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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. απόφ. 110/2011 (1)
Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

(ΝΠΔΔ) του Δήμου Κοζάνης και σύσταση νέου Νο−
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυ−
μία «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεο−
λαίας Δήμου Κοζάνης.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ. 

1,2 και 4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−2010 
τ. Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 
και 240 του Ν.3463/2006.

2) Τις εγκυκλίους 9/2011 και 11/2011 του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης.

3) Την εγκύκλιο 24/οικ. 9104/24.02.2011 του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης.

4) Την αριθμ. 14334/1364/01−04−2011 απόφαση της 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυ−
τικής Μακεδονίας περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 
110/2011 απόφασης του Δ.Σ. Κοζάνης με την οποία απο−
φάσισε:

Α. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 
103 του Ν. 3852/2010 των κάτωθι Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης:

• Φιλαρμονική Δήμου Κοζάνης με τον διακριτικό τίτλο 
«ΠΑΝΔΩΡΑ», ΦΕΚ 612/Β/04−09−1984

• Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Κοζάνης με τον 
διακριτικό τίτλο «ΔΑΚ», ΦΕΚ 745/Β/14−06−2001

• Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, ΦΕΚ 120/Β/05−07−1957
• Πνευματικό Κέντρο Κρόκου, ΦΕΚ 702/Β/16−09−1994
• Πνευματικό Κέντρο Άνω Κόμης, ΦΕΚ 592/Β/04−05−

2000
Β. Τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
1. «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας 

Δήμου Κοζάνης»
2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση 

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

Πολιτισμού και Παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, 
ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ’):

− η λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέ−
ντρων,

− η λειτουργία μουσείου σύγχρονης τοπικής ιστορίας,
− η λειτουργία πινακοθήκης,
− η λειτουργία κινηματογράφου,
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
− η διοργάνωση λαογραφικών εκδηλώσεων,
− η διοργάνωση της Κοζανίτικης Αποκριάς.
− η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 

και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.
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− η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

− η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
− η λειτουργία ωδείου
− η λειτουργία φιλαρμονικής «ΠΑΝΔΩΡΑ»
− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
− η λειτουργία εικαστικού, φωτογραφικού εργαστη−

ρίου
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.
Δυνατότητας υλοποίησης προγραμμάτων πολιτιστι−

κών και άλλων δράσεων στον τομέα της νεολαίας.
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 11μελές 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από
• Τέσσερις δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας.
• Δύο δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας.
• Έναν χρήστη των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου
• Τρεις δημότες οι οποίοι έχουν ανάλογη επαγγελ−

ματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συ−
νάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

• Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων εφόσον το Νο−
μικό Πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) 
εργαζόμενους.

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. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με την 
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία 

ανέρχεται σε 2,5 εκ. ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχο−
ρήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται 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. Το ΝΠΔΔ αναλαμβάνει, ως διάδοχος φορέας τα 
κοινωνικά προγράμματα των κοινωφελών επιχειρήσεων 
του Δήμου και συγκεκριμένα τα προγράμματα:

1. Μαζικός Αθλητισμός της κοινωφελούς επιχείρησης 
Ελίμειας.

2. Μαζικός Αθλητισμός της κοινωφελούς επιχείρησης 
Ελλησπόντου

Το ΝΠΔΔ είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από 
συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης έργου, αναθέσεων 
κ.λπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών 
των προγραμμάτων αυτών.

6. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή 
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στα νομικά πρόσωπα.

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

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετήσια 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κο−
ζάνης ποσού 2.500.000€ με Κ.Α. 00.6715.0002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 18 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 99/2011 (2)

Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δή−
μου Ορεστιάδας.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
• τις διατάξεις των άρθρων 103, 107 και 109 του 

Ν.3852/2010.
• τις διατάξεις των άρθρων 262 ΚΔΚ περί λύση κοι−

νωφελών επιχειρήσεων.
• τις διατάξεις των άρθρων 259 και 268 του 

ν.3463/06.
• την εγκύκλιο 11/2011 και την εγκύκλιο 9/2010 του 

ΥΠΕΣΑΗΔ
• Την υπ’ αριθμ. 44/2009 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας, περί σύστασης 
της «Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Ορεστιάδας» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.
Κ.Ε.Π.Α.Ο.», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 649/30−
1−2009, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Αν. Μακεδο−
νίας και Θράκης και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
266/Β΄/13−2−2009 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: ΦΕΚ 
883/12−05−2009).

