. Δράμας 
17) Σ.Ε.14ου Δ.Σ. Δράμας 
18) Σ.Ε. 15ου Δ.Σ. Δράμας 
19) Σ.Ε. 16ου Δ.Σ. Δράμας
20) Σ.E. Δ.Σ. Ν. Αμισού 
21) Σ.Ε. Δ.Σ. − Νηπιαγωγείου Καλλιφύτου 
22) ΣΕ. Δ.Σ. − Νηπιαγωγείου Καλού Αγρού 
23) Σ.Ε. Κοιν. Κουδουνίων 
24) Σ.Ε. Δ.Σ. − Νηπιαγωγείου Μαυροβάτου
25) Σ.Ε. Δ.Σ. & Νηπιαγωγείου Ν. Σεβάστειας 
26) Σ.Ε. Κοιν. Μικροχωρίου 
27) Σ.Ε. Δ.Σ. & Νηπιαγωγείου Μοναστηρακίου 
28) Σ.Ε. Κοιν. Μυλοποτάμου 
29) Σ.Ε. Δ.Σ. & Νηπιαγωγείων Ξηροποτάμου 
30) Σ.Ε. Δ.Σ. & Νηπιαγωγείων Χωριστής 
31) Σ.Ε. 1ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
32) Σ.Ε. 3ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
33) Σ.Ε. 4ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
34) Σ.Ε. 5ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
35) Σ.Ε. 6ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
36) Σ.Ε. 7ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
37) Σ.Ε. 8ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
38) Σ.Ε. 9ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
39) Σ.Ε. 10ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
40) Σ.Ε. 11ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
41) Σ.Ε. 12ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
42) Σ.Ε. 13ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
43) Σ.Ε. 14ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
44) Σ.Ε. 15ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
45) Σ.Ε. 16ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
46) Σ.Ε. 17ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
47) Σ.Ε. 18ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
48) Σ.Ε. 19ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
49) Σ.Ε. 26ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
50) Σ.Ε. 27ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
51) Ε.Σ.Ε. 21ου& 24ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
52) Σ.Ε. 23ου Νηπιαγωγείου Δράμας 
53) Σ.Ε. Νηπιαγωγείου Νέας Αμισού
II. Συστήνουμε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι−

καίου Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στο Δήμο Δράμας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας».

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης θα είναι:

− Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται 
για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντί−
στοιχων 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 εξο−
πλισμού τους

− Η εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Πρω−
τοβάθμιας 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 διαχείριση 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.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Νομικού Προσώπου ορίζεται η πόλη 
της Δράμας.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ − ΘΗΤΕΙΑ: Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα δι−
οικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτε−
λείται από ένδεκα (11) ως εξής:

− Οκτώ (8) Δημοτικούς Συμβούλους ή συμβούλους δη−
μοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή δημότες ή κατοίκους 
με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, εκ των οποίων 
τουλάχιστον οι δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου.

− Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

− ΄Εναν (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.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβου−
λίου. Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, 
όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκε−
κριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής 
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα 
ψήφου.

Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας, λειτουργεί για κάθε 
σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής 
Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. 
Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής 
σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, του−
λάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων. Το 
Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα 
που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και 
διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην Σχολική Επιτροπή 
για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους. 

Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχο−
λικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται 
στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών 
αναγκών των σχολικών μονάδων με απόφαση της σχο−
λικής επιτροπής.
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Η θητεία των μελών του αρχικού Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ν.Π.Δ.Δ. λήγει στις 31/12/2012 και στις 1/1/2013 
ξεκινά η θητεία των μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου η 
οποία λήγει με τη λήξη της Δημοτικής Περιόδου. Από την 
αμέσως επόμενη Δημοτική περίοδο η θητεία των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. θα έχει διάρκεια 
2,5 (δύο και μισό) ετών, κατ’ αναλογία με τα προβλεπό−
μενα για τη θητεία του προεδρείου του δημοτικού συμ−
βουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν 
να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που 
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

ΠΟΡΟΙ − ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ − ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: Πόροι 
του Ν.Π.Δ.Δ είναι:

1. Από τις επιχορηγήσεις των δήμων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του 
άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει

2. Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
3. Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
4. Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές 

και κληροδοσίες.
5. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών που συγχω−
νεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία 
που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την 
κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με 
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη 
κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον 
αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμνα−
στηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, 
βιβλιοθηκών κ,λ.π., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς 
και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Το προσωπικό των νομικών προ−
σώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως 
προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νο−
μικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με 
την ίδια σχέση εργασίας.

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.

Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία 
των μελών των διοικητικών συμβουλίων των υπό συγ−
χώνευση νομικών προσώπων.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στη πα−
ρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ. 
(ν.3463/2006) καθώς και αριθ. πρωτ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 
318/τ. Β/25−2−11) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Δράμα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΣΣΑΣ 

F
Αριθ. 14 (6)
   Συγχώνευση των νομικών προσώπων του Δήμου Π. 

Φαλήρου με τις επωνυμίες: 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙ−
ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ 2. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ) ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» σε 
ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙ−
ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ». 

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α/08.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 

114/τ.Α΄/2006).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989.
4. Την αριθ. 3356/1961/25−2−2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
αποφασίζει:

Α. Τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων του Δήμου 
Π. Φαλήρου με τις επωνυμίες: 1. «Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί Π. Φαλήρου» (Β΄ 399/9.4.2001), και 2. «Βρεφο−
νηπιακός Σταθμός (πρώην ΠΙΚΠΑ) Δήμου Π. Φαλήρου» 
(Β΄ 1015/24.7.2003), σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ».

Β. Σκοπός του Νέου Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα προκύψει 
από τη συγχώνευση των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι να 
παρέχει ΑΓΩΓΗ και φροντίδα στα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας ώστε:

Α) Να τα βοηθήσει να αναπτυχθούν ολόπλευρα σω−
ματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά

Β) Να βοηθήσει να ενταχθούν ομαλά στο Σχολείο.
Γ) Να εξαλείψει, κατά το δυνατό, τις διαφορές που 

προκύπτουν από το πολιτιστικό − οικονομικό − μορφωτι−
κό επίπεδο των γονέων τους (παιδιά εργαζομένων, κύρια 
των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων) Δηλαδή: Να 
παρέχει Αντισταθμιστική Αγωγή.

Δ) Να εξυπηρετήσει τους γονείς και να αποτελέσει 
Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Βοήθειας (να ευαι−
σθητοποιεί, ενημερώνει και προβληματίζει τους γονείς 
των παιδιών σε θέματα παιδαγωγικής και παιδικής ψυ−
χολογίας).

Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το Ν.Π.Δ.Δ. θα διοικείται από ενδεκαμε−
λές (11) Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από:

− τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, δύο (2) εκ των 
οποίων ορίζονται από τη μειοψηφία 

− πέντε (5) δημότες ή κατοίκους οι οποίοι έχουν 
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 
γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του νομικού προ−
σώπου.

− ένα (1) μέλος που είναι χρήστης των υπηρεσιών του 
νομικού προσώπου (εκπρόσωπος γονέων).

− ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, επειδή το 
Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα.
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Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι δυόμισι έτη. Για την δημοτική περίοδο 
01/01/2011 − 31/08/2014, η πρώτη θητεία θα είναι δύο έτη 
και η δεύτερη θα λήξει την 31 Αυγούστου 2014. 

Δ. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι:
1. Η τακτική κρατική επιχορήγηση του άρθρου 25 του 

Ν.1828/1989 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης θα καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρη−
σης του νέου Νομικού Προσώπου καθώς και τις δαπάνες 
μισθοδοσίας του προσωπικού του βάσει του Ν.2880/2001 
και 3106/2003, που μεταφέρθηκαν στους Δήμους.

2. Οι έκτακτες επιχορηγήσεις του υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης.

3. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Π. Φαλήρου ύψους 
έως 300.000,00 €. 

4. Οι έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Παλ. Φαλή−
ρου, οι οποίες θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., 
προς το Νομικό Πρόσωπο.

5. Μηνιαία οικονομική εισφορά (δίδακτρα) από τις οι−
κογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών.

6. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κρά−
τος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, Νομικό ή Φυσι−
κό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο 
είτε προς το Δήμο Π. Φαλήρου για λογαριασμό του.

7. Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και 
κληροδοσίες.

8. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγ−
μάτων ή υπηρεσιών.

9. Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Ε. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του νέου Νομικού Προσώπου θα είναι 
η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί 
κινητών και ακινήτων των συγχωνευομένων Ν.Π.Δ.Δ.:
1. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου», και 
2. «Βρεφονηπιακός Σταθμός (πρώην ΠΙΚΠΑ) Δήμου Π. 
Φαλήρου» και η κυριότητα επί των κινητών, τα οποία 
χρησιμοποιούνται από το ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο για 
την εκπλήρωση του σκοπού του, μεταβιβάζονται σε αυτό 
(το Ν.Π.), χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των περί 
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών 
προσώπων, καθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 8 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, αυτοδικαίως 
προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νο−
μικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση και 
την μεταφορά της αρμοδιότητας, με την ίδια σχέση 
εργασίας και έμμισθης εντολής.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκλη−

θεί δαπάνη ύψους έως 300.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6715.10, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του 
Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2011 και για τα επόμενα 
έτη.

