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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ.  απόφ. 80/2011 (1)
Σύσταση στο ∆ήµο Αβδήρων Νοµού Ξάνθης ενιαίου 

Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩ−
ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ» µε 
έδρα τη Γενισέα του ∆ήµου Αβδήρων. 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΒ∆ΗΡΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

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

87/τ. Α’/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α’/2006) ∆.Κ.Κ.
3. Την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέ−

ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.) 
µε αριθ. 8440/24.02.2011 «Καθορισµός λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων 
αυτών».

4. Την υπ’ αριθµ. 2308/31.03.2011 (Α∆Α: 4ΑΓΒΟΡ1Υ−Ζ) 
εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης (Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λει−
τουργίας − Τµήµα ∆ιοικητικού − Οικονοµικού) που αφορά 
την έγκριση της υπ’ αριθµ. 80/22.03.2011 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αβδήρων, αποφασίζουµε:

Συνιστούµε στο ∆ήµο Αβδήρων Νοµού Ξάνθης ενιαίο 
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟ−
ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ» µε έδρα 
τη Γενισέα του ∆ήµου Αβδήρων.

Κωδικοποιούµε τη συστατική πράξη του Ν.Π.∆.∆. µε 
την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ» ως εξής:

Άρθρο 1

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 
συγχωνεύονται οι παρακάτω σχολικές επιτροπές: 1) Σχο−
λική Επιτροπή Παιδείας 6/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αβδήρων, 2) Σχολική Επιτροπή Παιδείας Νηπιαγωγεί−
ου Αβδήρων, 3) Σχολική Επιτροπή Παιδείας ∆ηµοτικού 
Σχολείου − Νηπιαγωγείου Μάνδρας, 4) Σχολική Επιτρο−
πή Παιδείας Νηπιαγωγείου Μυρωδάτου, 5) Σχολική Επι−
τροπή Παιδείας 6/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Γενισέας, 
6) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 3/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Μαγικού, 7) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 2/θέσιου ∆ηµο−
τικού Σχολείου Πηγαδίων, 8) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 
Νηπιαγωγείου Π. Κατραµίου, 9) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 
2/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Αυξεντίου, 10) Σχολική Επι−
τροπή Παιδείας 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Σουνίου, 11) Σχολική 
Επιτροπή Παιδείας 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Βαφέικων, 12) 
Σχολική Επιτροπή Παιδείας 2/θέσιου Ειδικού ∆ηµοτικού 
Σχολείου Τυφλών και Αµβλυώπων Φελώνης, 13) Σχολική 
Επιτροπή Παιδείας 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Κουτσού, 14) 
Σχολική Επιτροπή Παιδείας 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Νέου 
Ζυγού, 15) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 2/θέσιου Ειδικού Νη−
πιαγωγείου Νέου Ζυγού, 16) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 
6/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Πετεινού, 17) Σχολική Επι−
τροπή Παιδείας 6/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Πολυσίτου, 
18) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 2/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολεί−
ου Λευκόπετρας, 19) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 2/θέσιου 
Νηπιαγωγείου Σήµαντρων, 20) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 
2/θέσιου Σχολείου Βελοχωρίου, 21) Σχολική Επιτροπή 6/θέ−
σιου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιοµήδειας και συστήνεται µία 
σχολική επιτροπή στο δήµο Αβδήρων µε την επωνυµία: 1) 
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Σχολική Επιτροπή Παιδείας 6/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολεί−

ου Αβδήρων, 2) Σχολική Επιτροπή Παιδείας Νηπιαγωγείου 

Αβδήρων, 3) Σχολική Επιτροπή Παιδείας ∆ηµοτικού Σχολεί−

ου − Νηπιαγωγείου Μάνδρας, 4) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 

Νηπιαγωγείου Μυρωδάτου, 5) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 6/

θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Γενισέας, 6) Σχολική Επιτροπή 

Παιδείας 3/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Μαγικού, 7) Σχολική 

Επιτροπή Παιδείας 2/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Πηγαδιών, 

8) Σχολική Επιτροπή Παιδείας Νηπιαγωγείου Π. Κατραµίου, 

9) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 2/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου 

Αυξεντίου, 10) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 2/θέσιου Νηπι−

αγωγείου Σουνίου, 11) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 1/θέσιου 

Νηπιαγωγείου Βαφέικων, 12) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 

2/θέσιου Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου Τυφλών και Αµβλυ−

ώπων Φελώνης, 13) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 1/θέσιου 

Νηπιαγωγείου Κουτσού, 14) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 

1/θέσιου Νηπιαγωγείου Νέου Ζυγού, 15) Σχολική Επιτροπή 

Παιδείας 2/θέσιου Ειδικού Νηπιαγωγείου Νέου Ζυγού, 16) 

Σχολική Επιτροπή Παιδείας 6/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου 

Πετεινού, 17) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 6/θέσιου ∆ηµο−

τικού Σχολείου Πολυσίτου, 18) Σχολική Επιτροπή Παιδείας 

2/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Λευκόπετρας, 19) Σχολική 

Επιτροπή Παιδείας 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Σήµαντρων, 20) 

Σχολική Επιτροπή Παιδείας 2/θέσιου Σχολείου Βελοχωρϊου, 

21) Σχολική Επιτροπή 6/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιο−

µήδειας και συνίσταται στο ∆ήµο Αβδήρων ενιαίο ΝΠ∆∆ 

µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ» µε έδρα τη Γενισέα 

του δήµου Αβδήρων.

Άρθρο 2

Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκ−

παίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της 

διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργί−

ας 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 

∆ια 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.

