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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. απόφ. 77/2001 (1)
  Συγχώνευση ΝΠ∆∆ του ∆ήµου και σύσταση νέου ΝΠ∆∆ 

µε την επωνυµία «Οργανισµός Κοινωνικών Υπηρεσι−
ών ∆ήµου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.∆.Α.Ν.)».

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

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

87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) Κώδικας ∆ήµων και Κοινο−
τήτων.

3. Την υπ’ αριθµ. 4317/25.01.2011 εγκύκλιο 9 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης

4. Την υπ’ αριθµ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης.

5. Την υπ’ αριθµ. 503/14−4−2011 εγκριτική απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης, αποφασίζουµε:

Τη συγχώνευση ΝΠ∆∆ του ∆ήµου και σύσταση νέου 
ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Οργανισµός Κοινωνικών Υπη−
ρεσιών ∆ήµου Αγίου Νικολάου (O.K. Υ.∆.Α.Ν.)» ως κα−
τωτέρω:

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

− ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

− ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
− ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
και τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 

∆ικαίου στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου µε την επωνυµία 
Οργανισµός Κοινωνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αγίου Νικο−
λάου «Ο.Κ.Υ.∆.Α.Ν.».

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

3. Έδρα:
Ως έδρα του ΝΠ∆∆ ορίζεται ο Άγιος Νικόλαος µε 

δυνατότητα λειτουργίας παραρτηµάτων σε ∆ηµοτικές 
και Τοπικές Κοινότητες.

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

Α) Τοµέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης:
a. Η υποστήριξη και η κοινωνική φροντίδα βρεφικής 

− παιδικής − τρίτης ηλικίας, µε τη λειτουργία:
α) Βρεφικών − Παιδικών σταθµών για τη φύλαξη, επι−

µέλεια, φροντίδα, ψυχαγωγία και διατροφή βρεφών και 
νηπίων, για την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους. Την ευαισθητοποίηση, ενηµέρω−
ση και προβληµατισµό των γονέων σε θέµατα αγωγής, 
ψυχολογίας και σχέσεων µε τα παιδιά τους. Την εξυπηρέ−
τηση των εργαζοµένων γονέων και βοήθεια για την αντι−
µετώπιση των τυχόν κοινωνικών προβληµάτων τους.

β) Κ.Α.Π.Η. για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών 
και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων, ώστε 
να παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του 
κοινωνικού συνόλου.
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b. Ο σχεδιασµός η οργάνωση και η υλοποίηση προ−
γραµµάτων που αφορούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού αλλά και την πρόληψη ή και θεραπεία κοινω−
νικών προβληµάτων ατόµων και οµάδων που ανήκουν 
σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, συγκεκριµένα, παιδική 
ηλικία, Τρίτη ηλικία, µονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι, 
µετανάστες, οικονοµικά αδύναµοι, θύµατα κακοποίησης, 
εξαρτηµένοι και γενικότερα την προφύλαξη και διασφά−
λιση της υγιούς κοινωνικής δράσης του ατόµου, της 
οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

c. Η εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε συγ−
χρηµατοδοτούµενα από πόρους της Ε.Ε. κ.λπ. προγράµ−
µατα και δράσεις:

α) Βοήθεια στο σπίτι
β) Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών
γ) Μονάδας κοινωνικής µέριµνας
δ) Κέντρα ηµερήσιας φροντίδας
ε) Κέντρα για ΑΜεΑ
• Η ενηµέρωση, πληροφόρηση, προβολή, ανάπτυξη και 

διάδοση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι κοινωνικές 
δοµές και ο τρόπος αξιοποίησης τους.

• Η σύνταξη κοινωνικού σχεδιασµού σε επίπεδο ∆ή−
µου µε σκοπό την επίλυση των υπαρχόντων κοινωνικών 
προβληµάτων και την έγκαιρη αντιµετώπιση όσων προ−
βλέπετε να προκύψουν.

• Ο σχεδιασµός, η οργάνωση και υλοποίηση, ερευ−
νών κοινωνικού περιεχοµένου, µε σκοπό την αξιοποίηση 
των αποτελεσµάτων τους προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου.

• Η λειτουργία γραφείων υποδοχής αιτηµάτων και 
ερωτηµάτων.

• Η συνεργασία µε υπηρεσίες και φορείς σε τοπικό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επίτευξη των σκοπών 
του Νοµικού Προσώπου.

