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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1674
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 855
(1)
Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των
πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν στο Δήμο Τανάγρας.

Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί−
ου των πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν στο Δήμο
Τανάγρας. ................................................................................................ 1
Διάλυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου της
πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου με την
επωνυμία «Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Σά−
μου». ...................................................................................................................... 2
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Αμφί−
κλειας − Ελάτειας .................................................................. 3
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 32/2011 απόφασης Δη−
μάρχου Κηφισιάς (ΦΕΚ 190 Β΄) «Κατάταξη του
προσωπικού του συνενούμενου Δήμου Κηφισιάς,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010». ...... 4

Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν. 3852/2010) του Δήμου
Νέστου............................................................................................................. 5
Σύσταση προσωρινής προσωποπαγής θέσεως Ιδι−
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Πύ−
λου−Νέστορος. ........................................................................... 6
Μεταβίβαση της αδείας ιδρύσεως και λειτουργί−
ας του Ωδείου «Ιωάννης Μανιουδάκης» ............... 7

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 224, 225, 238 και 280 παρ.1
του 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ−
λάδας».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 241 του
Ν. 3463/06.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 1, 2 και 5 του
Ν. 3584/07.
5. Την υπ’ αριθμ. 11/27−1−2011 Εγκύκλιος του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκεντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων
των δήμων».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Την υπ’ αριθμ. 133/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Τανάγρας «Περί κατάργησης Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου Τανάγρας».
7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2990/18604/23−2−2011 (ΦΕΚ 385
Β΄) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας που αφορά
στην «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο της
Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέ−
ρω Γενικής Διευθύνσεως», αποφασίζουμε:
Καταργούνται τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα Δημο−
σίου Δικαίου των πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν στο
νέο Δήμο Τανάγρας.
1. «Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Άρματος» που συ−
στήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4515/19−04−1988 απόφαση του
Νομάρχη Βοιωτίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 308 Β΄/23−
5−1988.
2. «Κέντρο Νεότητας και Αθλητισμού Αγίου Θωμά» που
συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14039/26−11−1996 απόφαση
του Αναπληρωτή Περιφερειακού Δ/ντή Βοιωτίας και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 65 Β΄/03−02−1997.
3. «Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής − Πρόνοιας Κοινό−
τητας Αγίου Θωμά» που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.
2650/17−03−1997 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερει−
ακού Δ/ντή Βοιωτίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 359
Β΄/05−05−1997.
4. «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Θωμά» που συστήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 2646/17−03−1997 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Περιφερειακού Δ/ντή Βοιωτίας και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 359 Β΄/05−05−1997.
5. «Κοινοτική Πινακοθήκη Αγίου Θωμά» που συστήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 2649/17−03−1997 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Περιφερειακού Δ/ντή Βοιωτίας και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 393 Β΄/16−05−1997.
6. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Δερβενοχωρίων» που
συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8135/11−07−2007 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1320 Β΄/27−07−2007.
7. «Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Σκούρτων» που συ−
στήθηκε με την υπ’ αριθμ. 10296/95/22−01−1996 απόφαση
του Περιφερειακού Δ/ντή Βοιωτίας που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 139 Β΄/08−03−1996.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λιβαδειά 27/6/2011
Με εντολή Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΗΜ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ

Aριθμ. 1917/2011
(2)
Διάλυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου της πρώ−
ην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου με την επωνυ−
μία «Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Σάμου».
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 199
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27−12−2010) «Οργανισμός
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», εγκρίνουμε:
Τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 70/04−05−2011 απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με την
οποία διαλύεται, το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου με την
επωνυμία «Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Νομού
Σάμου» και τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με το άρ−
θρο 199 παράγραφος του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ σύστασης
1097/Β/06−12−1996).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 6 Ιουλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ
F
Αριθμ. Απόφ. 9/42/2011

(3)

Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών
Δήμου Αμφίκλειας − Ελάτειας
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
− την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 και 3 του
άρθρου 103 του Ν. 3852/10
− την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
− την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ υπ’ αριθμ. Πρωτ.:
8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
− τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας που λειτουργούσαν στο Δήμο:
Α.− ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Α
Σχολική Επιτροπή
Νηπιαγωγείου Δημο−
1.
τικού Σχολείου Δήμου
Αμφίκλειας
Σχολική Επιτροπή
συστεγαζομένων μο−
2. νάδων Νηπιαγωγείου
Δημοτικού Σχολείου
(Ελάτεια)
Σχολική Επιτροπή
3. Δημοτικού Σχολείου
Ζελίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΕΚ

ΕΣ7549/16−4−1991

295/Β/8−5−1991

ΕΣ24297/89/29−1−1990 90/Β/13−2−1990

23988/17−12−1990

845/Β/31−12−1990
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Σχολική Επιτροπή
Νηπιαγωγείου−Δημο−
4.
τικού Σχολείου (Κάτω
Τιθορέα)
Σχολική Επιτροπή
Νηπιαγωγείου Δημο−
5. τικού Σχολείου της
Κοινότητας Τιθορέας
Ν. Φθιώτιδας

13606/10−7−1990

688/Β/20−8−1991

ΕΣ1917/28−2−1991

177/Β/27−3−1991

Β.− ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Α
Σχολική Επιτροπή του
1.
Δήμου Αμφίκλειας
Σχολική Επιτροπή
συστεγαζομένων μο−
2.
νάδων Γυμνασίου και
Λυκείου (Ελάτεια)
Σχολική Επιτροπή
3. της Κοινότητας Κάτω
Τιθορέας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΕΚ
12690/25−6−1991

588/Β/29−7−1991

ΕΣ24035/89/29−1−1990 90/Β/13−2−1990

ΕΣ13606/10−7−1991

635/Β/7−8−1991

Με βάση τα παραπάνω αποφασίζουμε:
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.
3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με την επωνυμία:
Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δημοτικού Σχολείου
Δήμου Αμφίκλειας
Σχολική Επιτροπή συστεγαζόμενων μονάδων Νηπια−
γωγείου Δημοτικού Σχολείου (Ελάτεια)
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ζελίου
Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου−Δημοτικού Σχολείου
(Κάτω Τιθορέα)
Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δημοτικού Σχολείου
της Κοινότητας Τιθορέας Ν. Φθιώτιδας και τη σύσταση
ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαί−
δευσης στο Δήμο Αμφίκλειας−Ελάτειας με την επωνυμία
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘ−
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ−ΕΛΑΤΕΙΑΣ»
2. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103
του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με
την επωνυμία
Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αμφίκλειας
Σχολική Επιτροπή συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνα−
σίου και Λυκείου(Ελάτεια)
Σχολική Επιτροπή της Κοινότητας Κάτω Τιθορέας
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμφίκλειας−
Ελάτειας με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟ−
ΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ−ΕΛΑΤΕΙΑΣ»
3. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των
πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπα−
νών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης,
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς
αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέ−
λεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοι−
χων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η
εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από
τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολεί−
ων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο
Παιδείας Δια Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία
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για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των
εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρί−
νεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας
των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται
κάθε φορά από διάταξη νόμου.
4. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Α.− Το νέο Νομικό Πρόσωπο «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ−ΕΛΑΤΕΙΑΣ»
θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής:
− Τον Δήμαρχο,
− Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου,
− Έναν (1) δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο
της εκπαίδευσης,
− Τρεις (3) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
− Τρεις (3) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων,
Β.− Το νέο Νομικό Πρόσωπο «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟ−
ΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ−ΕΛΑΤΕΙΑΣ»
θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
αποτελείται από δεκατρείς (13) μέλη, ως εξής:
− Το Δήμαρχο,
− Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου,
− Τρεις (3) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων,
− Τρεις (3) εκπρόσωποι της ένωσης γονέων,
− Τρεις (3) εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων
για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. (μόνο για
τη δευτεροβάθμια εκπείδευση)
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και ή
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.
7. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγρά−
φου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία
που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι,
καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των
νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο
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νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση,
με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δη−
μιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα
που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώ−
σεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν
από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι
τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρε−
μείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα
που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο
νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική
πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου από ιδίους πόρους.
Στη σχολική επιτροπή θα μεταβιβάζονται οι επιχορηγήσεις
που παρέχονται για τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.
(Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με τις υπ’ αριθμ.
25883/5496/6.6.2011 και 27711/5919/6.6.2011 αποφάσεις της
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κάτω Τιθορέα, 6 Ιουλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
F
Aριθμ. απόφ. 610
(4)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 32/2011 απόφασης Δημάρ−
χου Κηφισιάς (ΦΕΚ 190 Β΄) «Κατάταξη του προσω−
πικού του συνενούμενου Δήμου Κηφισιάς, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 254,257,258,,259
και 104 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄)
3) Την υπ’ αριθμ. 32/2011 προηγούμενη απόφαση Δη−
μάρχου (ΦΕΚ 190 Β΄) που αφορούσε την κατάταξη του
προσωπικού του νέου Δήμου Δηφισιάς σε αντίστοιχες
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά κατηγορία
κλάδο ή ειδικότητα.
4) Το γεγονός ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη
στην ως άνω απόφαση του Δημάρχου η μόνιμη υπάλ−
ληλος του Δήμου Κηφισιάς ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΓΡΙΤΑ του
Αντωνίου ΠΕ/ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, αποφασίζει:
Συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 32/2011 απόφασή του και
κατατάσει σε αντίστοιχη συνιστώμενη προσωποπαγή
θέση δημοσίου δικαίου την παρακάτω::

