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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   2235/1266 (1)

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε 
υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου−Χολαργού. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) περί του ελέγχου νομιμό−
τητας από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

3) Τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 36 ν. 3584/2007 
(Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων).

4) Τις διατάξεις των παρ. 6 του άρθρου 36 ν. 3584/2007 
(Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων).

5) Την αρ. 12/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Παπάγου−Χολαργού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου 
λειτουργίας των παρακάτω υπηρεσιών του Δήμου Πα−
πάγου−Χολαργού, σύμφωνα με την αρ. 12/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής:

α) Σχολικοί Φύλακες, κατά τις ημέρες λειτουργίας των 
σχολείων, σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, καθώς 
και σε πρωινή, αν επαρκεί ο αριθμός τους. Κατά τις λοι−
πές ημέρες και περιόδους σε βάρδιες όλο το 24ωρο. 
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β) Φύλακες, εργάσιμες ημέρες, αργίες, Σάββατα και 
Κυριακές, σε εικοσιτετράωρη βάση.

γ) Δημοτικά Κοιμητήρια (Παπάγου και Χολαργού) τις 
εργάσιμες ημέρες και τα Σάββατα, σε πρωινή και απο−
γευματινή βάρδια, μέχρι ώρας 19:00 τη θερινή περίοδο 
και μέχρι ώρας 18:00 τη χειμερινή περίοδο.

δ) Προσωπικό για την κίνηση των οχημάτων της δη−
μοτικής συγκοινωνίας και της συγκοινωνίας δημοτικών 
κοιμητηρίων, τις εργάσιμες ημέρες σε πρωινή βάρδια 
και το Σάββατο σε πρωινή βάρδια, και 

ε) Υπηρεσία καθαριότητας, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
σε εικοσιτετράωρη, βάση, νυχτερινή βάρδια από 22:00 
έως 6:00, Σάββατο σε πρωινή και απογευματινή βάρδια, 
και Κυριακές−αργίες σε πρωινή βάρδια.

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δα−
πάνη ύψους περίπου 170.000 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 
20.6012.001 και 15.6022.001 του προϋπολογισμού του Δή−
μου Παπάγου−Χολαργού, ανάλογη δε δαπάνη προκαλεί−
ται για τα επόμενα χρόνια εις βάρος των αντίστοιχων 
κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
F

Αριθμ.    οικ. 2109/1200 (2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε υπη−

ρεσίες του Δήμου Αγίων Αναργύρων− Καματερού 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) περί του ελέγχου νομιμότη−
τας από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

3) Τις διατάξεις των παρ. 3 και 6 του άρθρου 36 
ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων).

4) Την αρ. 09/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αγίων Αναργύρων−Καματερού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λει−
τουργίας των παρακάτω υπηρεσιών του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων−Καματερού, σύμφωνα με την αρ. 09/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής:

Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Περιβάλλοντος, τμήματα κί−
νησης οχημάτων και αποθηκών και Καθαριότητας, όλο το 
24ωρο καθώς επίσης και τις Κυριακές και τις αργίες. Στο 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, για την φύλαξη σχολείων 
από σχολικούς φύλακες κατά τις ώρες 07:00 μέχρι 22:00, 
σε δύο βάρδιες (07:00−14:00 και από 14:30 έως 22:00).

Δεν εγκρίνουμε την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου 
λειτουργίας: 1) Στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Τεχνικού 
Συνεργείου, «κατά τις Κυριακές και αργίες, όταν γίνονται 
εκδηλώσεις» λόγω αοριστίας, καθώς δεν αναφέρεται το 
προς έγκριση ωράριο, 2) στο τμήμα Πρασίνου, κατά τους 
θερινούς μήνες (Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο) «τις νυχτερινές 
ώρες για πότισμα των φυτών») λόγω μη επαρκούς αιτι−

ολόγησης απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού κατά 
τις νυκτερινές ώρες και μη αναφοράς του ακριβούς ωρα−
ρίου προς έγκριση, καθώς και 3) στο Γραφείο Δημάρχου, 
και κατά τις Κυριακές και αργίες διότι δεν αιτιολογείται 
από την φύση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις του αρ. 36 του Ν. 3584/2007.