• Την υπ’ αριθμ. 15/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας, περί σύστασης 
της «Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Τριγώνου» χωρίς 
διακριτικό τίτλο, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
2928/08, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Αν. Μακε−
δονίας και Θράκης, και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
969 Β/26−5−2008, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσεων 

του Δήμου Ορεστιάδας και Τριγώνου:
1. «Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης Ορεστιάδας» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.
Κ.Ε.Π.Α.Ο.», συστήθηκε με την ορθή επανάληψη της υπ’ 
αριθμ. 44/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ορεστιάδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 649/30−01−2009 απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας 
Αν. Μακεδονίας και Θράκης, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
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266/Β΄/ 13.2.2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει: ΦΕΚ 883/12−05−2009).

2. «Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Τριγώνου» χω−
ρίς διακριτικό τίτλο, συστήθηκε με την με την ορθή 
επανάληψη υπ’ αριθμ. 15/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Τριγώνου, η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 2928/08, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας 
Αν. Μακεδονίας και Θράκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
969 Β/26−5−2008. και τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς 
Δημοτικής επιχείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω ορι−
ζόμενα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανά−

πτυξης Ορεστιάδας» − ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Κοινωφελής Επιχείρηση Του Ν. 3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ:
Τομέας παιδείας.
− Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών,
− Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
− Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
− Η λειτουργία ωδείου,
Τομέας Πολιτισμού
− Η λειτουργία βιβλιοθήκης,
− Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−

ντρου,
− Η λειτουργία μουσείου,
− Η λειτουργία πινακοθήκης,
− Η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
− Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 

και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία δεν ανήκουν 
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού

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

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
− Η λειτουργία φιλαρμονικής − μουσικών συνόλων
Τομέας Περιβάλλοντος:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

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

− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η 
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην πε−
ριφέρεια τους.

− Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
− Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−

στασίας αγρίων ζώων
− Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−

πανσης του δήμου
− Η ανάπτυξη δράσεων για την περιβαλλοντική και 

οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών
Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβά−

νονται:
− Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.

− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−
τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του Δήμου

− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτι−
κών προώθησης της τουριστικής ανάπτυξη του Δήμου.

− Ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού
− Την υλοποίηση προγραμμάτων παιδικού − βρεφονη−

πιακού σταθμού της συγχρηματοδοτούμενης από το 
ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελ−
ματικής ζωής»

− Και κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με 
τους σκοπούς της νέας κοινωφελούς επιχείρησης και 
αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανάπτυξη του Δημο−
τικού έργου και σε κάθε περίπτωση δεν έχει εμπορικό 
ή βιομηχανικό χαρακτήρα ούτε εμπίπτει στις κρατικές 
αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 
75 παράγραφο 2 του Ν. 3463/2006 που έχουν εκχωρηθεί 
στους Δήμους ή αυτές που εξαιρούνται σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 77/198.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα 

χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
− Θράκης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η πόλη της Ν. Ορε−

στιάδας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του 

κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχει−
ρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές 
πράξεις τους, τις τροποποιήσεις αυτών και τις οικο−
νομικές καταστάσεις τους οι οποίες επισυνάπτονται 
στην παρούσα εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα αυτής. Συγκεκριμένα το κεφάλαιο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» − ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο ορίζεται σε 228.694,00 € 
έχει καταβληθεί και προκύπτει από το άθροισμα 

α. του κεφαλαίου ύψους 100.000,00 € της «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορε−
στιάδας» 

β. του κεφαλαίου ύψους 128.694,00 € της επιχείρησης 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τριγώνου»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από 7μελές διοικητικό συμ−

βούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές 
τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα 
μέλη αυτά τουλάχιστο:

• τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή 
της Κοινότητας και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών 
προέρχεται από τη μειοψηφία.

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

• Τα υπόλοιπα τρία μέλη (3) μέλη είναι δημότες ή κά−
τοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή 
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

• Έναν εκπρόσωπο των εργαζόμενων στην επιχείρηση 
αν αυτή απασχολεί περισσότερο από είκοσι εργαζό−
μενους, υποδεικνυόμενους από την Γενική Συνέλευση 
αυτών με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού Δημοτών − 
κατοίκων
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ΘΗΤΕΙΑ
Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 

θητεία της Δημοτικής Αρχής.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ορεστιάδας 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.