Το νέο νομικό πρόσωπο που θα δημιουργηθεί, υποκα−
θιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύ−
θηκαν 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 μετά τη 
δημοσίευση της προς λήψη απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 

F
Αριθ. 13 (7)
   Συγχώνευση, κατά τις διατάξεις του άρθ. 103 του Ν.3852/ 

2010, των Νομικών Προσώπων του Δήμου Π. Φαλή−
ρου με τις επωνυμίες: 1. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 
Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», 2. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ», 3. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΣΗΣ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ» και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου 
με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ». 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/8.6.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 

114/Α΄/2006).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989.
4. Την αριθ. 3361/1966/25−2−2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
αποφασίζει:

Α. Τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων του Δήμου 
Π. Φαλήρου με τις επωνυμίες: 1.«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟ−
ΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» (ΦΕΚ 169΄/Α΄/1969), 2.«ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» (ΦΕΚ 
419/Β΄/2001), και 3.«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» (ΦΕΚ 110/Β΄/1998) και τη σύστα−
ση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».

Β. ΣΚΟΠΟΣ του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η ανάπτυξη των μορφωτικών, πνευματικών, πολι−

τιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των δημοτών 
Παλ. Φαλήρου.

β) Η ουσιαστική παρέμβαση στη διαμόρφωση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής και αθλητικής ζωής στο 
Παλ. Φάληρο, καθώς και η προαγωγή & διάδοση του 
Αθλητισμού. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού (ως 
προς τον Αθλητισμό) διαθέτει και λειτουργεί οργανω−
μένους χώρους με γυμναστικές και αγωνιστικές εγκα−
ταστάσεις.

γ) Η κατάρτιση πλήρους και άρτιας φιλαρμονικής, για 
τη συμβολή στην λαμπρότερη διεξαγωγή των Εθνικών και 
Τοπικών εορτών, την παροχή ψυχαγωγίας στους κατοί−
κους του Δήμου και την εν γένει προαγωγή του μουσικού 
αισθήματος ως και η συγκρότηση τμήματος χορωδίας.

δ) Η διοργάνωση κάθε είδους πολιτιστικών και αθλη−
τικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα:

1. Η διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων και συνεδρι−
άσεων σε θέματα επιστημονικά, κοινωνικά αλλά και σε 
ειδικότερα θέματα του Δήμου Παλ. Φαλήρου.
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2. Η ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων για την 
προβολή και διάδοση του χορού, του θεάτρου και του 
κινηματογράφου.

3. Η ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων για την 
προβολή και διάδοση των εικαστικών και εφαρμοσμέ−
νων τεχνών (δημιουργία εργαστηρίων) όπως ζωγραφική, 
γλυπτική, φωτογραφία, χαρακτική λαϊκής τέχνης, δια−
κόσμηση και η δημιουργία εκθεσιακού χώρου για την 
προβολή τους.

4. Η διοργάνωση γενικά εκδηλώσεων για την προώθη−
ση των σκοπών του ΚΕΝΤΡΟΥ (διαγωνισμοί κ.λ.π.).

5. Δημιουργία σκακιστικής ομάδας και διοργάνωση 
σχετικών εκδηλώσεων.

6. Συγκέντρωση υλικού για την ιστορία της πόλης και 
έκδοση σχετικών εντύπων λαογραφικού υλικού.

7. Η ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων των μα−
θητικών κοινοτήτων και των εκπαιδευτηρίων του Δήμου 
Παλ. Φαλήρου.

8. Οργάνωση εκδρομών και άλλων κοινοτικών εκδη−
λώσεων.

9. Η ενίσχυση και προβολή της ερασιτεχνικής πρω−
τοβουλίας και του πολιτιστικού έργου των μαζικών φο−
ρέων της πόλης.

10. Η δημιουργία Πινακοθήκης.
11. Η δημιουργία κινηματογράφου.
12. Η δημιουργία μουσικού εργαστηρίου για παιδιά 

(πρώτη επαφή του παιδιού με αυτοσχέδια ή μη μουσικά 
όργανα και επαφή του με το χορωδιακό τραγούδι).