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπά−
νη ύψους 218.334 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 20.6012.001 
και 20.6022.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων−Καματερού, ανάλογη δε δαπάνη προκαλεί−
ται για τα επόμενα χρόνια εις βάρος των αντίστοιχων 
κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
F

   Αριθμ. 381 (3)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

του πρώην Δήμου Χαιρώνειας με την επωνυμία «Κέ−
ντρο Προληπτικής Ιατρικής−Πρόνοιας». 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 224, 225, 238 και 282 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».
4. Την αριθ. 43/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−

λίου του Δήμου Λεβαδέων σχετικά με την κατάργηση 
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του πρώην 
Δήμου Χαιρώνειας με την επωνυμία «Κέντρο Προληπτι−
κής Ιατρικής−Πρόνοιας».

5. Την αριθ. οικ. 2990/18604/23−2−2011 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας−Στερεάς Ελλάδας που αφορά στην «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
(Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Δι−
ευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευ−
θύνσεως», αποφασίζουμε:

Καταργείται το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
του πρώην Δήμου Χαιρώνειας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ−ΠΡΟΝΟΙΑΣ» που συστάθηκε με 
την αριθμ. 11008/26−8−1996 απόφαση του Αναπληρωτή 
Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Βοιωτίας και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1010/τ.Β΄/5−11−1996.

Τυχόν περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που 
υπάρχουν στο όνομα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ., μεταβιβά−
ζονται στο Δήμο Λεβαδέων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκα−
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Λεβαδέων, οικονομικού έτους 2011.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λιβαδειά, 6 Απριλίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

F
   Αριθμ. 5258/943 (4)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαί−

ου με την επωνυμία «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΘΙ−
ΩΤΙΔΑΣ». 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του άρθρου 241 παρ. 3 και 5 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114 Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

γ) Του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελ−
λάδας».

δ) Του άρθρου 7 παρ. 16 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α΄) 
και του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 του Ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 
90 Α΄)−Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Νομάρχη σε Περιφε−
ρειακό Διευθυντή και Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, 
αντίστοιχα.

ε) Του άρθρου 29Α στο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), σχετικά 
με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι−
στικές διοικητικές πράξεις.

2. Την αριθ. οικ. 2990/18604/23−02−2011 (ΦΕΚ 385 Β΄) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας περί μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. στον 
Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας.

3. Την αριθ. 5985/20−3−1984 (ΦΕΚ 199 Α΄) απόφαση του 
Νομάρχη Φθιώτιδας, περί σύστασης νομικού προσώ−
που με την επωνυμία «Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτι−
δας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 14702/24−8−2006 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, (ΦΕΚ 1346 Β΄).

4. Το αριθ. 6065/ 2−2−2011 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων 
με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας η αριθ. 44/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατάργησης 
του ανωτέρω νομικού προσώπου, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία «Λαογραφικό Μουσείο Φθι−
ώτιδας».

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης η τυ−
χόν περιουσία του καταργηθέντος νομικού προσώπου 
περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο Λαμιέων.

Το προσωπικό που υπηρετεί στο ανωτέρω νομικό πρό−
σωπο, που καταργείται, εντάσσεται στον οικείο Δήμο 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του Ν. 1188/1981, όπως 
ισχύει, και κατά τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 
του Ν. 3584/2007.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 6 Απριλίου 2011

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Eσωτερικής Υπηρεσίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

F
   Αριθμ. 1082 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 186 παρ. ΙΙ, τομέας Δ΄ Απασχόλησης − 

Εμπορίου − Τουρισμού αρ.17 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/27−12−10) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Το άρθρο 3 του Ν. 3103/03 (ΦΕΚ 23/Α΄/29−1−03) με 
το οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του ελέγχου 
Μέτρων και Σταθμών.

4. Το άρθρο 12 παρ. 2β του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α΄/ 
30−10−03) με το οποίο διατίθεται ποσοστό 25% των 
ετησίων εισπράξεων από τους ελέγχους Μέτρων και 
Σταθμών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Οικονομίας−Οικονομικών, στις κατά τόπου Υπηρε−
σίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για 
την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών των κλιμακίων 
ελέγχου.

5. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/78 «Περί κωδικοποιήσεως 
σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των ανα−
φερομένων στην εισαγωγή στην Ελλάδα του Διεθνούς 
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».

6. Την αρ. Φ2−1636/10−12−2010 απόφαση της Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον 
χρόνο διενέργειας του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και 
Σταθμών έτους 2011.

7. Την αρ. Φ2−245/04−02−2011 εγκύκλιο της Διεύθυν−
σης Μετρολογίας της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τη 
διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθ−
μών».

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του Ν. 3103/03.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του λογαριασμού Μέτρων 
και Σταθμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρι−
σας, που δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 12 του 
Ν. 3190/2003.