Β) Τοµέας Παιδείας:
• Η λειτουργία Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών
• Η λειτουργία πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής
4. ∆ιοίκηση του Νοµικού Προσώπου
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από 13/µελές 

∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο αποτελείται από:
− Τον εκάστοτε ∆ήµαρχο ή ∆ηµοτικό Σύµβουλο και 

∆ηµότη ή κάτοικο που είναι χρήστες των υπηρεσιών του 
Νοµικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελµα−
τική δράση ή ειδικές γνώσεις ως Πρόεδρο.

− Τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους εκ των οποί−
ων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από την µειοψηφία 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατόν η µειοψηφία 
αντί δηµοτικό σύµβουλο να ορίσει ως εκπρόσωπό της 
δηµότη ή κάτοικο.

− Έξι (6) δηµότες µέλη που είναι χρήστες των υπηρε−
σιών του Νοµικού Προσώπου.

− Ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδε−
µόνων που ορίζεται από το σύλλογο.

− Ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων που ορίζεται 
από τον σύλλογο. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητι−
κού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και λήγει µε την εγκατάσταση του νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

5. Πόροι του Ν.Π.∆.∆. είναι:
• Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου, η οποία ανέρχεται 

σε 1.000.000 ευρώ και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το 

ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκά−
στοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της.

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

• Εισπράξεις από αντίτιµο πραγµάτων ή των υπηρε−
σιών που παρέχει το Ν.Π.∆.∆.

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

6. Το Ν.Π.∆.∆. αναλαµβάνει, ως διάδοχος φορέας χα 
κοινωνικά προγράµµατα των κοινωφελών επιχειρήσεων 
του ∆ήµου και ειδικότερα:

• Βοήθεια στο σπίτι της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
∆ήµου Αγίου Νικολάου (ΚΕ∆ΑΝ)

• Βοήθεια στο σπίτι της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Ανάπτυξης Πολιτισµού Νεάπολης (Κ∆Ε−
ΑΠΟΝ)

Το ΝΠ∆∆ είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωµά−
των και υποχρεώσεων των παραπάνω προγραµµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απορρέουν από 
συµβάσεις προσωπικού, µίσθωσης έργου, αναθέσεων 
κ.λπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών 
των προγραµµάτων αυτών.

7. Περιουσία.
Είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των ΝΠ∆∆ της 

παραγράφου 1 καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στο Νοµικό 
Πρόσωπο.

8. Εκπροσώπηση.
Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 

και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 
και όταν αυτός κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

9. Κατάργηση.
Σε περίπτωση κατάργησης του Νοµικού Προσώπου 

όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχεται 
στην κυριότητα του ∆ήµου Αγίου Νικολάου.

10. Το µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου προσωπικό των 
Νοµικών Προσώπων που συγχωνεύονται καθίσταται 
αυτοδίκαια προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του 
στο νέο Νοµικό Πρόσωπο που προκύπτει από τη συγ−
χώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας.

Από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο Νοµικό Πρόσωπο, 
υποκαθιστά αυτοδίκαια τα Νοµικά Πρόσωπα που συγ−
χωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
τους, στα οποία περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν 
από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου µέ−
χρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο.

Η εκκρεµείς δίκες στις οποίες διάδικα µέρη είναι τα 
Νοµικά Πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυ−
τοδίκαια από το νέο Νοµικό Πρόσωπο χωρίς να απαι−
τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα 
από τα συγχωνευθέντα ΝΠ∆∆.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισµού του 
∆ήµου Αγίου Νικολάου ποσού 1.000.000 € και µε Κ.Α. 
02.00.6715.02

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άγιος Νικόλαος, 21 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΤΟΥΡΑ
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    Αριθµ. απόφ. 78/2011 (2)
Συγχώνευση ΝΠ∆∆ του ∆ήµου και σύσταση νέου ΝΠ∆∆ 

µε την επωνυµία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανι−
σµός ∆ήµου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.∆.Α.Ν.)».

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

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

87 A΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικρά−
της

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) Κώδικας ∆ήµων και Κοινο−
τήτων.

