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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 70/2011 (1)
Συγχώνευση υφιστάμενων σχολικών επιτροπών δευτε−

ροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Ναυπακτίας και σύ−
σταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
με τίτλο «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης δήμου Ναυπακτίας». 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/7.6.2010, τ.Α),
2. την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 20 
του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.08 Τεύχος Α΄), αποφα−
σίζουμε:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία: 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, 2ου Γυμνασί−
ου Ναυπάκτου, 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, 1ου Ενιαίου 
Λυκείου Ναυπάκτου, 2ου Ενιαίου Λυκείου Ναυπάκτου, 
1ου ΕΠΑΛ−ΕΠΑΣ και ΣΕΚ Δ. Ναυπάκτου, Εργαστηρίου 
Ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
Ναυπάκτου, Γυμνασίου Αντιρρίου.

και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Ναυπακτίας 
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας» και έδρα την έδρα 
του Δήμου.

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 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 Βιου 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. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από εννεαμελές 

(9) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:
Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχο−

λικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περί−

πτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν εκπρόσωπο 
των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραι−
ότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Τον εκάστοτε Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή άλλο μέλος του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Δ.Σ. 

Τέσσερα (4) μέλη (αιρετοί ή δημότες ή κάτοικοι), δύο 
εκ των οποίων ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημο−
τικού Συμβουλίου.

Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων (σε περίπτωση 
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα) . 
Στην περίπτωση αυτή μειώνεται ο αριθμός των αιρετών 
ή δημοτών ή κατοίκων της προηγούμενης παραγράφου 
σε τρία μέλη,

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

Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις δια−
τάξεις των άρθρων 240 και 243 του ν. 3463/06 όπως 
ισχύουν.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται 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 και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ 
β) η 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. 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 επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 
19194/896/29−3−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ναύπακτος, 19 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΟΥΧΑΣ

F

Aριθμ. απόφ. 69/2011 (2)
Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Δήμων Προ−

σοτσάνης και Σιταγρών και σύσταση ενιαίας Κοι−
νωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟ−
ΣΟΤΣΑΝΗΣ».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 107 και 109 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8.6.2002) 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως ισχύει σήμε−
ρα.
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3. Τις αριθ. 51/2010, 9/2011, 11/2011 και 24/2011 εγκυκλί−
ους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

4. Την αριθ. 3135/6.4.2011 απόφαση του Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την 
οποία κρίθηκε νόμιμη η αριθ. 69/28.2.2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Τη συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσεων 
του Δήμου: 

1. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσο−
τσάνης.» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Κ.Ε.Δ.Π», συστάθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 270/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης, η οποία εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 7385/2008 απόφαση του Γ.Γ της 
Περιφέρειας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 24/7−1−2009, 

2. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σιταγρών» 
με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Δ.Ε.Σ», συστάθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 164/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Σιταγρών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 6013, απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας, και δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2346/18−11−2009 και τη σύσταση 
ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης σύμφωνα 
με τα παρακάτω οριζόμενα:

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟ−

ΣΟΤΣΑΝΗΣ»
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006
Γ. ΣΚΟΠΟΣ:
Αρμοδιότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι:
1. Στους τομείς Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ−

γύης:
− Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρί−
της ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία δομών όπως 
βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής 
περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, γηροκομείων 
κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών 
προγραμμάτων όπως το «Βοήθεια στο σπίτι».

− Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και 
προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη 
και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παρο−
χή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, 
όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, 
κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστα−
σης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμ−
βουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

− Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 
αδύνατων δημοτών, με την εφαρμογή προγραμμάτων 
προνοιακού χαρακτήρα.

− Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρ−
μογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόλη−
ψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους.

− 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 υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμι−
κού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευ−
τικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους 
ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρ−
ρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς 
και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας.

2. Στους τομείς παιδείας, πολιτισμού και τουρισμού:
− Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων σε 

τομείς ενδιαφέροντος των παιδιών και της νεολαίας. 
− Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών νέων, νέες 

τεχνολογίες κ.λπ. 
− Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινα−
κοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, σχολών διδα−
σκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−
κής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών 
προγραμμάτων.