Άρθρο 3

Το νέο Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµ−

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

− Πέντε (5) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο (2) ορίζονται από τη µειοψηφία του 
δηµοτικού συµβουλίου.

− Έναν (1) δηµότη ή κάτοικο µε εµπειρία στο χώρο 
της εκπαίδευσης.

− ∆ύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

− Τρεις (3) εκπροσώπους 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.

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.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 4

Πόροι του Ν.Π.∆.∆. είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ,
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου και η 

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαµορ−
φώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης, 

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

κληροδοσίες,
στ) κάθε άλλη νόµιµη πηγή.

Άρθρο 5

Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της πα−
ραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά 
πρόσωπα.

Άρθρο 6

Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δηµόσια αρχή ή ιδιωτική, από τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον 
Αντιπρόεδρο του ∆.Σ.

Από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο που 
δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά πρό−
σωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα 
προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου 
χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο µε καθολικό 
διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα µέρη 
είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται 
αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαι−
τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα 
από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου που δεν µπορεί 
να προσδιορισθεί επειδή εξαρτάται από την εκάστοτε 
απόφαση επιχορήγησης.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γενισέα, 28 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΝΑΡΙ∆ΗΣ
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    Αριθµ. απόφ. 82/2011 (2)
Σύσταση στο ∆ήµο Αβδήρων ενιαίο Ν.Π.∆.∆. µε την επω−

νυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ−
ΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ» µε έδρα τη Γενισέα 
του ∆ήµου Αβδήρων .

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΒ∆ΗΡΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

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

87/τ. Α’/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α’/2006) ∆.Κ.Κ.
3. Την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέ−

ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.) 
µε αριθ. 8440/24.02.2011 «Καθορισµός λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων 
αυτών».

4. Την υπ’ αριθµ. 2306/31.03.2011 (Α∆Α: 4ΑΓΒΟΡ1Υ−Ε) 
εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης (Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λει−
τουργίας − Τµήµα ∆ιοικητικού − Οικονοµικού) που αφορά 
την έγκριση της υπ’ αριθµ. 82/22.03.2011 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αβδήρων, αποφασίζουµε:

Συστήνουµε στο ∆ήµο Αβδήρων ενιαίο ΝΠ∆∆ µε την 
επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ−
ΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ» µε έδρα τη Γενισέα του 
∆ήµου Αβδήρων.

Κωδικοποιούµε τη συστατική πράξη του Ν.Π.∆.∆. µε 
την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ» ως εξής:

Άρθρο 1

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 
συγχωνεύονται οι παρακάτω σχολικές επιτροπές: 1) Σχο−
λική Επιτροπή Παιδείας Γυµνασίου Γενισέας, 2) Σχολική 
Επιτροπή Παιδείας Γυµνασίου Πολυσίτου, 3) Σχολική 
Επιτροπή Παιδείας Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, 4) Σχο−
λική Επιτροπή Γυµνασίου Αβδήρων, 5) Σχολική Επιτροπή 
Λυκείου Αβδήρων και συστήνεται στο δήµο Αβδήρων 
ενιαίο ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ» 
µε έδρα τη Γενισέα του ∆ήµου Αβδήρων.

Άρθρο 2

Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθµιας εκ−
παίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της δι−
ατίθενται 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρί−
ων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά 
είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθη−
σης 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 ανα−

γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόµου.

Άρθρο 3

Το νέο Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) µέλη 
ως εξής:

− Πέντε (5) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων 
δύο (2) ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµ−
βουλίου.

− Έναν (1) δηµότη ή κάτοικο µε εµπειρία στο χώρο 
της εκπαίδευσης.

− ∆ύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

− ∆ύο (2) εκπροσώπους της ένωσης γονέων, και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας δευτερο−
βάθµιας εκπαίδευσης.

− Έναν (1) εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων των 
σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά προ−
τεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας.

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.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 4

Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ,
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου και η 

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαµορ−
φώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης, 

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

κληροδοσίες,
στ) κάθε άλλη νόµιµη πηγή.

Άρθρο 5

Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακί−
νητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγράφου 
1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που 
τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά πρόσωπα.

Άρθρο 6

Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δηµόσια αρχή ή ιδιωτική, από τον Πρόεδρο 
του ∆Σ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον 
Αντιπρόεδρο του ∆Σ.

Από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο που 
δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά πρό−
σωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα 
προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµέ−
νου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο µε καθολι−
κό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα µέρη 
είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται 
αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαι−
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τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα 
από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου που δεν µπορεί 
να προσδιορισθεί επειδή εξαρτάται από την εκάστοτε 
απόφαση επιχορήγησης.

Με την απόφαση αυτή δε θα προκληθεί δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γενισέα, 28 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΝΑΡΙ∆ΗΣ

F

   Αριθµ. απόφ. 84/2011 (3)
Σύσταση στο ∆ήµο Αβδήρων Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 

«ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ−
∆ΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ». 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΒ∆ΗΡΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

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

87/τ. Α’/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 241 του Ν. 3463/

2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) ∆.Κ.Κ.
3. Την υπ’ αριθµ. 2416/14.04.2011 (Α∆Α: 4ΑΓ0ΟΡ1Υ−ΖΣ) 

εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ∆/νση ∆ιοί−
κησης − Τµήµα ∆ιοικητικού − Οικονοµικού που αφορά την 
έγκριση της αριθ. 84/22−3−2011 Απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, αποφασίζουµε:

