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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  100/2011 (1)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δημοτικών Σχο−

λείων και Νηπιαγωγείων και σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο 
Δήμο Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας, με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δή−
μου Αλεξάνδρειας».

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1, 3 και 4 του 

άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87, 07−06−2010).

2. Την παρ. 1 και 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ A΄ 
114, 30−06−2006).

3. Την αριθ. 8440/24−02−2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επι−
τροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

4. Τις Σχολικές Επιτροπές Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων που λειτουργούσαν στους Δήμους που 
συνενώθηκαν στον ενιαίο Δήμο Αλεξάνδρειας.

5. Την αριθ. 2556/27−04−2011 απόφαση του Γ.Γ. Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, με την 
οποία εγκρίθηκε η αριθ. 100/28−02−2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, αποφασίζουμε:

Α. Τη συγχώνευση σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου όλων των υφιστάμενων εντός των ορίων του 
νέου Δήμου Αλεξάνδρειας Σχολικών Επιτροπών Δημοτι−
κών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, δηλαδή των κάτωθι:

1. Σχολική Επιτροπή 1ου−5ου Δημοτικού Σχολείου Αλε−
ξάνδρειας. 

2. Σχολική Επιτροπή 2ου−6ου Δημοτικού Σχολείου 
Αλεξάνδρειας.

3. Σχολική Επιτροπή 3ου−7ου Δημοτικού Σχολείου 
Αλεξάνδρειας. 

4. Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλε−
ξάνδρειας. 

5. Σχολική Επιτροπή Ειδικού Νηπιαγωγείου−Ειδικού 
Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας.

6. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων Δήμου Αλεξάν−
δρειας.

7. Σχολική Επιτροπή Ενοποιημένου Δημοτικού Σχο−
λείου Καμποχωρίου−Βρυσακίου, Νηπιαγωγείου Καμπο−
χωρίου και Νηπιαγωγείου Βρυσακίου Αλεξάνδρειας Ν. 
Ημαθίας.

8. Σχολική Επιτροπή Ενοποιημένου Δημοτικού Σχολεί−
ου Καψόχωρας−Νησελίου και Νηπιαγωγείων Καψόχω−
ρας−Νησελίου Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας.

9. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου−Νηπιαγω−
γείου Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας.

10. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου−Νηπιαγω−
γείου Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας.
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11. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Πλατέος.
12. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων Πλατέος. 
13. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου−Νηπιαγωγείων 

Τ.Δ. Λιανοβεργίου−Αράχου. 
14. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου−Νηπιαγωγείου 

Τ.Δ. Κλειδίου. 
15. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου−Νηπιαγωγείων 

Τ.Δ. Κορυφής.
16. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου−Νηπιαγωγείων 

Τ.Δ. Πλατάνου−Πρασινάδας. 
17. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου−Νηπιαγωγείου 

Τ.Δ. Τρικάλων. 
18. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Δ. Μελί−

κης (1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο−1ο και 2ο Νηπιαγωγείο 
Μελίκης). 

19. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Δ Νεοκά−
στρου (Δημοτικό Σχολείο−Νηπιαγωγείο Νεοκάστρου). 

20. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Δ. Προ−
δρόμου (Δημοτικό Σχολείο−Νηπιαγωγείο Προδρόμου).

21. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Δ. 
Αγκαθιάς−Κυψέλης. 

22. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ξεχασμέ−
νης−Κεφαλοχωρίου−Επισκοπής. 

23. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Καβασίλων−Π. Σκυλιτσίου.

24. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπι−
αγωγείου Σταυρού. 

25. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κεφαλοχωρίου.
26. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Επισκοπής.
27. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ξεχασμένης. 
Β. Τη σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αλεξάνδρειας 
Νομού Ημαθίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας». 

