
 1 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
                                                     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 
    Από τo υπ' αριθμ. 6ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 
28ης Φεβρουαρίου 2011. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94/2011 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ορεστιάδας και σύσταση νέας 
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010(άρθρο 103 
παρ.4.Ν.3852/2010)». 
    Στην Ορεστιάδα, σήμερα 28 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα.17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
5926/25-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων 
(για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010. 
    Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo τριάντα τριών (33) μελώv βρίσκονται παρόντα 
τριάντα τρία (33), τα  εξής: 

  
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
3. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
5. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
7. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
9. ΔΟΛΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
13. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΙΑΚΟΣ 14. ΛΑΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
15. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
17. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
19. ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
21. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
25. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
27. ΤΥΡΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
29. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
31. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
33. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   
          ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 

- 

18. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
20. ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
22. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
24. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
26. ΧΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 
28. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
30. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
32. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. 
Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Παλλίδης Χαρίλαος για τηv τήρηση 

τωv πρακτικώv. 
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Επίσης παρών ήταν ο υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού κ. Τσομπανίδης Ιωάννης και η 
κ. Μπογιατζή Άννα για τυχόν διευκρινίσεις σε θέματα Σύστασης – συγχώνευσης  Ν.Π.Δ.Δ. και 
Επιχειρήσεων του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ Δήμου Ορεστιάδας.   

Ο Πρόεδρος τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος αvαφερόμεvoς στo 2ο  θέμα 
της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή  τoυ θέματoς, τον Δήμαρχο κ. Μουζά Δημήτριο vα 
αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής  αφού πήρε το λόγο είπε τα εξής αναλυτικά: 
 «1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:  
 α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, 
αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως 
ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 
Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, μπορεί να 
λειτουργούν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 
 β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.» 
 Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα δημοτικά και 
κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που 
συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του. 
 Επιπλέον στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς 
αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010. 
 Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις 
σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν 
αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη 
λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία 
πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια. 
 Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: 
 «4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες 
από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η 
περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το 
διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 
3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων 
που περιέρχονται στο νέο δήμο.» 
 Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των 
επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται 
υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, 
που περιέρχονται σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, οι οποίες θα 
αναλυθούν στη συνέχεια. 
 Οι υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων 
αφορούν όλους τους δήμους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο αυτούς που 
προέρχονται από συνένωση δήμων ή και κοινοτήτων που καταργούνται όσο και εκείνους στους οποίους 
δεν επέρχεται καμία αλλαγή ως προς τα διοικητικά τους όρια. 
 Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις 
δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις 
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δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η 
άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων. 
 Ο Δήμος Ορεστιάδας προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Βύσσας, Κυπρίνου Ορεστιάδας 
και Τριγώνου. 
 Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν τα εξής Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης):  
Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου-1ου Γενικού Λυκείου Ορ/δας, Σχολική Επιτροπή 2ου 
Γυμνασίου Ορεστιάδας, Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου &Εσπερινού με Λυκειακές Τάξεις, 
Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου Ορεστιάδας, Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑ.Λ. & 2ου 
Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ορεστιάδας, Σχολική Επιτροπή Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης &   
Κατάρτισης Ορεστιάδας, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου Νέας Βύσσας, Σχολική Επιτροπή 
Γυμνασίου Ριζίων, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου Δικαίων, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου 
Κυπρίνου. 
 Η επωνυμία της νέας Σχολικής Επιτροπής θα είναι: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας. 
 Σκοπός του νέου Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ., 
θα είναι:  
α. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, 
θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών, η αμοιβή 
καθαριστριών κ.λ.π.  
β. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
γ. Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
δ. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και 
γενικά όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων των 
μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄):  «1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά 
νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που  αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε 
μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους  ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. 
Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο  δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή 
κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου 
ή που έχουν ανάλογη  επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του 
νομικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτό  απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  
τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από  τότε που 
θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού  συμβουλίου 
ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη  του διοικητικού 
συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη 
μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του 
δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, 
δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν 
σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό 
πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος  ένα μέλος προτείνεται από το οικείο 
συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό  συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, 
από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,  ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως 
καθίσταται και πρόεδρος  αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου. 
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 Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την  
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου 
διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην 
άσκηση των καθηκόντων τους. 
 Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  
αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον 
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.» 
Έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προτείνουμε το Δημοτικό αυτό Νομικό Πρόσωπο να διοικείται από 
9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από: 
α) Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, από τους οποίους οι δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία, με 
τους αναπληρωτές τους. 
β) Δύο (2) διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους  
γ)  Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων με τον αναπληρωτή του.   
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων με νόμιμο αναπληρωτή, κατά προτεραιότητα 
μεγέθους σχολικής μονάδας. 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και 
λήγει με τη λήξη αυτής. 
Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται: 
α) Από τις επιχορηγήσεις των Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6, περιπτ. 
(α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει 
β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. 
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων 
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες 
ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών που 
συγχωνεύονται, 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 αυτοδικαίως 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 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 συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται 
αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για 
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.» 

 Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει 
σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, 
την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 & 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 Αριθμ. 
Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 
θεμάτων αυτών», τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας που λειτουργούσαν στο Δήμο, με ψήφους 30 
έναντι 1  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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 1.  Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Σχολικών 
 Επιτροπών  ΝΠΔΔ Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου-1ου Γενικού Λυκείου Ορ/δας, 
 Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας, Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου 
 &Εσπερινού με Λυκειακές Τάξεις, Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου Ορεστιάδας, Ενιαία 
 Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑ.Λ. & 2ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ορεστιάδας, Σχολική Επιτροπή 
 Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης &   Κατάρτισης Ορεστιάδας, Σχολική Επιτροπή 
 Γυμνασίου – Λυκείου Νέας Βύσσας, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ριζίων, Σχολική 
 Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου Δικαίων, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κυπρίνου, και τη 
 σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο 
 Ορεστιάδας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
 Ορεστιάδας» 

 
      2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι  
 α. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες 
 καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων 
 υλικών, η αμοιβή καθαριστριών κ.λ.π.  
 β. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων 
 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 γ. Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των 
 κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 δ. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων 
 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη 
 και γενικά όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η 
 λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής 
 λειτουργίας των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου: 
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 
εννέα (9) μέλη, ως εξής:  
- Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Στεφανάτος Κυριάκος ως Πρόεδρος, Κουμπρίδης Λάμπρος με 

αναπληρωτή τον Μαντικίδη Ευάγγελο, τον Καρακολίδη Παναγιώτη με αναπληρωτή τον 
Σταματίου Δημήτριο, Χάψαλη Ελένη με αναπληρωτή τον Τυρμπάκη Χρήστο και τον 
Παπαμιχαήλ Βασίλειο με αναπληρωτή τον Τσελεμπή Δημήτριο  εκ των οποίων  οι δύο 
προέρχονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου  
 

- Δύο διευθυντές: τους Λαυκίδου Μάρθα και Δούμαρη Μάρθα με αναπληρωτές τους Τερζή 

Μιχαήλ και Καμαργιαννάκη Νάντια   

- Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων: τον  Χατζηπαναγιώτου Αθηνόδωρο με αναπληρωτή τον 

Σκαρλατίδη Αθανάσιο 

- έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά 

προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.   
 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου 
και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: 

 α) Από τις επιχορηγήσεις των Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6, περιπτ. 
 (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει 
 β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. 
 γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων 
 δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες 
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 ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
 
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών 
επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν 
αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. 
 
 Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας 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 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 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 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.  
 
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να 
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαμαλίδης, Παπαϊωάννου, Χατζής, Καραγιάννης, Τυρμπάκης, 
Γραμματικής, Μητακίδης, Χάψαλη, Μαυρίδης, Παπαμιχαήλ, Ορμανλίδης και Τσελεμπής το υπερψήφισαν, 
αλλά πρότειναν η συγκρότηση του Δ.Σ. να είναι ενδεκαμελές έτσι ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση και από 
διευθυντές περιφερειακών σχολείων.     
 Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκατζίδης Σταμάτης διότι διαφωνεί με την φιλοσοφία του 
Καλλικράτη που επιβάλλει όλες αυτές τις συγχωνεύσεις που στην ουσία θα κάνουν πιο δύσκολο το έργο 
της συγκεκριμένης επιτροπής.   

 Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ. Ουρουμίδης και Μουτουσίδης. 

 
 

     Η απόφαση αυτή πήρε  α/α  94/2011.               
       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως  ακολουθεί: 
          
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
                                ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
          Ακριβές απόσπασμα 
         Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας 
 
   
         ΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