Συγχωνεύουµε τα Ν.Π.∆.∆ των καταργούµενων ∆ή−
µων Αβδήρων, Βιστωνίδας και Σελέρου στο νέο ∆ήµο 
Αβδήρων ήτοι:

1) «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣ», το 
οποίο προέκυψε µε την υπ’ αριθµ. 8214/05 (ΦΕΚ 673/Β’/
31.05.2006) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρει−
ας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης περί «Συγχώνευσης 
των Νοµικών Προσώπων ∆ήµου Βιστωνίδας µε την επω−
νυµία Κέντρο φροντίδας οικογένειας (Κ.Ε.Φ.Ο.) ∆ήµου 
Βιστωνίδας και Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Βιστωνίδας σε 
νέο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία 
«ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣ», σε συνδυα−
σµό µε την υπ’ αριθµ. 344/2005 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Βιστωνίδας «περί συγχώνευσης 
των παραπάνω νοµικών προσώπων του δήµου σε νέο 
νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
∆ΗΜΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣ».

2) «Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Αβδήρων Νοµού Ξάνθης, 
το οποίο συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 5325/2003 (ΦΕΚ 
1248/Β’/02.09.2003) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης «περί συ−
στάσεων νοµικού προσώπου µε την επωνυµία Παιδικός 
Σταθµός ∆ήµου Αβδήρων Νοµού Ξάνθης».

3) «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (Κ.Ε.Φ.Ο.) ∆ήµου 
Αβδήρων νοµού Ξάνθης, το οποίο συστάθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 5328/11.08.2003 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
περί συστάσεως νοµικού προσώπου µε την επωνυµία 
«Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (Κ.Ε.Φ.Ο.) ∆ήµου Αβδή−
ρων νοµού Ξάνθης.

4) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(Κ.Α.Π.Η.) ∆ΗΜΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣ − Ν. ΞΑΝΘΗΣ» µε παραρ−
τήµατα στους οικισµούς του ∆ήµου, το οποίο συστάθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 956/2000 (ΦΕΚ 807/Β’/2000) απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης περί συστάσεως νοµικού προ−
σώπου στο ∆ήµο Βιστωνίδας Ν. Ξάνθης µε την επωνυ−
µία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(Κ.Α.Π.Η.) ∆ΗΜΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣ − Ν. ΞΑΝΘΗΣ» µε παραρ−
τήµατα στους οικισµούς του ∆ήµου, σε συνδυασµό µε 
την υπ’ αριθµ. 323/30.12.1999 απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου του ∆ήµου Βιστωνίδας του Ν. Ξάνθης για 
τη σύσταση του παραπάνω νοµικού προσώπου.

5) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(Κ.Α.Π.Η.) ∆ΗΜΟΥ ΣΕΛΕΡΟΥ, το οποίο συστάθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 4241/2008 (ΦΕΚ 2433/Β’/01.12.2008) απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας και Θράκης περί συστάσεως του νοµικού προσώπου 
δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου Σελέρου Ν. Ξάνθης µε την 
επωνυµία «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων 
(ΚΑΠΗ) ∆ήµου Σελέρου», σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµ. 
48/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σελέρου 
Νοµού Ξάνθης, για τη σύσταση Νοµικού Προσώπου ∆η−
µοσίου ∆ικαίου µε το όνοµα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΤΑ−
ΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ∆ΗΜΟΥ ΣΕΛΕΡΟΥ.

6) «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Μυρω−
δάτου», το οποίο συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 985/1997 
(ΦΕΚ 322/Β’/21.04.1997) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
περί συστάσεως νοµικού προσώπου στην κοινότητα 
Μυρωδάτου µε το όνοµα «Κέντρο Ανοικτής Προστα−
σίας Ηλικιωµένων Μυρωδάτου», σε συνδυασµό µε την 
υπ’ αριθµ. 48/1997 απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου 
Μυρωδάτου για τη σύσταση του ανωτέρω κέντρου.

7) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ», το οποίο συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
Ε. 4735/1996 (ΦΕΚ 960/Β’/17.10.1996) απόφαση του Ανα−
πληρωτή Περιφ/κού ∆/ντή Ν. Ξάνθης περί συστάσεως 
ιδίου νοµικού προσώπου στην κοινότητα Ν. Κεσσάνης 
µε το όνοµα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙ−
ΚΙΩΜΕΝΩΝ Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ», σε συνδυασµό µε την υπ’ 
αριθµ. 40/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου 
Ν. Κεσσάνης για τη σύσταση του ανωτέρω κέντρου, σε 
ένα Νοµικό Πρόσωπο και συνιστούµε αυτό µε την επω−
νυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟ−
ΝΤΙ∆ΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ − ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ».

Λόγω της συγχώνευσης των παραπάνω Ν.Π.∆.∆. σε ένα 
νέο Ν.Π.∆.∆., το προσωπικό το οποίο απασχολούνταν 
στα υπό συγχώνευση Ν.Π.∆.∆., θεωρείται πλέον προσω−
πικό του νέου Ν.Π.∆.∆. και κατατάσσεται σε αυτό σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παράγραφος 10
του Ν. 3852/2010.

Το προσωπικό το οποίο εντάσσεται στο νέο Ν.Π.∆.∆. 
είναι το εξής:

Α. Μόνιµο προσωπικό:
1. ∆ΕΜΕΡΤΖΗ ΖΑΦΕΙΡΩ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κλάδους ΥΕ14 

Βοηθός Μαγείρου.
2. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ − ΑΛΒΑΝΙ∆ΟΥ ΚΑΤΗΦΕΝΙΑ του ΣΤΕΡΓΙ−

ΟΥ Κλάδου ∆Ε8 Βοηθός Βρεφονηπιοκόµου.
3. ΚΟΝΤΟΛΙΑ − ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Κλάδου ∆Ε8 Βοηθός Βρεφονηπιοκόµου.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 14667

4. ΠΑΠΑΓΕΡΑΣΙΜΟΥ − ΤΟΡΟΜΑΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του 
ΙΩΑΝΝΗ Κλάδου ΥΕ14 Βοηθός Μαγείρου.