13. Η δημιουργία κουκλοθέατρου και θεάτρου σκιών.
14. Η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων πολιτι−

στικού και επιμορφωτικού περιεχομένου.
15. Οι παιδικές κατασκηνώσεις.
16. Τα διάφορα δίκτυα «PARTENALIA» − «ΑΜΦΙΚΤΥΟ−

ΝΙΑ» κ.α.
17. Οι αδελφοποιήσεις με πόλεις άλλων Κρατών.
18. Η λειτουργία των πνευματικών Κέντρων, η οργά−

νωση, η λειτουργία, η διαχείριση και συντήρηση των 
Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Παλ. Φαλήρου.

19. Η δημιουργία μιας πολύπλευρης υποδομής και 
εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων άθλησης 
στη συνοικία, το σχολείο, τα σωματεία.

20. Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού λαϊκού αθλη−
τισμού με την πρόσληψη κατάλληλου εξειδικευμένου 
προσωπικού (γυμναστές, προπονητές κ.λ.π.) για την προ−
ώθηση του ουσιαστικού ρόλου του αθλητισμού ως παρά−
γοντα κοινωνικής ένταξης, αγωγής υγείας και ανθρώπινης 
αλληλεγγύης ή την ενθάρρυνση της άσκησης αθλητισμού 
ως παράγοντα προαγωγής υγείας πολιτών.

21. Η συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους και 
τους λοιπούς μαζικούς φορείς της περιοχής, τις ομο−
σπονδίες των αθλημάτων, τη Γ.Γ.Α. του υπουργείου Πο−
λιτισμού και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την επίτευξη 
των σκοπών του.

22. Η ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων τόσο 
στον τομέα της κατάρτισης στο επίπεδο στελεχών 
και τεχνικών του αθλητισμού, όσο και στον τομέα της 
δημιουργίας προγραμμάτων ανταλλαγών για τα επαγ−
γέλματα που συνδέονται με τον αθλητισμό. Ιδιαίτερα 
θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η αθλητική συνεργασία των 
αθλητικών φορέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και η αμοι−
βαία πληροφόρηση σχετικά με τα συστήματα κατάρτι−
σης και αθλητικής οργάνωσης.

23. Η υλοποίηση προγραμμάτων ΕΟΚ, σχετικά με 
αθλητικές δραστηριότητες.

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

τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) 
μέλη, ως εξής:

Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο 
(2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβου−
λίου

Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των 
υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη 
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, 
ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου

Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται για δυόμισι έτη.
Για την δημοτική περίοδο 01/01/2011 − 31/08/2014, η 

πρώτη θητεία θα είναι δύο έτη και η δεύτερη θα λήγει 
την 31 Αυγούστου 2014.

Δ. ΠΟΡΟΙ του ΝΠΔΔ είναι:
α) Η τακτική κρατική επιχορήγηση από τις πιστώσεις 

του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, καλύπτονται στο εξής οι δαπάνες λει−
τουργίας και συντήρησης του νέου Νομικού Προσώπου, 
καθώς και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού του, 
βάσει του Ν. 2880/01.

β) επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το 
Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, Νομικό ή 
Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρό−
σωπο είτε προς το Δήμο για λογαριασμό του,

γ) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ύψους 
έως 730.000,00 ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση 
η οποία θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το ύψος 
της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης 
επιχορήγησης,

δ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες,

ε) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.,

στ) συνδρομές και κάθε είδους έσοδα από τη χρήση 
των αθλητικών εγκαταστάσεων από φορείς, συλλόγους, 
σωματεία και κάθε είδους αθλούμενο,

ζ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης,

η) εισπράξεις από διαφημίσεις στους χώρους όλων 
των αθλητικών εγκαταστάσεων,

θ) τα γήπεδα και τα πνευματικά κέντρα του Δήμου 
κατά χρήση,

ι) έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Π. Φαλήρου 
προς το Νομικό Πρόσωπο.

Ε. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου της παραγράφου Α, καθώς και κάθε άλλη κινητή 
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στα νομικά πρόσωπα.

ΣΤ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και 
σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από 
τον Αντιπρόεδρο.
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Ζ. ΕΔΡΑ ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και 
συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις του π. ΔΑΚ − Μαρίνα 
Φλοίσβου.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών 
προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως 
προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νο−
μικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με 
την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με 
καθολικό διάδοχο. 

Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι 
νομικά πρόσωπα που 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.

Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής θα προκληθεί δαπάνη ύψους έως 730.000,00 € 
στον ΚΑ 00.6715−09, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό 
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ. έτους 2011 και για τα 
επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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