− Η προβολή του σπηλαίου Αγγίτη και της ευρύτερης 
περιοχής, η διοργάνωση εκθέσεων, συναυλιών, θεατρι−
κών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων 
ή η συμμετοχή τους σε αυτά.

− Η εκμετάλλευση του σπηλαίου του Αγγίτη, η οργά−
νωση και εκμετάλλευση ων εγκαταστάσεων υπηρεσιών 
υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών της τε−
χνητής λίμνης και των εγκαταστάσεων αναψυχής του 
περιβάλλοντος χώρου.

− Η αξιοποίηση των τουριστικών πόρων της παραποτά−
μιας ζώνης του Αγγίτη και η συμπλήρωση των υποδομών 
για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

− Η προστασία μουσείων, μνημείων καθώς και αρχαι−
ολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των 
εγκαταστάσεων αυτών τα οποία δεν ανήκουν στην αρ−
μοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. 

− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων.

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

− Η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
εφόσον δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

3. Στον Τομέα του Περιβάλλοντος 
Η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η προώθηση 

της αειφόρου ανάπτυξης, η περιβαλλοντική ευαισθητο−
ποίηση και συγκεκριμένα:
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− Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περιβάλ−
λοντος, των φυσικών πόρων και του φυσικού και αστικού 
περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε αντί−
στοιχα θέματα, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προ−
γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου σε θέματα ρύπανσης και προστασίας του 
περιβάλλοντος, η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών 
με Πανεπιστημιακούς και δημόσιους γενικά οργανισμούς, 
καθώς και με άλλους φορείς ή ιδιώτες.

− Η λειτουργία και δημιουργία όλων των απαραίτητων 
υποδομών που αφορούν στην περιβαλλοντική ευαισθη−
τοποίηση και εκπαίδευση.

− Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων προστα−
σίας και ανάδειξης της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας 
της περιοχής

− Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμ−
μάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανά−
πτυξη και διασφαλίζουν την προστασία και ανάδειξη του 
περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.

− η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση 
με την δημιουργία και λειτουργία όλων των απαραίτη−
των υποδομών:

Κέντρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκ−
παίδευσης, μουσεία, εργαστήρια, κέντρα φιλοξενίας 
εκπαιδευόμενων κ.λπ.

4. Η Οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
Η οργάνωση και η συμμετοχή στο έργο της αστι−

κής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη 
μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η 
μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, 
όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία. 

5. Η Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής 

6. Η συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα 
από εθνικούς και δημόσιους φορείς ή την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (π.χ. ΕΣΠΑ)

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα 

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

Ε. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Προσοτσάνη.
ΣΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ− ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 
Τα προϋπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία των δύο κοινω−

φελών επιχειρήσεων μεταβιβάζονται στην “νέα” επιχείρη−
ση. Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται στο ποσό του 
1.000.000,00 ΕΥΡΩ το οποίο συμπληρώνεται τμηματικά από 
τον Δήμο και σύμφωνα με την οικονομική του δυνατότητα.

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

βούλιο, τα Μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. 
Από τα μέλη αυτά: 

• τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλά−
χιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. 

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

• Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι 
του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο της επιχείρησης.

Με μείωση του αριθμού των Δημοτών κατά έναν χωρίς 
τροποποίηση της συστατικής πράξης. 

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισ−
σότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως 
μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συ−
νέλευση αυτών. 

Με μείωση του αριθμού των Δημοτών κατά έναν χωρίς 
τροποποίηση της συστατικής πράξης.

Η. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Προσοτσάνης για 

τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με 
βάση το Διετές Πρόγραμμα Δράσης 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 Φορέων.

• 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.
Θ. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της 
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση 

του δημοτικού ή συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχεί−
ρηση 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.

Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχω−

νευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην 
επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθο−
λικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομέ−
νων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, 
στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχει−
ρήσεις, 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.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ
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Αριθμ. απόφ. 65/2011 (3)
Συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του 

Ν. 3852/2010 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
και σύσταση ενός νέου Νομικού Προσώπου Δημοσί−
ου Δικαίου στο Δήμο Προσοτσάνης με την επωνυ−
μία «Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

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

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. 114/8.6.2002) Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις αριθ. 51/2010, 9/2011, 11/2011 και 24/2011 εγκυκλί−
ους του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

4. Την αριθ. 3133/6.4.2011 απόφαση του Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την 
οποία κρίθηκε νόμιμη η αριθ. 65/28.2.2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι−
καίου με την επωνυμία:

1. Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Προσοτσάνης 
(Φ.Ε.Κ. 190/Β/14.2.2007).

2. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φωτολίβους (Φ.Ε.Κ. 
591/Β/21.5.2001).

3. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σιταγρών (Φ.Ε.Κ. 590/
Β/21.5.2001).

4. ΚΑΠΗ Δήμου Προσοτσάνης (Φ.Ε.Κ. 469/Β/16.7.1984).
5. ΚΑΠΗ Τ.Δ. Φωτολίβους Δήμου Σιταγρών (Φ.Ε.Κ. 1304/

Β/30.10.2000).
6. ΚΑΠΗ Τ.Δ Σιταγρών Δήμου Σιταγρών (Φ.Ε.Κ. 1045/

Β/6.10.1998).
7. ΚΑΠΗ Τ.Δ Αργυρούπολης Δήμου Σιταγρών (Φ.Ε.Κ. 

1135/Β/20.12.1996).
8. Κ.Α.Π.Η. Τ.Δ. Μεγαλοκάμπου Δήμου Σιταγρών (Φ.Ε.Κ. 

1747/Β/24.8.2009).
9. Δημοτική Βιβλιοθήκη Τ.Δ. Αργυρούπολης Δήμου 

Σιταγρών (Φ.Ε.Κ. 95/Β/10.6.1961).
10. Λαογραφικό Μουσείο Αργυρούπολης Δήμου Σιτα−

γρών (Φ.Ε.Κ. 653/Β/26.7.1995).
11. Φιλαρμονική Δήμου Προσοτσάνης (Φ.Ε.Κ. 101/

Β/24.5.1954).
12. Φιλαρμονική Τ.Δ Σιταγρών Δήμου Σιταγρών (Φ.Ε.Κ. 

1356/Β/18.10.2001).
13. Δημοτικό Γυμναστήριο Προσοτσάνης (Φ.Ε.Κ. 591/

Β/21.5.2001)
και τη σύσταση ενός νέου Νομικού Προσώπου Δημο−

σίου Δικαίου στο Δήμο Προσοτσάνης με την επωνυμία 
«Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

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 στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως 

 Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα παιδικής και 
τρίτης ηλικίας. 

 Η λειτουργία Παιδικών σταθμών για την καθημερινή 
φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση 

και ψυχαγωγία νηπίων εργαζομένων γονέων, η πολύ−
πλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωμα−
τική ανάπτυξη των παιδιών και η προπαρασκευή τους 
για τη φυσική μεταβίβασή τους από την οικογενειακή 
ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

 Η λειτουργία Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας για 
την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, 
διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία παιδιών Σχολικής και 
Προσχολικής ηλικίας εργαζομένων γονέων πριν ή μετά 
την λήξη του εκπαιδευτικού ωραρίου, η πολύπλευρη 
νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανά−
πτυξη των παιδιών και η προπαρασκευή τους για τη 
φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο 
σχολικό περιβάλλον.

 Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλι−
κιωμένων (ΚΑΠΗ) για: 

 την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνι−
κών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμεί−
νουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού 
συνόλου. 

 την διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοι−
νού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα 
και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

 την έρευνα σχετικών θεμάτων που αφορούν τους 
ηλικιωμένους.

Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως
− η λειτουργία φιλαρμονικής, για την εν γένει εξυπη−

ρέτηση και προαγωγή του μουσικού αισθήματος και την 
ψυχαγωγία των κατοίκων,

− η λειτουργία ωδείου
− η λειτουργία βιβλιοθήκης 
− η λειτουργία λαογραφικού μουσείου
Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως 
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 
− η λειτουργία αθλητικών κέντρων,
− η λειτουργία και συντήρηση των γηπέδων καθώς και 

των γυμναστηρίων του Δήμου Προσοτσάνης για την:
 καθημερινή χρήση από αθλητικούς συλλόγους σω−

ματεία, μεμονωμένους αθλητές στίβου και ομαδικών 
αγωνισμάτων

 διάδοση προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής, 
πνευματικής και αισθητικής αγωγής των παιδιών και 
των νέων της περιφέρειας του Δήμου

 η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η δημιουργική 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών και 
ιδιαίτερα της νεολαίας 

3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από 11 μελές Συμβούλιο το οποίο 

αποτελείται από:
− (4) τέσσερις αιρετούς εκπροσώπους που θα ορίσει 

η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
− (2) δύο μέλη που θα οριστούν από τη μειοψηφία του 

δημοτικού συμβουλίου (Δημοτικοί Σύμβουλοι ή δημότες 
ή κάτοικοι) 

− (4) τέσσερα μέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών 
του νομικού προσώπου ή κατέχουν ανάλογη επαγγελ−
ματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συ−
νάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. 

− (1) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων ανεξαρτήτως 
του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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Η θητεία των μελών του αρχικού Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ν.Π.Δ.Δ. λήγει στις 31/12/2012 και στις 1/1/2013 
ξεκινά η θητεία των μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
η οποία λήγει με τη λήξη της Δημοτικής Περιόδου. Από 
την αμέσως επόμενη Δημοτική περίοδο η θητεία των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. θα έχει 
διάρκεια 2,5 (δύο και μισό) έτη και θα λήγει με την λήξη 
της εκάστοτε Δημοτικής Περιόδου. 

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι οι εξής: 
• Οι ετήσιες τακτικές επιχορηγήσεις από το Κράτος 

(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – 
Θράκης κ.λπ.)

• Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ύψους 500.000 
ευρώ κατά μέγιστο

• Επιχορήγηση από κάθε άλλη παροχή του Κράτους 
είτε απ ευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο, είτε προς 
το Δήμο,

• Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο−
νομιές και κληροδοσίες,

• Η είσπραξη από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών που παρέχονται από το νομικό πρόσωπο,

• Πρόσοδοι από την περιουσία του,
• Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος
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 δωριθεί 
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.

7. ΕΔΡΑ του Νομικού Προσώπου ορίζεται η Προσο−
τσάνη.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 900.000,00 
ευρώ στον Κ.Α. 00−6715 επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 
Προσοτσάνης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονο−
μικού έτους 2011. Για τα επόμενα έτη η επιχορήγηση 
θα καθορίζεται με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ

Αριθμ. 64 (4)
Συγχώνευση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

α) 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων Δήμου 
Άνω Λιοσίων β) 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτι−
κών Σχολείων Δήμου Άνω Λιοσίων γ) Α΄ Ενιαία Σχο−
λική Επιτροπή Προσχολικής Ηλικίας 1ου, 2ου, 3ου Νηπια−
γωγείων Δήμου Ζεφυρίου που περιλαμβάνεται και το 
4ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου δ) Β΄ Ενιαία Σχολική Επι−
τροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης 1ου, 2ου, 3ου, 4ου Δημοτι−
κών Σχολείων και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Δήμου 
Ζεφυρίου στο οποίο εντάσσεται και το 1θέσιο ειδικό 
νηπιαγωγείο Ζεφυρίου ε) Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Νηπιαγωγείου Δήμου Φυλής στ) Ενιαία Σχολική Επι−
τροπή Δημοτικού Σχολείου Δήμου Φυλής και σύστα−
ση νέου νομικού προσώπου «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΛΗΣ 

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

(ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 
(ΚΔΚ),

1. την εγκύκλιο 11/4569/27.1.2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ, σχετική 
με το εν λόγω θέμα.

2. Το αρ. 5 του Ν. 1894/1990 όπως ισχύει.
3. Την υπουργική απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ με αριθμό 

πρωτοκόλλου 8440/24−2−2011, περί καθορισμού λειτουρ−
γίας των σχολικών επιτροπών (Β΄318).