5. ΡΟΥΦΟΥ − ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κλάδου 
∆Ε1 ∆ιοικητικού − Οικονοµικού.

6. ΤΟΡΟΣΙ∆ΟΥ − ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κλάδου ∆Ε8 Βοηθός Βρεφονηπιοκόµου.

7. ΤΣΙΛΕΚΙ∆ΟΥ − ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΓΕΩΡ−
ΓΙΟΥ Κλάδου ∆Ε8 Βοηθός Βρεφονηπιοκόµου.

8. ΚΙΤΣΟΥ − ΚΟΝΩΝΑ ΑΓΟΡΩ του ΙΩΑΝΝΗ Κλάδου ∆Ε1 
∆ιοικητικού − Οικονοµικού.

Β. Προσωπικό Ι.∆.Α.Χ.:
1. ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ Κλάδου ∆Ε1 

∆ιοικητικού − Οικονοµικού.
2. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του ΠΡΟΦΗΤΗ Κλάδου ΠΕ10 

Νηπιαγωγών.
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κλάδου ΥΕ16 

Εργατών Καθαριότητας.
4. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ Κλάδου 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού − Λογιστικού.
5. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Κλάδου 

∆Ε1 ∆ιοικητικού − Οικονοµικού και
6. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΒΥΡΩΝΑ Κλάδου ΤΕ22 

Κοινωνικών Λειτουργών,
Η κωδικοποιηµένη συστατική πράξη του νέου νοµικού 

προσώπου έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Επωνυµία

Στο ∆ήµο Αβδήρων συστήνεται νοµικό πρόσωπο δη−
µοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ − ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ», µε έδρα το 
Κουτσό του ∆ήµου Αβδήρων.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του νοµικού προσώπου είναι η υποστήριξη 
και κοινωνική φροντίδα βρεφικής − παιδικής ηλικίας και 
της τρίτης ηλικίας. Ειδικότερα επιδιώκεται η εφαρµο−
γή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και 
δράσεις: παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, βρεφο−
κοµείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας 
φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, 
γηροκοµείων, Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδων κοινωνικής 
µέριµνας, Κέντρων ηµερήσιας φροντίδας, Κέντρων για 
ΑΜΕΑ, αναψυχής ατόµων µε αναπηρία, η λειτουργίας 
κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ). Στα 
πλαίσια των ανωτέρω σκοπών, ενδεικτικά αναφέρονται 
δράσεις όπως:

Α) Η παροχή αγωγής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ψυχαγωγία και ηµερή−
σια διατροφή τους. Η πολύπλευρα νοητική, συναισθηµα−
τική, κοινωνική και ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, 
η προπαρασκευή τους για την οµαλή µετάβαση από την 
οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Η εξάλειψη 
των διαφορών που προκύπτουν από το πολιτιστικό, οι−
κονοµικό, µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους, δηλ. 
η παροχή αντισταθµιστικής αγωγής. Η εξυπηρέτηση 
των εργαζοµένων γονέων και η ευαισθητοποίηση, ενη−
µέρωση και προβληµατισµός των γονέων σε θέµατα 
παιδαγωγικής και παιδικής ψυχαγωγίας.

Β) Υπηρεσίες Κέντρου Ανοικτής Προστασίας ηλικιωµένων 
µε ειδικότερους σκοπούς την πρόληψη των βιολογικών, ψυ−

χολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων 
ώστε να παραµείνουν αυτόνοµα ισότιµα και ενεργά µέλη 
του κοινωνικού συνόλου. Τη διαφώτιση και τη συνεργασία 
του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά 
µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων. Την 
έρευνα σχετικών θεµάτων µε τους ηλικιωµένους. Για την 
εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών µπορούν να λειτουρ−
γούν παραρτήµατα στους οικισµούς του δήµου.

Άρθρο 3
Μέλη

Μέλη των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλι−
κιωµένων εγγράφονται άτοµα από 60 ετών και άνω, 
άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην περιοχή που 
λειτουργεί το Κέντρο, χωρίς διάκριση οικονοµικών δυνα−
τοτήτων. Ο αριθµός των µελών κάθε κέντρου δεν µπορεί 
να είναι µεγαλύτερος από 300 µέλη, ούτε µικρότερος 
από 50 µέλη. Επιτρέπεται η ίδρυση παραρτηµάτων των 
οποίων ο αριθµός µελών δεν πρέπει να είναι µικρότερος 
από 20 ούτε µεγαλύτερος των 100. Η οργάνωση και 
λειτουργία των παραρτηµάτων θα εξαρτάται από το νο−
µικό πρόσωπο «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ − ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ». Εντός του αριθµητικού ορίου 
και εφόσον δεν έχει συµπληρωθεί ο αριθµός αυτός 
εγγράφονται και νεαρότερες ηλικίες.