10. Την αρ. 1083/ 11−4−2011 απόφασή μας με την οποία 
εγκρίθηκε το πρόγραμμα του Περιοδικού Ελέγχου των 
μετρικών και σταθμικών οργάνων του έτους 2011 για το 
Νομό Λάρισας, αποφασίζουμε:



8908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

1. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα έως 30−09−2011 
την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μέχρι της 22ας 
βραδινής ώρας για 10 υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορί−
ου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Λάρισας 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και 
εκτάκτου ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρο−
λογικών ελέγχων, καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων 
για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν 
καταδολιεύσεις κατά τις παραδόσεις του πετρελαίου 
θέρμανσης.

3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι 
(40).

4. Αριθμός υπαλλήλων 10, συν. αριθμός ωρών περίπου 
1000. Απαιτ. Δαπάνη 5.000 Ευρώ.

5. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον λογαριασμό Μέτρων 
και Σταθμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Λάρισας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

6. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Λάρισας θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση της υπε−
ρωριακής απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση του 
αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
30−09−2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 11 Απριλίου 2011 

Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F

    Αριθ. οικ. 14278/5249 (6)
Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων σε Μέλος του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, παρ.3 περ. στ΄, 113, 114, 

159 παρ.1 περ. ιγ΄, 186 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/27−12−10) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του 
Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄/28−6−2006) «Εθνικό Τυπογρα−
φείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατά−
ξεις».

4. Την αριθμ. 42/14−12−2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 
(Α.Π. 71352/14−12−2010).

5. Την αριθμ. 22/2010 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Κέρκυρας με την οποία ανακηρύχθη−
καν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περι−
φερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβου−
λοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 
2011−2014.

6. Τη βούλησή μας για την εύρυθμη λειτουργία των 
Υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολί−
τη.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νή−
σων, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στον Μηλιώτη Νικόλαο του Αναστα−
σίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, την άσκηση της αρμοδιότητας του συντονισμού 
και του σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας της Πε−
ριφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 29 του Π.Δ. 147/2010).

Η ισχύς της παρούσας ξεκινάει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 12 Απριλίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ 

F

   Αριθμ. απόφ. 36/2011 (7)
Σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑ−
ΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» λόγω συγχώ−
νευσης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥ−
ΗΣ» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑ−
ΡΑΣΚΕΥΗΣ». 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθ. 103 του 

Ν. 3852/2010.
2) Το αρ. οικ. 4569/2011 (εγκ. 11) έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

3) Τις διατάξεις του αρθ. 240 του Ν. 3463/2006.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3584/2007.
5) Την με αριθμ. 7829/4799/28.3.2011 απόφαση του Γε−

νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
ελέγχου νομιμότητας της 36/2011 απόφασης του Δημο−
τικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, κατά πλειοψηφία, 
αποφασίζει:

1) Συστήνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την 
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» στο Δήμο Αγίας Παρα−
σκευής Νομού Αττικής, στο οποίο συγχωνεύονται τα 
ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑ−
ΣΚΕΥΗΣ» και το «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» σ’ ένα νομικό πρόσωπο συναφούς σκο−
πού, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010.

2) ΣΚΟΠΟΣ
α) Η δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματι−

κής και γενικότερα εκπολιτιστικής δραστηριότητας στην 
περιοχή του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
αναγκών των κατοίκων.

β) Η προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου για την 
ανάδειξη της πολιτιστικής πολυμορφίας της πόλης (με 
την οργάνωση, συμμετοχή και συνεργασία σε φεστιβάλ 
εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς).
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γ) Η λειτουργία αθλητικών κέντρων, πολιτιστικών 
κέντρων, κινηματογράφων, θεάτρων, φιλαρμονικής, 
σχολών διδασκαλίας μουσικής και ωδείων, σχολών χο−
ρού, σχολών ζωγραφικής, γλυπτικής και άλλων τεχνών, 
καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προ−
γραμμάτων.

δ) Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, 
εκθέσεων, αγώνων, τουρνουά και άλλων πολιτιστικών 
και αθλητικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή του σε αυ−
τές.

ε) Η γενικότερη προαγωγή και διάδοση του αθλητι−
σμού.

στ) Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών 
ικανοτήτων και φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύματος 
των κατοίκων με τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δρα−
στηριότητες.

ζ) Η συνεργασία με όλους τους μαζικούς φορείς για 
την προώθηση και ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, 
του πνεύματος συνεργασίας και του ερασιτεχνισμού.