Γ. Έδρα του Ν. Π. ορίζεται η πόλη της Αλεξάνδρειας 
του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

Δ. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: 
α) η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας όλων των σχο−
λείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάν−
δρειας (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, 
τηλεφώνου, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.),

β) η καταβολή της αμοιβής στις καθαρίστριες των 
σχολείων,

γ) η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους εξοπλισμού 
τους,

δ) η υποβολή εισηγήσεων προς την αρμόδια διεύθυνση 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό των 
σχολείων και της βιβλιοθήκης τους, με έπιπλα και εξο−
πλιστικά είδη από τον ΟΣΚ και με βιβλία από το Υπουρ−
γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με 
βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες,

ε) η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων,

στ) η λήψη κάθε άλλου μέτρου, που κρίνεται ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολείων.

Ε. Διοίκηση του Νομικού Προσώπου:
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκατριαμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και αποτελείται από:

1) Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων 
οι δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία.

2) Τέσσερις (4) Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο 
(2) εκ των αρχαιότερων. 

3) Τέσσερις (4) εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων, εκ 
των οικείων σχολικών μονάδων.

Στα υπό τα στοιχεία 2) και 3) εκπροσωπείται υποχρε−
ωτικά ένα (1) μέλος προερχόμενο από σχολική μονάδα 
που λειτουργεί, αντίστοιχα, σε καθεμία εκ των Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τον Πρόεδρο 
και τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόε−
δρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. 

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 
όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκρι−
μένη σχολική μονάδα, καλείται υποχρεωτικά ο οικείος 
διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με 
δικαίωμα ψήφου.

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

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου συγκροτείται υποχρεωτικά και λειτουργεί, για 
κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης, αντίστοιχο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», 
το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Στο Συμβούλιο 
συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής του οικείου σχο−
λείου, ο πρόεδρος του συμβουλίου της οικείας δημοτικής 
ή τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος 
γονέων και τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος του συλ−
λόγου διδασκόντων του οικείου σχολείου.

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοι−
κητικού Συμβουλίου και, όταν αυτός κωλύεται ή απου−
σιάζει, από τον Αντιπρόεδρο.

ΣΤ. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: 
1) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). 
2) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου καθώς 

και τυχόν έκτακτες επιχορηγήσεις το ύψος των οποίων 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που 
οδηγούν στην καταβολή έκτακτων επιχορηγήσεων. 

3) Οι επιχορηγήσεις από άλλα Νομικά Πρόσωπα, Δη−
μοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

4) Οι πρόσοδοι από την αξιοποίηση της σχολικής πε−
ριουσίας των οικείων σχολείων. 

5) Οι πρόσοδοι από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχεί−
ων των οικείων σχολείων. 

6) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 
κληροδοσίες. 

7) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Ζ. Περιουσία του Νομικού Προσώπου.
Περιουσία της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής είναι η 

κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών 
που συνενώνονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακί−
νητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στο 
νομικό πρόσωπο.

Η. Λοιπές Διατάξεις.
Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση ερ−

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

Το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθι−
στά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύ−
θηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από 
συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι 
τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκ−
κρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαί−
ως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από 
τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 

Το Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του αυ−
τοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού του Δήμου παρέχει στο Νομικό Πρόσωπο κάθε 
αναγκαία διοικητική και άλλης μορφής υποστήριξη για 
την εύρυθμη λειτουργία του.

Κατά τα λοιπά, ως προς την οργάνωση και τη λειτουρ−
γία της Σχολικής Επιτροπής θα ισχύουν τα προβλεπό−
μενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.  3463/2006 και της 
αριθ. πρωτ. 8440/24−02−2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

Από την απόφαση αυτή προκαλείται κατά το έτος 
2011 δαπάνη 475.000€, η οποία θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 
02.00.6711 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλε−
ξάνδρειας «Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές». Ισόποση 
δαπάνη θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς του Δή−
μου Αλεξάνδρειας για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αλεξάνδρεια, 3 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ

Ö
    Αριθμ. 38/B/2011 (2)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών και σύσταση Δευτε−

ροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σερβί−
ων−Βελβεντού με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων−Βελ−
βεντού».

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ–ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/7−6−2010 τ. Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρων 239 και 240 το Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 11/2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ.
3. Την υπ’ αριθ. 11847/1152/23−3−2011 απόφαση της Γενι−

κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−
Δυτικής Μακεδονίας περί ελέγχου της 38/Β/2011 απόφα−
σης του δημοτικού συμβουλίου Σερβίων−Βελβεντού.