• 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.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκεια της.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειας 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 Περιφέρειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση 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 
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

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

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−

χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται 
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συ−
μπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. 
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι 
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως 
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική 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 θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ορεστιάδα, 18 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 100/2011 (3)
Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Ορεστιάδας και σύστα−

ση νέου ΝΠΔΔ Δήμου Ορεστιάδας με την επωνυμία 
«Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Ορεστιάδας − Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο.» κατά τις διατά−
ξεις του Ν.3852/10.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

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

άρθρου 103 του Ν.3852/10
• τις εγκυκλίους 9/2011 και 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ
• την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει
• το γεγονός ότι στο Δήμο Ορεστιάδας θα λειτουργεί 

Κοινωφελής Επιχείρηση
• το υπ’ αριθμ. Β/567/2001 ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε 

το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 
Ορεστιάδας.

• το υπ’ αριθμ. 487/Β΄/2001 ΦΕΚ με το οποίο συστά−
θηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικός Παιδικός 
Σταθμού Κυπρίνου

• το υπ’ αριθμ. 1553/Β΄/1999 ΦΕΚ με το οποίο συστά−
θηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικός Παιδικός 
Σταθμός Βύσσας.

• το υπ’ αριθμ. 2098 Β/30−10−2007 ΦΕΚ με το οποίο συ−
στάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Ορεστιάδας.

• το υπ’ αριθμ. 1522 Β΄/15−10−03 ΦΕΚ με το οποίο συ−
στάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Παροχής 
Κοινωνικών υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας.

• το υπ’ αριθμ. 651B/29−06−1998 ΦΕΚ με το οποίο συ−
στάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κοινοτικός Παιδι−
κός Σταθμός Καστανέων

• το υπ’ αριθμ. 509 Β΄/09−08−1990 ΦΕΚ με το οποίο 
συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΑΠΗ Ν. Βύσ−
σας.

• το υπ’ αριθμ. Β΄ 671/29−05−03 ΦΕΚ με το οποίο συ−
στάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κ.Ε.Φ.Ο. Ριζίων

• το υπ’ αριθμ. Β΄ 1168/2001 ΦΕΚ με το οποίο συ−
στάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Κυπρίνου

• το υπ’ αριθμ. 1947 Β΄/30−12−2003 ΦΕΚ με το οποίο 
συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Κοινω−
νικής Μέριμνας Δήμου Τριγώνου

• το υπ’ αριθμ. 2309 Β΄/1999 ΦΕΚ με το οποίο συστάθη−
κε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Παιδικοί − Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας.

• το υπ’ αριθμ. Β΄ 1161/14−08−2003 ΦΕΚ με το οποίο 
συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικός Ορ−
γανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Τριγώνου,

με ψήφους 20 έναντι 13
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 

του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι−
καίου με την επωνυμία:

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ν. Βύσσας Δήμου Βύσσας.
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστανέων Δήμου Βύσσας.
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κυπρίνου Δήμου Κυπρίνου
Παιδικοί − Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας Δή−

μου Ορεστιάδας.
Κ.Α.Π.Η Ν. Βύσσας Δήμου Βύσσας.
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κυπρίνου
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Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ορεστιάδας.
ΚΕ.Φ.Ο. Ριζίων Δήμου Βύσσας.
Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ορε−

στιάδας.
Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τριγώνου
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας Δήμου Ορε−

στιάδας.
Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου 

Τριγώνου
και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι−

καίου στο Δήμο Ορεστιάδας με την επωνυμία « Κέντρο 
Κοινωνικής προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 
Δήμου Ορεστιάδας −Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. »

2. 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
> Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής − 

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

έχουν παραβατική συμπεριφορά,
> 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 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου και της Κοινότητας.

> Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υγείας.

> Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις:

− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
− βρεφοκομείων,
− ορφανοτροφείων,
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−

ντίδας,
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
− γηροκομείων
− Βοήθεια στο Σπίτι
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας.
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας.
− Κέντρων για ΑΜΕΑ
− ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
− αναψυχής ατόμων με αναπηρία
− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−

ωμένων (ΚΑΠΗ)
> Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 

αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οι−
κοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοη−
θημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

Αθλητισμού
> η λειτουργία αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων
> η λειτουργία κολυμβητηρίου

> η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
> η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
> η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης.
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−

κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) 
μέλη, ως εξής:

− τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο (προαιρετικό)
− Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ένας 

(1) τουλάχιστον ορίζεται από τη μειοψηφία του δημο−
τικού συμβουλίου

− Ένα (1) μέλος το οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελ−
ματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συ−
νάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

− ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση 
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα)

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 του Δήμου και τυχόν 

έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώ−
νεται 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. Το ΝΠΔΔ αναλαμβάνει, ως διάδοχος φορέας τα 
κοινωνικά προγράμματα των κοινωφελών επιχειρήσεων 
του Δήμου και συγκεκριμένα τα προγράμματα:

1. Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Τριγώνου της κοινωφελούς 
επιχείρησης Δήμου Τριγώνου

2. Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Ορεστιάδας της Δημοτι−
κής κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ορεστιάδας.