η) Οτιδήποτε μπορεί να συμβάλει στην ψυχαγωγία 
και την αναβάθμιση του πολιτιστικού και αθλητικού 
επιπέδου.

3) ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταμελές 

(15) διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από:
1) Έξι (6) δημοτικούς συμβούλους εκ των οποίων τρεις 

(3) ορίζονται από τη μειοψηφία.
2) Εννέα (9) δημότες ή κατοίκους εκ των οποίων τρεις 

(3) ορίζονται από τη μειοψηφία.
3) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Νομικό 

Πρόσωπο σε περίπτωση που απασχολεί πάνω από δέκα 
(10) εργαζόμενους και στην περίπτωση αυτή το μέλος 
αφαιρείται από τους δημότες που ορίζονται από την 
πλειοψηφία.

Λοιπά θέματα της διοίκησης καθορίζονται από τις δια−
τάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει.

4) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί κινητών και ακινήτων 

τα οποία χρησιμοποιούνται από τα καταργούμενα ΝΠΔΔ 
για την εκπλήρωση του σκοπού τους, μεταβιβάζεται στο 
συνιστώμενο νομικό πρόσωπο χωρίς αντάλλαγμα.

5) ΠΟΡΟΙ
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αγίας Παρασκευ−

ής ύψους € 1.100.000,00.
β) Επιχορηγήσεις κάθε είδους από τα Κράτος ή οποιο−

δήποτε άλλο οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε 
απευθείας προς το νομικό πρόσωπο είτε στο Δήμο για 
λογαριασμό του.

γ) Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 
από το νομικό πρόσωπο πραγμάτων ή υπηρεσιών.

δ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και 
κληροδοσίες.

ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του, από παρεχόμε−
νες υπηρεσίες, από εκμεταλλεύσεις χώρων (εκθέσεις, 
συναυλίες, αγώνες κλπ.) από οργανώσεις εκδηλώσεων 
καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής ποσού € 1.100.000,00 η οποία θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 00.6715.07.

Ισόποση δαπάνη προκαλείται για κάθε ένα από τα 
επόμενα έτη και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς.

Όλο το προσωπικό τακτικό και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στα 
ανωτέρω νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται θεω−
ρείται αναγκαίο προσωπικό και καθίσταται αυτοδίκαια 
προσωπικό του νέου νομικού προσώπου και παρέχει τις 
υπηρεσίες του στο νέο ΝΠΔΔ που προέκυψε από την 
ανωτέρω συγχώνευση με την ίδια σχέση εργασίας σύμ−
φωνα με το άρθρο 219 του Ν. 3584/2007. Το προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
και έργου των δύο νομικών προσώπων που συγχωνεύτη−
καν καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου νομικού 
προσώπου και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομι−
κό πρόσωπο μέχρι τη λήξη των συμβάσεων τους.

Κάθε άλλη σχετική απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 

F
   Αριθμ. απόφ. 35/2011 (8)
Σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑ−
ΡΑΣΚΕΥΗΣ» λόγω συγχώνευσης των Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» και «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (πρώ−
ην ΙΒΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθ. 103 του 

Ν. 3852/2010.
2) Το αρ. οικ. 4569/2011 (εγκ. 11) έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

3) Τις διατάξεις του αρθ.240 του Ν. 3463/2006. 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3584/2007.
5) Την με αριθμ. 7832/4802/28.3.2011 απόφαση του Γε−

νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
ελέγχου νομιμότητας της 35/2011 απόφασης του Δημο−
τικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, κατά πλειοψηφία, 
αποφασίζει:

 1) Συστήνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με 
την επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑ−
ΡΑΣΚΕΥΗΣ» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Νομού Ατ−
τικής, στο οποίο συγχωνεύονται τα ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ (πρώην ΙΒΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» 
και «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», σε 
ένα νομικό πρόσωπο συναφούς σκοπού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.

2) ΣΚΟΠΟΣ
Η καθημερινή φύλαξη, ημερήσια διατροφή, φροντίδα, 

διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία βρεφών και νηπίων ερ−
γαζόμενων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθη−
ματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών 
και η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους 
από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

3) ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβού−

λιο δεκατριών (13) μελών αποτελούμενο από:
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1) Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων 
δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία.

2) Έξι (6) δημότες ή κατοίκους εκ των οποίων δύο (2) 
ορίζονται από τη μειοψηφία.

3) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΝΠΔΔ.
4) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη−

δεμόνων.
Λοιπά θέματα της διοίκησης καθορίζονται από τις δι−

ατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει.
4) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
α) Κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί κινητών και ακινή−

των τα οποία χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από τα 
καταργούμενα νομικά πρόσωπα για την εκπλήρωση του 
σκοπού τους, μεταβιβάζεται στο συνιστώμενο νομικό 
πρόσωπο χωρίς αντάλλαγμα.

β) Ακίνητη περιουσία:
Ένα οικόπεδο στη θέση «Άγιος Ιωάννης Κυνηγός» και 

επί των οδών Βορρά αρ.7 και Ζέφυρων έκτασης 1.103,28 
τ.μ. σύμφωνα με το από Μαΐου του 1982 τοπογραφικό 
διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ν. Τούντα, (αρ. 
συμβ. αγοραπωλησίας 14.723/23−12−1982 της συμβολαι−
ογράφου Αθηνών Διονυσίας Κοσμοπούλου−Παππά και 
αρ. συμβολαίου εξόφλησης 18911/15−07−1986 της αυτής 
συμβολαιογράφου) και το επ’ αυτού διώροφο κτίριο 
επιφάνειας 340 τ.μ. περίπου.

5) ΠΟΡΟΙ
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αγίας Παρασκευ−

ής ύψους € 1.900.000,00.
β) Επιχορηγήσεις κάθε είδους από το Κράτος ή οποιο−

δήποτε άλλο οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε 
απευθείας προς το νομικό πρόσωπο είτε στο Δήμο για 
λογαριασμό του.

γ) Οι εισπράξεις (π.χ. τροφεία) από το αντίτιμο των 
παρεχόμενων από το νομικό πρόσωπο πραγμάτων ή 
υπηρεσιών.

δ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και 
κληροδοσίες.

ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του, από παρεχόμενες 
υπηρεσίες, από εκμεταλλεύσεις χώρων, από οργανώσεις 
εκδηλώσεων κλπ.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής ποσού € 1.900.000,00 η οποία θα 
βαρύνει τον ΚΑ 00.6715.06.

Iσόποση δαπάνη προκαλείται για κάθε ένα από τα 
επόμενα έτη και προβλέπεται στους αντίστοιχους προ−
ϋπολογισμούς.

Όλο το προσωπικό τακτικό και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στα 
ανωτέρω νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, θεω−
ρείται αναγκαίο προσωπικό και καθίσταται αυτοδίκαια 
προσωπικό του νέου νομικού προσώπου και παρέχει τις 
υπηρεσίες του στο νέο ΝΠΔΔ που προέκυψε από την 
ανωτέρω συγχώνευση με την ίδια σχέση εργασίας σύμ−
φωνα με το άρθρο 219 του Ν. 3584/2007. Το προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
και έργου των δύο νομικών πρόσωπων που συγχωνεύτη−
καν καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου νομικού 
προσώπου και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομι−
κό πρόσωπο μέχρι τη λήξη των συμβάσεων τους.

Κάθε άλλη σχετική απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αγία Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 

F
   Αριθμ. απόφ.: 23β/2011 (9)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων:

1) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου−Λυκείου Καρδαμύλης
2) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κάμπου και σύσταση 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥ−
ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102 και 103 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρ−
θρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

2. Την 9/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την κοινή 
υπουργική απόφαση 1605/ΟΙΚ 3.85/ΦΕΚ 17/Β΄/14−01−2011).

3. Την 985/13−04−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου ελέγχου νομιμότητας της 23β/2011 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, 
αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
1) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου− Λυκείου Καρδαμύ−

λης
2) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κάμπου
σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ−
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με έδρα την Καρδαμύλη, ως εξής:

1]. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτι−
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων 
υλικών κ.λπ.

β) Η αμοιβή των καθαριστριών.
γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντή−

ρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού 
τους.

δ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας για τον εφοδιασμό των σχολείων 
από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με επί πλέον 
είδη εξοπλισμού και από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τη σχολική 
βιβλιοθήκη.

ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων και

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

2. Το ΝΠΔΔ διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό 
Συμβούλιο αποτελούμενο από τα εξής μέλη με τους 
αντίστοιχους αναπληρωτές: 

Α) Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας, ως Πρόεδρος
Β) Δημότης με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική 

δράση ή ειδικές γνώσεις με τον σκοπό του Νομικού 
Προσώπου, ως αντιπρόεδρος.
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Γ) Οι δύο (2) αρχαιότεροι Διευθυντές σχολείων, της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δ) Εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων Σχολείων [της 
μεγαλύτερης σχολικής μονάδας της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης] 

Ε) Δύο (2) εκπρόσωποι μειοψηφίας, δημοτικοί σύμ−
βουλοι.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη δημοτική περίοδο.