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κηφισιά, 1 Ιουλίου 2011
Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ
F
Aριθμ. Απόφ. 144/2011
(5)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης (άρθρο 103 Ν. 3852/2010) του Δήμου Νέ−
στου
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΣΤΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 και 3 του
άρθρου 103 του Ν. 3852/10.
2. την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
3. την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ υπ’ αριθμ. Πρωτ.:
8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
4. τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας που λει−
τουργούσαν στο Δήμο, αποφασίζει ομόφωνα:
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103
του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ:
Πρώην Δήμος Χρυσούπολης
α/α Σχολική Επιτροπή
Γυμνάσιο − Λύκειο
1
Χρυσούπολης
Τεχνικο − Επαγγελματικό
Λύκειο Χρυσούπολης
2.
(Μετονομασία σε 1ου
ΕΠΑΛ Χρυσούπολης)
Α+Βθμιας Εκπαίδευσης
3.
Πέρνης
Πρώην Δήμος Κεραμωτής
α/α Σχολική Επιτροπή
Βθμιας Κοινότητας
1.
Κεραμωτής
Πρώην Δήμος Ορεινού
α/α Σχολική Επιτροπή
Βθμιας Κοινότητας
1.
Λεκάνης

ΦΕΚ Σύστασης Απόφαση Δ.Σ.
65/1991 Δήμος
428/Β/14/6−1991
Χρυσούπολης
414/Β/18−6−1991
(146/Α//13−7−
2006)

Χρυσούπολης
141/1991 Κοινότη−
τα Πέρνης

ΦΕΚ Σύστασης Απόφαση Δ.Σ.
9/1991 Κοινότη−
773/Β/24−9−1991
τα Κεραμωτής
ΦΕΚ Σύστασης Απόφαση Δ.Σ.
28/1991 Κοινότη−
559/Β/22−7−1991
τας Λεκάνης

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής» Δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της
διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των
αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τη−
λεφώνου, 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 διευθύν−
σεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από
τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολεί−
ων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο
Παιδείας Δια Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία
για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των
Α/ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
Α
ΠΑΤΡΟΣ
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται
1 ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των
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σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε
φορά από διάταξη νόμου.
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11)
μέλη, ως εξής:
• Έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων του−
λάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού
συμβουλίου
− 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 εκπρό−
σωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
− Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για
τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
− Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου δια−
μορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
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 παραγρά−
φου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία
που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι,
καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των
νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες 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 Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημι−
ουργείται, 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 εκκρε−
μείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρη είναι νομικά πρόσωπα
που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο
νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική
πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, από ιδίους
πόρους. Στη σχολική επιτροπή θα μεταβιβάζονται οι
επιχορηγήσεις που παρέχονται για τις μεταβιβασθείσες
αρμοδιότητες.