3. Την υπ’ αριθµ. 4317/25.01.2011 εγκύκλιο 9 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης

4. Την υπ’ αριθµ. 4569/27.1.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης

5. Την υπ’ αριθµ. 502/11−4−2011 εγκριτική απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης, αποφασίζουµε:

Τη συγχώνευση ΝΠ∆∆ του ∆ήµου και σύσταση νέου 
ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Πολιτιστικός Αθλητικός Ορ−
γανισµός ∆ήµου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.∆.Α.Ν.)» ως κα−
τωτέρω:

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

1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟ−
ΛΑΟΥ (ΠΟ∆ΑΝ)

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΝΑ∆ΑΝ)

3. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟ−

ΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΑΚΡΗΠΟ)
και τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 

∆ικαίου στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου µε την επωνυµία 
«Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Αγίου Νι−
κολάου (Π.Α.Ο.∆.Α.Ν.)»

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

1. Έδρα Ως έδρα του ΝΠ∆∆ ορίζεται ο Άγιος Νικόλαος 
µε δυνατότητα λειτουργίας παραρτηµάτων σε ∆ηµοτι−
κές και Τοπικές κοινότητες.

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

Α) Τοµέας Πολιτισµού:
• Η άνοδος του πολιτιστικού επιπέδου του ευρύτερου 

∆ήµου Αγίου Νικολάου.
• Η καλλιέργεια στήριξη και ανάπτυξη κάθε µορφής 

πνευµατικής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστη−
ριότητας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του 
∆ήµου.

• Η στήριξη της έρευνας σε θέµατα πολιτισµού.
• Η διατήρηση της παράδοσης και της πολιτιστικής 

µας κληρονοµιάς.
• Η δηµιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης υπο−

δοµής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

• Η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον πολι−
τιστικό τοµέα.

• Η λειτουργία κινηµατογράφου τµηµάτων θεάτρου, 
χορού, φιλαρµονικής και µουσικής.

• Η λειτουργία βιβλιοθηκών.
• Η λειτουργία µουσείων και τοπικών εκθέσεων − συλ−

λογών.
• Η δηµιουργία κέντρων διάσωσης, προβολής και δι−

άδοσης του κρητικού πολιτισµού, της κρητικής λαϊκής 
τέχνης και του παραδοσιακού τρόπου ζωής των Κρη−
τικών.

• Η διατήρηση και διάδοση ηθών και εθίµων.
• Η διοργάνωση συναντήσεων, ηµερίδων, συνεδρίων, 

διαλέξεων, συναυλιών, εκθέσεων, ψυχαγωγικών εκδη−
λώσεων κ.λ.π.

• Η διοργάνωση των ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσε−
ων στην περιφέρεια του ∆ήµου Αγίου Νικολάου (ΛΑΤΩ, 
∆ΡΗΡΕΙΑ κ.λ.π)

• Η έρευνα, µελέτη, η συλλογή και η έκδοση συγγραµ−
µάτων πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα σε έντυπη 
ή ηλεκτρονική µορφή.

• Η προβολή και η δηµοσιότητα των δραστηριοτήτων 
των τοπικών κοινωνιών.

• Η εφαρµογή, διαχείριση και αξιοποίηση κοινοτικών 
εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων και χρηµα−
τοδοτήσεων που σχετίζονται µε το αντικείµενο και τους 
σκοπούς του ΝΠ∆∆.

• Η ανάπτυξη συνεργασιών µε αντίστοιχους φορείς και 
υπηρεσίες για την υλοποίηση των σκοπών του ΝΠ∆∆, 
καθώς και η ανάπτυξη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας και 
δραστηριότητας θα βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή.

• Για την επίτευξη των σκοπών του το ΝΠ∆∆ µπορεί 
να λειτουργεί παραρτήµατα σε ∆ηµοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες.

Β) Τοµέας Αθλητισµού:
• Η καλλιέργεια των ευγενών αθλητικών ιδεωδών και 

η συµβολή του στην καταπολέµηση της βίας στους 
αθλητικούς χώρους.

• Η δηµιουργία και ανάπτυξη κάθε µορφής αθλητικής 
δραστηριότητας.

• Η οργάνωση κάθε µορφής αθλητικών εκδηλώσεων 
όπως αγώνες, σεµινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις αθλητικών 
δρώµενων, δηµοτικοί χοροί.

• Η δηµιουργία και λειτουργία αθλητικών κέντρων, 
γυµναστηρίων, γηπέδων κ.λπ. καθώς και η συντήρηση 
και η φροντίδα των αθλητικών εγκαταστάσεων, ως και 
η ανέγερση νέων σε χώρους που η χρήση τους παρα−
χωρείται σ’ αυτό σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

• Η δηµιουργία µαζικού αθλητισµού, φοιτητικού αθλη−
τισµού και γενικά κάθε µορφής άθλησης για τη δια−
τήρηση και προβολή της αθλητικής παράδοσης της 
περιοχής µας.