Άρθρο 4
∆ιοίκηση

Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από εννεαµελές (9) 
διοικητικό συµβούλιο, αποτελούµενο από πέντε (5) δη−
µοτικούς συµβούλους εκ των οποίων οι δύο (2) ορί−
ζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου, 
ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο ΝΠ∆∆, σε 
περίπτωση που εργάζονται περισσότερα από 10 άτο−
µα, ο οποίος υποδεικνύεται από την Γενική Συνέλευ−
ση αυτού µε µείωση του αριθµού των δηµοτών και 
χωρίς τροποποίηση της συστατικής πράξης, ένα (1) 
µέλος του ΚΑΠΗ, έναν (1) γονέα και δύο (2) δηµότες 
που έχουν ανάλογη επαγγελµατική, κοινωνική δράση 
ή ειδικές γνώσεις σε σχέση µε το σκοπό του νοµι−
κού προσώπου. Τα µέλη ορίζονται µαζί µε τους ανα−
πληρωτές τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θη−
τεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε την εγκα−
τάσταση του νέου διοικητικού συµβουλίου.

Άρθρο 5
Περιουσία

Περιουσία του Νοµικού προσώπου αποτελεί η ακίνητη 
και κινητή περιουσία των πιο πάνω συγχωνευόµενων 
νοµικών προσώπων, καθώς και κάθε άλλη περιουσία 
κινητή και ακίνητη που τυχόν αποκτηθεί, ή αφιερωθεί 
στο νοµικό πρόσωπο, στο µέλλον.

Άρθρο 6
Πόροι

Πόροι του νοµικού προσώπου είναι:
Α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου και η 

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαµορ−
φώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
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Β) Επιχορηγήσεις του ∆ηµοσίου, του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνη−
σης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ή άλλων φορέων του δηµοσίου τοµέα που µέχρι τώρα 
χορηγούνταν στα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα.

Γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κλη−
ροδοσίες.

∆) Εισπράξεις από αντίτιµο υπηρεσιών που παρέχει 
το νοµικό πρόσωπο (τροφεία από οικογένειες των φι−
λοξενούµενων παιδιών, καθοριζοµένων κάθε χρόνο µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου), από διοργάνωση 
εκδηλώσεων.

Ε) Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία ή από κάθε 
άλλη πηγή, καθώς και από τη συµµετοχή του σε προ−
γράµµατα.

Άρθρο 7
Εκπροσώπηση

Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δηµόσια αρχή ή ιδιωτική αρχή, από τον 
Πρόεδρο του ∆.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 
από τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ.

Άρθρο 8
Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισµού του δήµου, το ύψος της 
οποίας δεν µπορεί να προσδιοριστεί.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γενισέα, 28 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΝΑΡΙ∆ΗΣ 

F

   Αριθµ. απόφ. 61/2011 (4)
Συγχώνευση των Ν.Π.∆.∆ του ∆ήµου Ζηρού και 

σύσταση νέου Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Ζηρού. 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΗΡΟΥ 

 Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση της Προέδρου και του ∆ηµοτικού Συµ−

βούλου Τσώλη Μιλτιάδη.
2. Την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1, 4 και 3 του 

άρθρου 103 του Ν. 3852/10.
3. Τις εγκυκλίους 9/2011 και 11/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.
4. Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το υπ’ αριθµ. 614/19.05.2003 ΦΕΚ µε το οποίο συ−

στάθηκε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Βρεοφονηπιακό 
κέντρο Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Φιλιππιάδας.

6. Το υπ’ αριθµ. 1902/22.12.2003 ΦΕΚ µε το οποίο συ−
στάθηκε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Βρεοφονηπιακό 
κέντρο Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θεσπρωτικού.

7. Το υπ’ αριθµ. 2130/08.12.1999 ΦΕΚ µε το οποίο συ−
στάθηκε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Κέντρο Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου Φιλιππιάδας.

8. Το υπ’ αριθµ. 444/21.08.1987 ΦΕΚ µε το οποίο συστά−
θηκε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Πνευµατικό Κέντρο 
∆ήµου Φιλιππιάδας, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ι−
καίου µε την επωνυµία:

Α. Βρεφονηπιακό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου 
Φιλιππιάδας,

Β. Βρεφονηπιακό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου 
Θεσπρωτικού,

Γ. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου 
Φιλιππιάδας,

∆. Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Φιλιππιάδας.
και τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 

∆ικαίου στο ∆ήµο Ζηρού µε την επωνυµία Οργανισµός 
∆ηµοσίου ∆ικαίου − ∆ήµου Ζηρού.

2. Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι η οργάνω−
ση και η λειτουργία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
Σταθµών του στο ∆ήµο Ζηρού µε σκοπό:

• Να παρέχουν ενιαία Προσχολική Αγωγή σύµφωνα 
µε τα πλέον σύγχρονα Επιστηµονικά δεδοµένα.

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

• Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους 
ευαισθητοποιούν πάνω σε θέµατα σύγχρονης Παιδαγω−
γικής και Ψυχολογίας.

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

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 
περιλαµβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ δ’):

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

• Η δηµιουργία και λειτουργία:
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
− δηµοτικού ιατρείου,
− προγράµµατος για την υποστήριξη των νέων που 

έχουν παραβατική συµπεριφορά.
• Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµ−

µετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του ∆ήµου και της Κοινότητας.

• Η πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας 
υγείας.

• Η εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προ−
γράµµατα και δράσεις:

− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών,
− βρεφοκοµείων,
− ορφανοτροφείων,
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων,
− γηροκοµείων
− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−

ωµένων (ΚΑΠΗ)
3. ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοι−

κητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) 
µέλη µε τους αναπληρωτές τους, ως εξής:

− 3 ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων ο ένας 
τουλάχιστον ορίζεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού 
συµβουλίου,
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− 1 δηµότης ή κάτοικος που είναι χρήστης των υπη−
ρεσιών του νοµικού προσώπου,

− 1 εκπρόσωπος των εργαζοµένων. 
Σε περίπτωση που το Ν.Π. απασχολεί λιγότερο από 

10 εργαζοµένους θα αυξάνονται κατά έναν ο αριθµός 
των δηµοτών ή κατοίκων.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ν.Π.∆.∆. ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο και λήγει µε 
τη λήξη αυτής.

4. Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση η οποία ανέρχεται 

στο ποσό των 525.000 ευρώ και η τυχόν έκτακτη επιχο−
ρήγηση του ∆ήµου το ύψος της οποίας διαµορφώνεται 
ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην 
καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης,

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

γ) εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.∆.∆.,

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

5. Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου 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 απόφασης αυτής στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο που 
δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο 
µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες 
διάδικα µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα συγχώνευση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ζηρού έτους 
2011, ύψους 525.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από 
τον ΚΑΕ 00−6712.

Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
12931/592/20.04.2011 απόφαση της Γενικής Γραµµατέ−
ως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου − ∆υτικής 
Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Φιλιππιάδα, 28 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΙΑΤΡΟΥ − ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

   Αριθµ. απόφ. 29/2011 (5)
Συγχώνευση Σχολικών επιτροπών και σύσταση νέου Νο−

µικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυ−
µία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Τροιζηνίας». 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 239, 240 και 243 του Ν. 3463/2006.
2. Την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.
3. Το άρθρο 5 του Ν. 1894/1990.
4. Την απόφαση του Υπ. ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. µε αριθµ. πρωτ. 

8440/24.02.2011 (Β΄ 318), αποφασίζει οµόφωνα:
Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις των κατωτέρω 

νοµικών προσώπων µε την επωνυµία:
1) Σχολική επιτροπή Γαλατά (ΦΕΚ 885/Β΄/26.5.1999)
2) Σχολική επιτροπή Τροιζήνας (ΦΕΚ 985/Β΄/27.5.1999)
3) Σχολική επιτροπή ∆ρυόπης (ΦΕΚ 985/Β΄/27.5.1999)
4) Σχολική επιτροπή Άνω Φαναρίου (ΦΕΚ 985/

Β΄/27.5.1999)
5) Σχολική επιτροπή Καρατζά (ΦΕΚ 985/Β΄/27.5.1999)
6) Σχολική επιτροπή Μεθάνων (ΦΕΚ 31/Β΄/28.1.1991)
7) Σχολική επιτροπή Τακτικούπολης. (ΦΕΚ 985/

Β΄/27.5.1999)
Και τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 

∆ικαίου στο ∆ήµο Τροιζηνίας µε την Επωνυµία επωνυµία 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ», µε έδρα τον Γαλατά Τροιζηνί−
ας.

Σκοπός:
− Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται 

για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, των σχολεί−
ων Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (θέρµανσης, φωτισµού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
µων υλικών κ.λπ.).

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

− Η εισήγηση προς την διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκ−
παίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχο−
λικών Κτιρίων των σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά 
είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχο−
λικές βιβλιοθήκες.

− Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκ−
µετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

− Η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών µονάδων.

Πόροι του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκ−
παίδευσης ∆ήµου Τροιζηνίας:

− Τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου Τροιζηνί−
ας που θα ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του ∆.Σ. 
Τροιζηνίας και θα υπάρχει εγκεκριµένη πίστωση στον 
Προϋπολογισµό.

− Η ετήσια τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου 
Τροιζηνίας.

− Η επιχορήγηση του Κράτους και κάθε άλλου σχε−
τικού φορέα.

− Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κλη−
ροδοσίες.

− Εισπράξεις από το αντίτιµο των παρεχόµενων πραγ−
µάτων ή υπηρεσιών.
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− Πρόσοδοι από την περιουσία του.
− Χρηµατικό υπόλοιπο των σχολικών επιτροπών που 

συγχωνεύονται.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ή−

µου Τροιζηνίας αποτελεί καθολικό διάδοχο των συγχω−
νευθέντων σχολικών επιτροπών.

Περιουσία του ΝΠ∆∆:
Ο πάγιος εξοπλισµός καθώς και κάθε περιουσιακό 

στοιχείο των συγχωνευµένων σχολικών επιτροπών.
Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από 13 µέλη:
− Έξι δηµοτικούς συµβούλους, δύο εκ των οποίων ορί−

ζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου.
− Τρεις διευθυντές σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευ−

σης, οι οποίοι επιλέγονται εκ των πέντε αρχαιοτέρων, 
των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του 
∆ήµου Τροιζηνίας.

− Τρεις εκπροσώπους συλλόγου Γονέων και Κηδεµό−
νων, οι οποίοι επιλέγονται κατά προτεραιότητα µεγέ−
θους σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
του ∆ήµου Τροιζηνίας.

− Έναν δηµότη ή κάτοικο της περιοχής µε ανάλογη 
επαγγελµατική εµπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις

− Στο ∆.Σ. ακολουθείται ποσόστωση 30% µεταξύ των 
φύλων.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούν θέµατα τα οποία αφορούν συγκεκριµένη σχο−
λική µονάδα, θα καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
µονάδας, ο οποίος συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου.

Η θητεία της σχολικής επιτροπής ακολουθεί την δη−
µοτική περίοδο.

Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ηµοτικό Συµβού−
λιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον πρόεδρο και τον 
αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού 
Προσώπου.

Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στο ∆ικαστήριο 
και σε κάθε είδους ∆ηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από 
τον αντιπρόεδρο.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 34.851,00 €
η οποία θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισµό του ∆ή−
µου Τροιζηνίας Οικονοµικού έτους 2011 και συγκεκριµένα 
από το ΚΑΕ 006711.

Για τα επόµενα έταη θα προκαλείται δαπάνη ανάλο−
γου ύψους η οποία θα προβλέπεται στους προϋπολο−
γισµούς του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γαλατάς, 29 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΠΑΛΛΗΣ

F

   Αριθµ. απόφ. 52/2011 (6)
Συγχώνευση Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Φλώρινας και

σύσταση νέου Ν.Π.∆.∆. 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 102 και το άρθρου 103 του 

Ν. 3852/2010.
2. Τις εγκυκλίους 9/2011, 11/2011 και 24/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.
3. Το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιή−

θηκε και ισχύει.

4. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο Φλώρινας θα λειτουργεί 
Κοινωφελής Επιχείρηση.

5. Το υπ’ αριθµ. 107/25.02.1988 ΦΕΚ µε το οποίο συ−
στάθηκε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Κέντρο Ανοιχτής 
Πρόνοιας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) ∆ήµου Φλώρινας.

6. Το υπ’ αριθµ. 794/25.06.2001 ΦΕΚ µε το οποίο συ−
στάθηκε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ∆ηµοτικό Αθλητικό 
Κέντρο ∆ήµου Φλώρινας.

7. Το υπ’ αριθµ. 272/18.10.1948 ΦΕΚ µε το οποίο συστά−
θηκε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Φιλαρµονική ∆ήµου 
Φλώρινας.

8. Το υπ’ αριθµ. 27/28.01.1988 ΦΕΚ µε το οποίο συστά−
θηκε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Πολιτιστικό Κέντρο 
∆ήµου Φλώρινας.

9. Το υπ’ αριθµ. 786/22.06.2001 ΦΕΚ µε το οποίο συ−
στάθηκε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Νοµικό Πρόσωπο 
Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Φλώρινας.

10. Το υπ’ αριθµ. 381/Β’/29.03.2002 ΦΕΚ µε το οποίο συ−
στάθηκε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Νοµικό Πρόσωπο 
Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Κάτω Κλεινών.

11. Το υπ’ αριθµ. 509/25.04.2002 ΦΕΚ µε το οποίο συ−
στάθηκε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Νοµικό Πρόσωπο 
Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Μελίτης.

12. Το υπ’ αριθµ. 350/Β’/21.03.2002 ΦΕΚ µε το οποίο συ−
στάθηκε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Νοµικό Πρόσωπο 
Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Περάσµατος.

13. Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238, του Ν. 3852/
2010, οι οποίες αφορούν στον έλεγχο νοµιµότητας των 
συλλογικών οργάνων των δήµων και περιφερειών.

14. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010.
15. Την υπ’ αριθµ. 52/28.02.2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Φλώρινας περί συγχωνεύσεως Ν.Π.∆.∆. ∆ή−
µου Φλώρινας και σύσταση νέου Ν.Π.∆.∆., αποφασίζει:

1) Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ι−
καίου µε την επωνυµία:

i. Κέντρο Ανοιχτής Πρόνοιας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) ∆ή−
µου Φλώρινας, που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 310/87 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Φλώρινας 
και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορί−
ζονται στην απόφαση 17578/87 του Νοµάρχη Φλώρινας 
που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 107/25.02.1988 ΦΕΚ. 
Τροποποιήσεις στη συστατική πράξη δηµοσιεύθηκαν 
στα υπ’ αριθµ. 451/30.06.1988 και 959/15.06.2007 ΦΕΚ. 

ii. ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο ∆ήµου Φλώρινας, που 
συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 252/2001 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Φλώρινας και του οποί−
ου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην 
απόφαση 3067/01.06.2001 της Γ.Γ. της Περιφέρειας που 
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 794/25.06.2001 ΦΕΚ. Τροπο−
ποιήσεις στη συστατική πράξη δηµοσιεύθηκαν στα υπ’ 
αριθµ. 1239/24.09.2001 και 1102/04.07.2007 ΦΕΚ. 

iii. Φιλαρµονική ∆ήµου Φλώρινας, που συστάθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 120/05.05.1948 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Φλώρινας και του οποίου ο σκο−
πός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 
676/23.02.2000 του Γ.Γ. της Περιφέρειας που δηµοσιεύ−
τηκε στο υπ’ αριθµ. 272/18.10.1948 ΦΕΚ. Τροποποιήσεις 
στη συστατική πράξη δηµοσιεύθηκαν στα υπ’ αριθµ. 
326/15.03.2000 και 1031/25.06.2007 ΦΕΚ. 

iv. Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Φλώρινας, που συστά−
θηκε µε την υπ’ αριθµ. 283/87 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Φλώρινας και του οποίου ο σκο−
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πός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 
16455/17.12.1987 του Νοµάρχη Φλώρινας που δηµοσιεύ−
θηκε στο υπ’ αριθµ. 27/28.01.1988 ΦΕΚ. Τροποποίηση 
στη συστατική πράξη δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 839/
30.05.2007 ΦΕΚ. 

v. Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Φλώρινας, που συστάθη−
κε µε την υπ’ αριθµ. 126/2001 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Φλώρινας και του οποίου ο σκοπός, 
η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 3727 
Της Γ.Γ. της Περιφέρειας που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθµ. 786/22.06.2001 ΦΕΚ. Τροποποίηση στη συστατική 
πράξη δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 9/1.01.2005 ΦΕΚ.