4. Την υπ’ αριθμ. 8440/2011 Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (Β΄318).

Ι. Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
1. «Σχολική Επιτροπή ΤΕΛ Δήμου Σερβίων» η οποία 

συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 22249 απόφαση του 
Νομάρχη Κοζάνης (ΦΕΚ 159/15−3−1990).

2. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου−Λυκείου Δήμου Σερ−
βίων» η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 22250 
απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης (ΦΕΚ 159/15−3−1990).

3. «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου Βελβεντού» 
η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 4565 απόφαση 
του Νομάρχη Κοζάνης (ΦΕΚ 298/4−5−1990).

4. «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου της Κοινότητας Λι−
βαδερού» η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 10818 
απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης (ΦΕΚ 586/29−7−1991).

5. «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Δημοτικού Σχο−
λείου» η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 12248 
απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης (ΦΕΚ 714/9−9−1991), (Ως 
προς το Γυμνάσιο Τρανόβαλτου).

ΙΙ. Συνιστούμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ως εξής:

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ−ΕΔΡΑ
Α. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σερβίων−Βελβεντού».
Β. Το Νομικό Πρόσωπο θα στεγάζεται στο Δήμο Σερ−

βίων−Βελβεντού.
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας 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 Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις 
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσό−
δων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που 
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−
τουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων 
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

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

− Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου.

− Τρεις (3) διευθυντές εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

− Έναν (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γο−
νέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

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

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

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα που αφορούν συγκεκριμένη σχολι−
κή μονάδα, θα καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος θα συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου.
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4. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ. 
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, όπως 

αυτή καθορίζεται εκάστοτε από το Δημοτικό Συμβούλιο 
και αναγράφεται στον οικείο προϋπολογισμό καθώς 
και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση 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. 
5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

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

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σερ−
βίων−Βελβεντού, για το τρέχον οικονομικό έτος καθώς 
και για τα επόμενα έτη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί 
να προβλεφθεί και θα καθορίζεται κάθε χρόνο με από−
φαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
Ö

      Αριθμ. 38/Α/2011 (3)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών και σύσταση Πρω−

τοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σερβί−
ων−Βελβεντού με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων−Βελ−
βεντού».

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΕΡΒΙΩΝ−ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/7−6−2010 τ. Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρων 239 και 240 το Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

2. την υπ’ αριθμ. 11/2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ.
3. Την υπ’ αριθ. 11849/1153/23−3−2011 απόφαση της Γραμ−

ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής 
Μακεδονίας περί ελέγχου της 38/Α/2011 απόφασης του 
δημοτικού συμβουλίου Σερβίων−Βελβεντού.

4. Την υπ’ αριθμ. 8440/2011 Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (Β΄318).

Ι. Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
1. «Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου 

Νηπιαγωγείου Λάβας Δήμου Σερβίων» η οποία συστά−
θηκε με την υπ’ αριθμό Ε. 22248 απόφαση του Νομάρχη 
Κοζάνης (ΦΕΚ 159/15−3−1990), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το ΦΕΚ 543/29−04−2010.

2. «Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου 
Νηπιαγωγείου Δήμου Σερβίων» η οποία συστάθηκε με 
την υπ’ αριθμ. Ε. 22247 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης 
(ΦΕΚ 159/15−3−1990).

3. «Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου 
Νηπιαγωγείου Δήμου Σερβίων» η οποία συστάθηκε με 
την υπ’ αριθμ. Ε. 22246 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης 
(ΦΕΚ 159/15−3−1990).

4. «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας 
Λιβαδερού» η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 1850 
απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης (ΦΕΚ 211/9−4−1991).

5. «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου της Κοινότητας 
Λιβαδερού» η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 1849 
απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης (ΦΕΚ 211/9−4−1991).

6. «Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Βελβεντού» 
η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 8951, 4563 από−
φαση του Νομάρχη Κοζάνης (ΦΕΚ 365/18−6−1990). 