Σε κάθε περίοδο πάντως η θητεία των μελών παρα−
τείνεται μέχρι την εγκατάσταση των νέων Διοικητικών 
Συμβουλίων.

Κατά την διάρκεια της θητείας τους τα μέλη του Δι−
οικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να αντικατασταθούν 
με την επιφύλαξη των όρων της παρ. 4 του άρθρου 229 
του Ν. 3463/2006.

3) Πόροι του νομικού προσώπων είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, παρ. 6 περ. α 

και β άρθρο 113 Ν. 1892/1990
β) Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 
γ) Πρόσοδοι από την περιουσία τους 
δ) από την εκμετάλλευση των κυλικείων τους 
ε) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων 
στ) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
4) Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή−

ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή 
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Καρδαμύλη, 23 Ιανουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΕΑΣ

 F

   Αριθμ. απόφ. 23α/2011 (10)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων:

1) Ενιαία σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων Δή−
μου Λεύκτρου
2) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων των Τ.Δ. 
Καρδαμύλης, Αγ. Νικολάου, Προαστίου και Οικισμού 
Στούπας του Τ.Δ. Νεοχωρίου
3) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κάμπου και
4) Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Σταυροπηγίου και 
σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ−
ΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠAΙΔΕΥΣΗΣ». 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102 και 103 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτο−
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 
(ΚΔΚ).

2. Την 9/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
την κοινή υπουργική απόφαση 1605/ΟΙΚ 3.85/ΦΕΚ 17/
Β΄/14−01−2011).

3. Την 614/13−04−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου ελέγχου νομιμότητας της 23α/2011 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, 
αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
1) Ενιαία σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων Δή−

μου Λεύκτρου
2) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων των Τ.Δ. 

Καρδαμύλης, Αγ. Νικολάου, Προαστίου και Οικισμού 
Στούπας του Τ.Δ. Νεοχωρίου

3) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κάμπου 
και

4) Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Σταυροπηγίου
σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ−
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με έδρα την Καρδαμύλη, ως εξής:

1]. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτι−
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων 
υλικών κλπ.

β) Η αμοιβή των καθαριστριών
γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 

των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.
δ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας για τον εφοδιασμό των σχολείων από 
τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με επί πλέον είδη 
εξοπλισμού και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με βιβλία για τη σχολική βιβλιο−
θήκη

ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων και

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

2. Το ΝΠΔΔ διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό 
Συμβούλιο αποτελούμενο από τα εξής μέλη με τους 
αντίστοιχους αναπληρωτές: 

Α) Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας, ως Πρόεδρος 
Β) Δημότης με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική 

δράση ή ειδικές γνώσεις με το σκοπό του Νομικού Προ−
σώπου, ως αντιπρόεδρος.

Γ) Οι δύο (2) αρχαιότεροι Διευθυντές σχολείων, της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δ) Εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων Σχολείων [της 
μεγαλύτερης σχολικής μονάδας της πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης] 

Ε) Δύο (2) εκπρόσωποι μειοψηφίας δημοτικοί σύμ−
βουλοι 

Όταν συζητείται θέμα για το σχολείο που δεν έχει 
εκπρόσωπο θα καλείται και θα έχει δικαίωμα ψήφου ο 
Διευθυντής του σχολείου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη δημοτική περίοδο.

Σε κάθε περίοδο πάντως η θητεία των μελών παρα−
τείνεται μέχρι την εγκατάσταση των νέων Διοικητικών 
Συμβουλίων.
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Κατά την διάρκεια της θητείας τους τα μέλη του Δι−
οικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να αντικατασταθούν 
με την επιφύλαξη των όρων της παρ. 4 του άρθρου 229 
του Ν. 3463/2006.

3) Πόροι του νομικού προσώπων είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, παρ. 6 περ. α 

και β άρθρο 113 Ν. 1892/1990
β) Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 
γ) Πρόσοδοι από την περιουσία τους 
δ) από την εκμετάλλευση των κυλικείων τους 
ε) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων 
στ) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

4) Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή−
ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή 
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καρδαμύλη, 23 Ιανουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΕΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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