• Η δηµιουργία δυνατοτήτων ανάπτυξης αθλητικού 
τουρισµού σε συνεργασία και µε κρατικές υπηρεσίες 
π.χ. Ε.Ο.Τ. Ο.Τ.Α. κ.λπ.

• Η συγκέντρωση αθλητικού υλικού, η συνεργασία 
µε όλους τους αθλητικούς φορείς (σωµατεία ενώσεις 
κ.λπ.).

Γ) Τοµέας Περιβάλλοντος:
• Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προ−

στασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
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• Η υποστήριξη έργων τουριστικής υποδοµής µε πα−
ράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

• Η ανάπτυξη οποιασδήποτε δραστηριότητας εκµε−
τάλλευσης των φυσικών πόρων της περιοχής µε στόχο 
την αξιοποίηση και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής.

• Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και η καταπολέµηση της 
ρύπανσης.

• Η χάραξη φυσιολατρικών διαδροµών.
• Η διοργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων και λοιπών εκ−

δηλώσεων σχετικών µε την προστασία του περιβάλ−
λοντος.

• Η συνεργασία µε άλλους φορείς και υπηρεσίες και 
η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
για την επίτευξη των σκοπών του.

• Η έκδοση πληροφοριακού υλικού σε έντυπη και ηλε−
κτρονική µορφή.

• Η δηµιουργία εθελοντικών οµάδων.
3. ∆ιοίκηση του Νοµικού Προσώπου
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από 15/µελές 

∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο αποτελείται από:
− Τον εκάστοτε ∆ήµαρχο ή ∆ηµοτικό Σύµβουλο και 

∆ηµότη ή κάτοικο που είναι χρήστες των υπηρεσιών του 
Νοµικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελµα−
τική δράση ή ειδικές γνώσεις ως Πρόεδρο

− ∆ύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους που ορίζονται από 
την µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνα−
τόν η µειοψηφία αντί δηµοτικό σύµβουλο να ορίσει ως 
εκπρόσωπο της δηµότη ή κάτοικο.

− ∆έκα (10) δηµότες µέλη που είναι χρήστες των υπη−
ρεσιών του Νοµικού Προσώπου.

− Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης καθηγητών Φυσικής 
Αγωγής Νοµού Λασιθίου.

− Ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων που ορίζεται 
από τον σύλλογο εφόσον αυτό απασχολεί περισσότε−
ρους από δέκα εργαζοµένους. Σε περίπτωση που δεν 
απασχολεί πάνω από δέκα εργαζοµένους στη θέσης 
τους θα ορίζεται δηµότης.

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:
• Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου, η οποία ανέρχεται 

σε 800.000,00 ευρώ και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση 
το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της.

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

• Εισπράξεις από αντίτιµο πραγµάτων ή των υπηρε−
σιών που παρέχει το Ν.Π.∆.∆.

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

5. Περιουσία.
Είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νοµικών Προ−

σώπων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή 
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στο νοµικό πρόσωπο.

6. Εκπροσώπηση.
Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 

και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 
και όταν αυτός κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

7. Κατάργηση.
Σε περίπτωση κατάργησης του Νοµικού Προσώπου 

όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχεται 
στην κυριότητα του ∆ήµου Αγίου Νικολάου.

8. Το µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου προσωπικό των 
Νοµικών Προσώπων που συγχωνεύονται καθίσταται 
αυτοδίκαια προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του 
στο νέο Νοµικό Πρόσωπο που προκύπτει από τη συγ−
χώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας.

Από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο Νοµικό Πρόσωπο, υπο−
καθιστά αυτοδίκαια 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. Η εκ−
κρεµείς δίκες στις οποίες διάδικα µέρη είναι τα Νοµικά 
Πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδίκαια 
από το νέο Νοµικό Πρόσωπο χωρίς να απαιτείται ειδική 
διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε ένα από τα 
συγχωνευθέντα ΝΠ∆∆.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισµού του 
∆ήµου Αγίου Νικολάου ποσού 800.000,00 € και µε Κ.Α. 
02.00.6715.03.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άγιος Νικόλαος, 21 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΤΟΥΡΑ

F

    Αριθµ. Απόφασης 79/2011 (3)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας

Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αγίου Νικολάου.

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

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

87 A΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −Πρόγραµµα Καλλικράτης

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) Κώδικας ∆ήµων και Κοινο−
τήτων.