7. «4η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Βελ−
βεντού» η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 3358 
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 422/10−4−2003).

8. «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού» 
η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 3184 απόφα−
ση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
496/23−4−2003).

9. «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπι−
αγωγείου Πλατανορρεύματος» η οποία συστάθηκε με 
την υπ’ αριθμ. Ε18863 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 946/22−
11−1991). Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 
543/29−04−2010.

10. «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου της Κοινότητας Βαθυλάκκου» η οποία 
συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 534 απόφαση του Νομάρ−
χη Κοζάνης (ΦΕΚ 81/12−02−1992), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το ΦΕΚ 543/29−04−2010 και Συστήνεται 
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και δύο 
Νηπιαγωγείων ευρύτερης περιοχής Βαθυλάκκου Δήμου 
Σερβίων.

11. «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Δημοτικού Σχο−
λείου» η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 12248 
απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης (ΦΕΚ 714/9−9−1991), (Ως 
προς το Δημοτικό Σχολείο Τρανόβαλτου).

12. Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου−Νη−
πιαγωγείου Δήμου Σερβίων η οποία συστάθηκε με 
την υπ’ αριθμ. Ε.11128/11−7−91 και ισχύει με το ΦΕΚ 868/
19−10−1995.
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ΙΙ. Συνιστούμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ως εξής:

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ−ΕΔΡΑ
Α. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σερβίων−Βελβεντού».
Β. Το Νομικό Πρόσωπο θα στεγάζεται στο Δήμο Σερ−

βίων−Βελβεντού.
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
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 Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις 
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσό−
δων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που 
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−
τουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων 
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−

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

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

− Τρεις (3) διευθυντές εκ των αρχαιοτέρων, των σχο−
λικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

− Έναν (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γο−
νέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

− Δυο (2) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο 
της εκπαίδευσης 

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα που αφορούν συγκεκριμένη σχολι−
κή μονάδα, θα καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος θα συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου.

4. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ. 
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, όπως 

αυτή καθορίζεται εκάστοτε από το Δημοτικό Συμβούλιο 
και αναγράφεται στον οικείο προϋπολογισμό καθώς 
και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση 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. 
5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

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

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σερ−
βίων−Βελβεντού, για το τρέχον οικονομικό έτος καθώς 
και για τα επόμενα έτη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί 
να προβλεφθεί και θα καθορίζεται κάθε χρόνο με από−
φαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
Ö

    Αριθμ. 37/2011 (4)
Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων και σύσταση 

νέας ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επω−
νυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερβίων− Βελ−
βεντού».

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ−ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/7−6−2010 τ. Α΄).

2. Τις υπ’ αριθμ. εγκυκλίους 51/2010, 9/2011, 11/2011 και 
24/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ.

3. Την υπ’ αριθ. 11844/1150/17−3−2011 απόφαση της Γραμ−
ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής 
Μακεδονίας περί ελέγχου της 37/2011 απόφασης του 
δημοτικού συμβουλίου Σερβίων−Βελβεντού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 255 του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/2006, τεύχος Α΄) «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας».

Ι. Συγχωνεύουμε τις Κοινωφελής Επιχειρήσεις:
1. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡ−

ΒΙΩΝ», συστάθηκε με την αριθμ. 152Β/2010 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων, η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 121968/12675/10, απόφαση του Γ.Γ της 
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περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2175/Β31−12−2010. 

2. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», με διακριτικό τίτλο ΔΗ.Κ.Ε.ΒΕ. «ΤΑ ΠΙΕ−
ΡΙΑ», συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 1/2008 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 14474/1798/08, απόφαση του Γ.Γ της 
περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ ΦΕΚ 489 Β/19−3−2008.

3. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.), συστάθηκε με την αριθμ. 72/2010 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καμβουνίων, η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ Αριθμ.: 115445/11898/10, από−
φαση του Γ.Γ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2195 Β/31−12−2010. 

ΙΙ. Συνιστούμε νέα ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση σύμ−
φωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ απορροφά την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ και την ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ και 
καθίσταται καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων 
επιχειρήσεων. Επίσης η νέα επιχείρηση θα διατηρήσει 
το ΑΦΜ 090097674 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επι−
χείρησης του Δήμου Βελβεντού.