22997

(Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την με αριθμό πρωτ.
10268/28−6−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χρυσούπολη, 22 Ιουνίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 66/2011
(6)
Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως Ιδιω−
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Πύλου−
Νέστορος.
Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΛΟΥ − ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Την υπ’ αριθ. 60/2007 τελεσίδικη απόφαση του Μο−
νομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας
2. Τις διατάξεις του Ν. 3068/02 (ΦΕΚ Α 274/14−11−02) :
«Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές απο−
φάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητι−
κών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας
και άλλες διατάξεις»
3. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου (πρακτικά της 3ης Γενικής Συνεδρίασης της
17ης Φεβρουαρίου 2010).
4. Την υπ’ αριθ. 50410/7−9−10 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
με θέμα «Κατάταξη προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ, κατ’ εφαρμογή δι−
καστικής απόφασης»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ
143 Α/28−6−2007) : «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
6. Το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμό−
ζεται το άρθρο 101 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28−6−2007):
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων»
7. Τη με αριθ. πρωτ. 13692/2011 βεβαίωση του Αντι−
δημάρχου Δήμου Πύλου − Νέστορος, σχετικά με την
πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων για τη κάλυψη
της δαπάνης μισθοδοσίας, αποασίζει:
Συστήνει μία (1) προσωρινή προσωποπαγή θέση Ιδιω−
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ, κλάδου
Δε οδηγού λεωφορείου − φορτηγού, στην οποία θα
καταταγεί ο Κούβελας Ανδρέας του Ιωάννη σύμφωνα
με τα τυπικά του προσόντα :
Η θέση αυτή καταργείται όταν αποχωρήσει ο ανωτέ−
ρω με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δα−
πάνη ποσού 10.000 ευρώ για το τρέχον έτος που είναι
εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2011 και ποσού 20.000 ευρώ περίπου για καθένα από
τα επόμενα οικονομικά έτη, που θα προβλεφθεί στους
προϋπολογισμούς των ετών αυτών .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως .
Πύλος, 1 Ιουλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Aριθμ. Αποφ. 557
(7)
«Μεταβίβαση της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας
του Ωδείου «Ιωάννης Μανιουδάκης»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 75 παρ.Ι τομέας στ στοιχείο 28 Ν. 3463/06,
όπως προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.
3852/2010
β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
γ. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως
θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας
των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α/1976)
δ. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966)
ε. το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
στ. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων
για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/
Β/2004).

ζ. Την υπ’ αριθμ. 25538/832/2008 − απόφαση του ΥΠ.ΠΟ
(ΦΕΚ 1018/Β/2−6−08), με την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια
ιδρύσεως και λειτουργίας του Ωδείου στην Βροντάκη
Νίκη με την επωνυμία «Ωδείο Ιωάννης Μανιουδάκης» το
οποίο στεγάζεται σε κτίριο της οδού Ελ. Βενιζέλου 89,
73133 Χανιά.
θ. Την υπ’ αριθμ. 19382/30−3−11 αίτηση της Βροντάκη
Νίκης με τα συνημμένα δικαιολογητικά για τη μετα−
βίβαση της άδειας λειτουργίας του «Ωδείου Ιωάννης
Μανιουδάκης», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την μεταβίβαση της αδείας ιδρύσεως
και λειτουργίας του «Ωδείου Ιωάννης Μανιουδάκης» το
οποίο στεγάζεται σε κτίριο της οδού Ελ. Βενιζέλου 89,
73133 Χανιά ιδιοκτησίας Βροντάκη Νίκης στην Γιακου−
μάκη Ελευθερία του Ελευθερίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 4 Ιουλίου 2011
Ο Δήμαρχος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣKOYΛAKHΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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