3. Την υπ’ αριθµ. 4317/25.01.2011 εγκύκλιο 9 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης.

4. Την υπ’ αριθµ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης.

5. Την υπ’ αριθµ. 8440/24−2−2011 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ι−
ακυβέρνησης.

6. Την υπ’ αριθµ. 491/19−4−2011 εγκριτική απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης, αποφασίζουµε:

Τη συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, ως κατωτέρω:

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

1) Α΄ ∆ηµοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου
2) Α΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου
3) Β΄ ∆ηµοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου
4) Γ΄ ∆ηµοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου
5) Γ΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου
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6) ∆΄ ∆ηµοτικό σχολείο και Ειδικό σχολείο Αγίου Νι−
κολάου

7) ∆΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου
8) Β΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου
9) Ε΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου
10) ΣΤ΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου
11) ∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλού Χωριού
12) ∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κρούστα
13) ∆ηµοτικό Σχολείο Ελούντας
14) ∆ηµοτικό Σχολείο Κριτσάς
15) Νηπιαγωγείο Ελούντας
16) Νηπιαγωγείο Κριτσάς
17) ∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Λιµνών
18) Ε΄ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου
19) Α΄ ∆ηµοτικό Σχολείο & Α΄ Νηπιαγωγείο Νεάπολης
20) Β΄ ∆ηµοτικό Σχολείο & Β΄ Νηπιαγωγείο Νεάπολης
21) ∆ηµοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Σισίου
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία: Σχο−

λική Επιτροπή πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αγίου 
Νικολάου «Σ.Ε.Π.Ε.∆.Α.Ν.»

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
µων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό 
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας 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.

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

κητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία 
(13) µέλη, ως εξής:

− Το ∆ήµαρχο ή ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως Πρόεδρο.
− ∆ύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, που ορίζονται από 

τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου.
− Τρεις (3) δηµότες ή κατοίκους µε εµπειρία στο χώρο 

της εκπαίδευσης
− Πέντε (5) 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 πρωτο−
βάθµιας εκπαίδευσης

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 από τους ΚΑΠ.
β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση από το ∆ήµο Αγίου 

Νικολάου το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα 
µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 
της έκτακτης επιχορήγησης.

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

κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόµιµη πηγή.
6. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά 
πρόσωπα.

Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί 
σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης 
εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και 
έµµισθης εντολής.

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

Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου το ύψος της 
οποία δεν µπορεί να προσδιοριστεί αφού διαµορφώ−
νεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άγιος Νικόλαος, 21 Απριλίου 2011 

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΤΟΥΡΑ

F

    Αριθµ. Απόφ. 80/2011 (4)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών ∆ευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αγίου Νικολάου.

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

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

87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) Κώδικας ∆ήµων και Κοινο−
τήτων.

3. Την υπ’ αριθµ. 4317/25.01.2011 εγκύκλιο 9 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης.

4. Την υπ’ αριθµ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης.

5. Την υπ’ αριθµ. 8440/24−2−2011 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ι−
ακυβέρνησης.
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6. Την υπ’ αριθµ. 494/18−4−2011 εγκριτική απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης, αποφασίζουµε:

Τη συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, ως κατωτέρω:

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

1) Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου
2) ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου
3) Α΄ Γυµνάσιο Αγίου Νικολάου
4) Β΄ Γυµνάσιο Αγίου Νικολάου
5) Γ΄ Γυµνάσιο Αγίου Νικολάου
6) Γυµνάσιο Κριτσάς
7) Ι.Ε.Κ.−Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου
8) Γυµνασίου − Λυκείου Νεάπολης
9) ΕΠΑΛ−ΕΠΑΣ Νεάπολης
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή ∆ευ−

τεροβάθµιας εκπαίδευσης στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου µε 
την επωνυµία «Σ.Ε.∆.Ε.∆.Α.Ν.».

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων 
που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, 
φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγο−
ράς αναλώσιµων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, 
η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρη−
ση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους 
εξοπλισµού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες 
διευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των 
αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη 
και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
µάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιο−
θήκες, 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 σχολι−
κών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται κάθε 
φορά από διάταξη νόµου.

3. ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικη−

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

− Τον εκάστοτε ∆ήµαρχο ή ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως 
Πρόεδρο.

− ∆ύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους, που ορίζονται από τη 
µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου.