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ−ΕΔΡΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ−ΒΕΛΒΕ−

ΝΤΟΥ
Οι υπηρεσίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα στε−

γάζονται σε δημοτικά καταστήματα ή ενοικιαζόμενα 
ακίνητα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σερ−
βίων−Βελβεντού.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006
3. ΣΚΟΠΟΣ:
Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 

75 παρ 1 περιπτ στ΄):
−η λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέ−

ντρων, 
−η λειτουργία μουσείων, 
−η λειτουργία πινακοθήκης, 
−η λειτουργία κινηματογράφων και θεάτρων, 
−η λειτουργία Φιλαρμονικής
−η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως πολιτιστικός 
Αύγουστος, Απόκριες κ.λ.π.

−Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

−Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία.

−Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−

σία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 

υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για 

την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστα−
σίας αγρίων ζώων

Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 
75 παρ 1 περιπτ στ΄):

−η λειτουργία αθλητικών κέντρων,
−η λειτουργία γυμναστηρίων, 
−η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 
−η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
−η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης 
Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβά−

νονται:
Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−

γράμματα και δράσεις:
κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−

ντίδας, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, 
Βοήθεια στο Σπίτι 
Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας 
Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα 

χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
και Δυτικής Μακεδονίας στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ−ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται σε 133.910,05 

ευρώ. 
6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από 9 μελές διοικητικό συμ−

βούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο 
και συγκεκριμένα:

Έξι (6) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων 
δύο (2) μέλη προέρχονται από τη μειοψηφία. 

Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιο−
χής. 

Δύο (2) μέλη δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν 
πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επι−
χείρησης. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό−
τερους από 20 εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ένας εκπρόσω−
πος των εργαζομένων στην επιχείρηση ο οποίος υπο−
δεικνύεται από την Γενική Συνέλευση αυτών με μείωση 
του αριθμού των δημοτών και χωρίς τροποποίηση της 
συστατικής πράξης.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου.

7. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Σερβίων−Βελβεντού 

για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του 
ν. 3463/2006. 

• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του ν. 3463/06

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.
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• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομι−
κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

• Λοιπές επιχορηγήσεις 
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
8. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκεια της 
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρη−
ση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
που την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

9. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−

χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχε−
ται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων Αορίστου 
Χρόνου (σύνολο 3), εργασίας ορισμένου χρόνου (13) 
και μίσθωσης έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς 
δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθεί−
σες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα 
κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδι−
καστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Μέχρι 
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παρατείνεται 
αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων 
επιχειρήσεων.

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

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
      Αριθμ. 35/2011 (5)
Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. και σύσταση νέου ενιαίου Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: Νο−
μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στον Δήμο Σερβί−
ων − Βελβεντού «Προσχολικής Αγωγής − Παιδείας − 
Κοινωνικής Μέριμνας».

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ−ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/7−6−2010 τ. Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρων 239 και 240 το Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

2. τις υπ’ αριθμ. εγκυκλίους 51/2010, 9/2011, 11/2011 και 
24/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ,

3. Την υπ’ αριθ. 11893/1162/23−3−2011 απόφαση της Γραμ−
ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής 
Μακεδονίας περί ελέγχου της 35/2011 απόφασης του 
δημοτικού συμβουλίου Σερβίων−Βελβεντού.

Ι. Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
1) Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σερβίων−Σύσταση με την 

αριθ. 7969/11−8−2003 Απόφαση της Γενικής Γραμματέα 
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας−(ΦΕΚ 994 τ.Β΄/05−07−2004, 
ΦΕΚ283 τ.Β΄/1998 & ΦΕΚ 1206 τ.Β΄/2003).

2) Παιδικός Σταθμός Δήμου Βελβεντού−Σύσταση με 
την αριθ. Π2Β/4066/1997 Απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Υπουργού Υγείας Πρόνοιας−ΦΕΚ 306 τ.Β΄/27−03−1998.

3) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)−
Σέρβια−Σύσταση με απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης−
ΦΕΚ 670 τ.Β΄/1−09−1988.