Το ΝΠΔΔ είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από 
συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης έργου, αναθέσεων 
κ.λπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών 
των προγραμμάτων αυτών.

6. Περιουσία Η τυχόν υπάρχουσα ακίνητη και κινη−
τή περιουσία των πιο πάνω συγχωνευόμενων Νομικών 
Προσώπων, καθώς και κάθε άλλη περιουσία, κινητή ή 
ακίνητη, που τυχόν θα αποκτηθεί στο μέλλον. Επίσης 
συμπεριλαμβάνεται η παραχωρούμενη με την οικεία, 
κινητή περιουσία των κοινωνικών δομών ως υφίσταται, 
οι οποίες κοινωνικές δομές έχουν παραχωρηθεί στο 
νέο Ν.Π.Δ.Δ.

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ορεστιάδα, 18 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 93/2011 (4)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ορεστιά−

δας και σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής Πρω−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του 
Ν.3852/2010 (άρθρο 103 παρ. 4. Ν. 3852/2010).

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
• την παρ. 1 του άρθρου 102
• 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 Αριθμ. Πρωτ.: 

8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»,

• τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας που λειτουρ−
γούσαν στο Δήμο, με ψήφους 31 έναντι 1

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 

του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ όπως 
αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, και τη σύ−
σταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στο Δήμο Ορεστιάδας με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ορεστιάδας»

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης θα είναι

α. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις 
λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι−
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων 
υλικών, η αμοιβή καθαριστριών κ.λπ.

β. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή−
ρηση των διδακτηρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

γ. Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, 
εξοπλισμού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων 
των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

δ. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και 
ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμι−
ας 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 πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−

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

− Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Λαπανούδης Απόστο−
λος ως Πρόεδρος, Ροροπούλου Αριάδνη − Δήμητρα με 
αναπληρωτή τον Μπουργκούδη Γεώργιο, την Καλεντζί−
δου Αλεξάνδρα με αναπληρωτή τον Στεφανάτο Κυριά−
κο, Τυρμπάκης Χρήστος με αναπληρώτρια την Χάψαλη 
Ελένη και τον Τσελεμπή Δημήτριο με αναπληρωτή τον 
Παπαμιχαήλ Βασίλειο εκ των οποίων οι δύο προέρχο−
νται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

− Δύο διευθυντές: τους Ζελίδη Γεώργιο και Μπαρμπίδη 
Ιωάννη με αναπληρωτές τους Ρουσίδη Δημήτρη και 
Ρυζιώτη Γεώργιο

− Δύο εκπρόσωπους της ένωσης γονέων: τον Κιηγμά 
Δημήτρη και την Παρταλίδου Μαρία

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

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ορεστιάδα, 18 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 94/2011 (5)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ορεστιά−

δας και σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του 
Ν.3852/2010 (άρθρο 103 παρ. 4. Ν.3852/2010).

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
• την παρ. 1 του άρθρου 102
• 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 Αριθμ. Πρωτ.: 

8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»,

• τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας που λει−
τουργούσαν στο Δήμο, με ψήφους 30 έναντι 1

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 και Εσπερινού 
με Λυκειακές Τάξεις, Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυ−
κείου Ορεστιάδας,

Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑ.Λ. και 2ου Εσπερι−
νού ΕΠΑ.Λ. Ορεστιάδας, Σχολική Επιτροπή Εργαστηρίου 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης και Κατάρτισης Ορε−
στιάδας, Σχολική

Επιτροπή Γυμνασίου − Λυκείου Νέας Βύσσας, Σχολική 
Επιτροπή Γυμνασίου Ριζίων, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου 
− Λυκείου Δικαίων, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κυπρί−
νου, 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, φωτι−
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων 
υλικών, η αμοιβή καθαριστριών κ.λπ.

β. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή−
ρηση 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 δευτεροβάθμι−
ας 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 Διοι−

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

− Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Στεφανάτος Κυριά−
κος 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 Καμαρ−
γιαννάκη Νάντια

− Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων: τον Χατζηπα−
ναγιώτου Αθηνόδωρο με αναπληρωτή τον Σκαρλατίδη 
Αθανάσιο

− έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

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

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ορεστιάδα, 18 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02008151005110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις 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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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