vi. Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Κάτω Κλεινών, που συ−
στάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 32/2002 απόφαση του ∆ηµο−
τικού Συµβουλίου ∆ήµου Κάτω Κλεινών και του οποίου 
ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην 
απόφαση 2554 του Γ.Γ. της Περιφέρειας που δηµοσιεύ−
θηκε στο υπ’ αριθµ. 381/Β’/29.03.2002 ΦΕΚ. 

vii. Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Μελίτης, που συστάθη−
κε µε την υπ’ αριθµ. 41/2002 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Μελίτης και του οποίου ο σκοπός, η 
περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 4196/
20.07.2001 του Γ.Γ. της Περιφέρειας που δηµοσιεύθη−
κε στο υπ’ αριθµ. 509/25.04.2002 ΦΕΚ. Τροποποίηση 
στη συστατική πράξη δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 
723/13.06.2002 ΦΕΚ.

viii. Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Περάσµατος, που συ−
στάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 18/2002 απόφαση του ∆ηµο−
τικού Συµβουλίου ∆ήµου Περάσµατος και του οποίου 
ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην 
απόφαση 4196/20.07.2001 του Γ.Γ. της Περιφέρειας που 
δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµ. 350/Β’/21.03.2002 ΦΕΚ.

και τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 
∆ικαίου στο ∆ήµο Φλώρινας µε την επωνυµία «Νοµικό 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης, Πολιτισµού και Αθλητισµού».

2. Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι η οργάνωση 
και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών µε γνώµονα την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 
περιλαµβάνεται, ιδίως (άρθρο 75 παρ. 1 περίπτ. δ’):

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

• Η δηµιουργία και λειτουργία:
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
− δηµοτικού ιατρείου,
− προγράµµατος για την υποστήριξη των νέων που 

έχουν παραβατική συµπεριφορά,
• Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµ−

µετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του ∆ήµου και της Κοινότητας.

• Η πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας 
υγείας.

• Η εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προ−
γράµµατα και δράσεις:

− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών,
− βρεφοκοµείων,
− ορφανοτροφείων,
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φρο−

ντίδας,
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων,
− γηροκοµείων
− Βοήθεια στο Σπίτι (υφίσταται ως εν δυνάµει αρµοδι−

ότητα, αλλά θα ασκηθεί από την Κοινωφελή Επιχείρηση 
ως διακριτή δράση),

− Μονάδων Κοινωνικής Μέριµνας,
− Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας (υφίσταται ως εν 

δυνάµει αρµοδιότητα, αλλά θα ασκηθεί από την Κοι−
νωφελή Επιχείρηση ως διακριτή δράση),

− Κέντρων για Α.ΜεΑ,
− ελληνικής γλώσσας στους µετανάστες,
− αναψυχής ατόµων µε αναπηρία,
− η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−

ωµένων (Κ.Α.Π.Η.).
• Η µέριµνα για τη στήριξη αστέγων και οικονοµικά 

αδύνατων δηµοτών, µε την παραχώρηση δηµοτικών οι−
κοπέδων σε αυτούς ή µε την παροχή χρηµατικών βοη−
θηµάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους 
που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης.

Πολιτισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως (άρθρο 
75 παρ. 1 περίπτ. στ’):

− η λειτουργία βιβλιοθήκης,
− η λειτουργία πολιτιστικού και πνευµατικού κέντρου,
− η λειτουργία µουσείου,
− η λειτουργία λαογραφικών συλλογών,
− η λειτουργία πινακοθήκης,
− η λειτουργία κινηµατογράφου και θεάτρου,
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,
− η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς 

και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών,

− η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία,

− ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού,
− η λειτουργία χορωδίας,
− η λειτουργία φιλαρµονικής.
Αθλητισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως (άρθρο 

75 παρ. 1 περίπτ. στ’):
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η λειτουργία κολυµβητηρίου,
− η λειτουργία γυµναστηρίου,
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων,
− η συµµετοχή σε προγράµµατα µαζικού αθλητισµού,
− η λειτουργία τµηµάτων αθλητισµού και άθλησης.
3. ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικη−

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

− Τον εκάστοτε ∆ήµαρχο ή τον Αντιδήµαρχο που αυ−
τός ορίσει, ως Πρόεδρο.

− Έξι (6) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, εκ των οποίων δύο (2) 
τουλάχιστον ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού 
συµβουλίου.
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− Τρεις (3) δηµότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των 
υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη 
επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις.

− Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων, σε περίπτωση 
που το Ν.Π.∆.∆. απασχολεί περισσότερα από 10 άτοµα, ή 
σε αντίθετη περίπτωση αυξάνεται κατά έναν ο αριθµός 
των δηµοτών ή κατοίκων.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Φλώρινας η οποία θα προσδιορισθεί µε την 
ψήφιση του προϋπολογισµού.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4. Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου και η 

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαµορ−
φώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

β) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονοµιές και κληροδοσίες.

γ) Εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.∆.∆.

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

6. Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου 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 απόφασης αυτής στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο που 
δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά πρό−
σωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και 
όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορι−
σµένου 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. 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Φλώρινας, η οποία θα προσδιορισθεί µε την 
ψήφιση του προϋπολογισµού.

(Αριθµ. αποφ. Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµέ−
νης ∆ιοίκησης Ηπείρου − ∆υτικής Μακεδονίας µε Α.Π. 
12927/504/12.04.2011).

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Φλώρινα, 26 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΖΕΤΑ) ΡΙΖΟΥ 
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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.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 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.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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 ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02010192605110012*