4) Β΄ Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(Κ.Α.Π.Η.).−Πλαταν/μα−Σύσταση με Απόφασης της Αν. 
Περιφ/κης Διευθύντριας Ν. Κοζάνης−ΦΕΚ 459 τ.Β΄/
17−06−1996.

5) Γ’ Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 
Δήμου Σερβίων−Βαθύλακος−Σύσταση με την αριθμ. 
4196/20−7−2001 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περι−
φέρειας Δυτ. Μακεδονίας, ΦΕΚ 1214 τ.Β΄/18−9−2001.

6) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Βελβε−
ντού (ΚΑΠΗ), ΦΕΚ 841 τ.Β΄/05−10−1995.

7) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 
Καμβουνίων, ΦΕΚ 1816 τ.Β΄/29−09−1999.

8) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 
Λιβαδερού−Σύσταση με την 4196/20−7−2001 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας−
ΦΕΚ 738 τ.Β΄/14−6−2002.

9) Δημοτικό Ωδείο Σερβίων, ΦΕΚ 524/16−06−1995
10) Δημοτική Βιβλιοθήκη Σερβίων, ΦΕΚ 228 τ. Α΄/20−

10−1970
11) Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Σερβίων, 

ΦΕΚ 1206 τ.Β΄/26−08−2003
12) Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Καμβου−

νίων, ΦΕΚ 1206 τ.Β΄/26−08−2003
13) Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Λιβαδε−

ρού, ΦΕΚ 1206 τ. Β΄/26−08−2003
ΙΙ. Συνιστούμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

ως εξής:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ−ΕΔΡΑ
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στον Δήμο Σερ−

βίων−Βελβεντού «Προσχολικής Αγωγής−Παιδείας−Κοι−
νωνικής Μέριμνας».

Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου θα στεγάζο−
νται σε δημοτικά καταστήματα ή ενοικιαζόμενα ακίνητα, 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σερβίων−Βελ−
βεντού.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και 

η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:

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

Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής−παι−
δικής ηλικίας−τρίτης ηλικίας.

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

έχουν παραβατική συμπεριφορά,
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Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
ων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του 
Δήμου και της Κοινότητας.

Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιω−
μένων (ΚΑΠΗ)

Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υγείας.

Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως 
(Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ’):

−η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
−η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−

κής,
−η λειτουργία ωδείου,
−η λειτουργία βιβλιοθήκης
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−

κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) 
μέλη, ως εξής:

−τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή έναν Δημοτικό Σύμβουλο 
της πλειοψηφίας, με τον αναπληρωτή του

−τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας 
με τους αναπληρωτές τους

−δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας με 
τους αναπληρωτές τους.

−έναν (1) χρήστη των υπηρεσιών του νομικού προ−
σώπου

έναν (1) Δημότη η κάτοικο ο οποίος κατέχει ανάλο−
γη επαγγελματική εμπειρία η κοινωνική δράση και τις 
απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του 
Ν.Π.Δ.Δ.

−έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων.
Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απασχολεί 

λιγότερους από δέκα (10) εργαζόμενους θα αυξάνεται 
ο αριθμός των Δημοτών.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Νομικού Προσώπου είναι αιρετό ή μη μέλος 
που εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τον 
ορισμό των μελών του από αυτό.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου.

4. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, όπως 

αυτή καθορίζεται εκάστοτε από το Δημοτικό Συμβού−
λιο και αναγράφεται στον οικείο προϋπολογισμό και ή 
τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

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

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

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

5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των συγχωνευόμενων Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και κάθε άλλη κινητή 
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στα νομικά πρόσωπα.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Σύνολο 21), 
οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση 
έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγ−
χωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και 
παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που 
προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργα−
σίας και έμμισθης εντολής. Από τη δημοσίευση της πα−
ρούσας 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 συμβά−
σεις 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 δια−
δικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σερ−
βίων−Βελβεντού, για το τρέχον οικονομικό έτος καθώς 
και για τα επόμενα έτη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί 
να προβλεφθεί και θα καθορίζεται κάθε χρόνο με από−
φαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
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