− Πέντε (5) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

− Ένα (1) εκπρόσωπο 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.

− ∆ύο εκπροσώπους µαθητές της µαθητικής κοινό−
τητας.

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 από τους ΚΑΠ

β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση από το ∆ήµο το ύψος 
της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε 
ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης 
επιχορήγησης.

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

κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόµιµη πηγή.
6. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά 
πρόσωπα.

Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί 
σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης 
εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και 
έµµισθης εντολής.

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

Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου, το ύψος της 
οποίας δεν µπορεί να προσδιοριστεί αφού διαµορφώ−
νεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άγιος Νικόλαος, 21 Απριλίου 2011 

Η Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΤΟΥΡΑ

F

    Αριθµ. απόφ. 71/2011 (5)
Συγχώνευση των Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµι−

ας εκπαίδευσης των πρώην ∆ήµων Εµµ. Παππά και 
Στρυµόνα σε ένα νοµικό πρόσωπο και συστήνουµε 
στο ∆ήµο Εµµ. Παππά του Ν. Σερρών νοµικό πρό−
σωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆Η−
ΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ».

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

  Σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Την αριθ. 8840/24−2−2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ια−
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κυβέρνησης, µε θέµα «καθορισµός λειτουργίας σχο−
λικών επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων 
αυτών».

3. Την αριθ. 3559/2011 απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, µε την οποία επικυρώ−
θηκε η αριθ. 71/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί−
ου Εµµανουήλ Παππά, µε θέµα «συγχώνευση σχολικών 
µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου και 
σύσταση νέου Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Σχολική Επι−
τροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Εµµανουήλ 
Παππά».

Α. Τη συγχώνευση των Σχολικών Μονάδων ∆ευ−
τεροβάθµιας εκπαίδευσης των πρώην ∆ήµων Εµµ. 
Παππά και Στρυµόνα µε τις επωνυµίες: «Σχολική 
Επιτροπή Γυµνασίου − Λυκείου Νέου Σκοπού», «Σχο−
λική Επιτροπή Γυµνασίου Νέου Σουλίου», «Σχολική 
Επιτροπή Γυµνασίου −Λυκείου Πεντάπολης», «Σχο−
λική Επιτροπή Γυµνασίου Χρυσού», σε ένα νοµικό 
πρόσωπο και συστήνουµε στο ∆ήµο Εµµ. Παππά του 
Ν. Σερρών νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την 
επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ», το 
οποίο διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 243 
του Νόµου 3463/2006 «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτή−
των» και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Νόµου 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλι−
κράτης», µε έδρα το Χρυσό − Σερρών.

1. Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθµιας 
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, αµοιβής κα−
θαριστριών κ.λπ.),

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

− η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις ∆ευ−
τεροβάθµιας 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.

2. ∆ιοίκηση: Το Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννιά 
(9) µέλη, ως εξής:

− πέντε (5) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, έκτων οποίων 
δύο (2) ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµ−
βουλίου

− δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

− έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας δευτερο−
βάθµιας εκπαίδευσης

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

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
λήγει µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου.

3. Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:
α) Οι επιχορηγήσεις του ∆ήµου Εµµ. Παππά, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ. 6 περ. α΄ και β΄ του αρ. 113 του 
Ν. 1892 όπως ισχύει

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

κληροδοσίες
ε) κάθε άλλη νόµιµη πηγή
4. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά 
πρόσωπα.

Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί 
σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης 
εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και 
έµµισθης εντολής.

5. Εκπροσώπηση: Το Νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται 
στα ∆ικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον 
Πρόεδρο του ∆.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 
από τον Αντιπρόεδρο.

Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα δηµοσιευ−
θεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό 
πρόσωπο που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαί−
ως τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία 
περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις 
έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, 
εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, 
στις οποίες διάδικα µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο 
νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστι−
κή πράξη συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα 
που συγχωνεύθηκαν.

Β. Από τις διατάξεις της απόφαση αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Εµµ. 
Παππά, το ακριβές ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε µέ−
ρος της συνολικής πίστωσης ύψους 170.000,00 € του Κ.Α 
00.6711 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, του 
υπό σύνταξη Πρ/σµού του ∆ήµου έτους 2011. Η σχετική 
πίστωση θα προσαρµόζεται αναλόγως στα επόµενα 
οικονοµικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χρυσό, 26 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02010790106110008*

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