4. Την αρ. 12170/9104/29−4−2011 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ελέγχου 
νομιμότητας της αρ. 64/2011 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου 
Φυλής, αποφασίζει ομόφωνα:

1. Επωνυμία νομικού προσώπου
Συγχωνεύουμε τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που περιήλθαν στο Δήμο Φυλής: 
α) 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων Δήμου 

Άνω Λιοσίων (Φ.Ε.Κ. 889/1991 τεύχος Β΄).
β) 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων 

Δήμου Άνω Λιοσίων (Φ.Ε.Κ. σύστασης 889/1991 τεύχος 
Β΄ και ΦΕΚ τροποποίησης 541/2003 τεύχος Β΄).

γ) Α΄ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Προσχολικής Ηλικίας 1ου, 
2ου, 3ου Νηπιαγωγείων Δήμου Ζεφυρίου που περιλαμβά−
νεται και το 4ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου (Φ.Ε.Κ. 1919/2007 
τεύχος Β΄).

δ) Β΄ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης 1ου, 
2ου, 3ου, 4ου Δημοτικών Σχολείων και Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου Δήμου Ζεφυρίου στο οποίο εντάσσεται και το 
1θέσιο ειδικό νηπιαγωγείο Ζεφυρίου [α) Φ.Ε.Κ. σύστα−
σης 1920/2007 τεύχος Β΄, β) Φ.Ε.Κ. 1640/2001 τεύχος Β΄ 
περί ίδρυσης 1θέσιου ειδικού νηπιαγωγείου Ζεφυρίου, 
που εντάσσεται στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου,
γ) 1376/2009 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄, περί ίδρυσης 4ου διθέσιου 
νηπιαγωγείου Ζεφυρίου]. 

ε) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δήμου Φυ−
λής (Φ.Ε.Κ. 1243/1999 τεύχος Β΄).

στ) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Δή−
μου Φυλής (Φ.Ε.Κ. 1243/1999 τεύχος Β΄).

σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την 
επωνυμία: 
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«Ενιαία Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Φυλής».

2. Σκοπός
Σκοπός του Νομικού προσώπου είναι:
Α. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, 
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, ανα−
λώσιμων υλικών κ.λπ.

Β. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

Γ. Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις 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 σχολικές βιβλιο−
θήκες.

Δ. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

Ε. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου κρίνεται αναγκαίο για 
τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων.

3. Διοίκηση
Το Νομικό πρόσωπο διοικείται από εννέα (9) μέλη 

αποτελούμενο από: 
 Έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων δύο 

(2) προέρχονται από τη μειοψηφία. 
 Δύο (2) Δ/ντές σχολικών μονάδων (εκ των πέντε 

αρχαιοτέρων)
 Έναν (1) εκπρόσωπο της ενιαίας ένωσης γονέων και 

κηδεμόνων (κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής 
μονάδας).

 Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, 
όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκε−
κριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής 
σχολικής μονάδας, το οποίος συμμετέχει με δικαίωμα 
ψήφου.

Όλα τα μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατά−

ξεις του αρ. 240 ν. 3463/2006.
4. Περιουσία
Η ακίνητη και κινητή περιουσία των νομικών προσώ−

πων, που συγχωνεύονται η οποία περιέχεται στο νέο 
νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε άλλη περιουσία κινητή 
και ακίνητη που τυχόν αφιερώνεται.

5. Πόροι
Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι:
• Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου το ύψος της οποί−

ας θα ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000,00 €.
• Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους
• Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−

ροδοσίες
• Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή
• Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
• Από προσόδους της σχολικής περιουσίας
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκα−

λείται δαπάνη ύψους 1.000.000.00 € σε βάρος του Κ.Α. 
00.6715.10022 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011 
και αντίστοιχο ποσό για κάθε ένα από τα επόμενα έτη.

Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που 
δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρό−

σωπα 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 απαι−
τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα 
από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άνω Λιόσια, 16 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ
F

Αριθμ. 66 (5)
Συγχώνευση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαί−

ου, α) «3η Ε.Σ.Ε. Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Άνω Λι−
οσίων» β) «Ε.Σ.Ε. Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Φυλής» 
γ) «Γ΄ Ε.Σ.Ε. Β/θμας Εκπαίδευσης 1ου, 2ου Γυμνασίου 
και Λυκείου Δήμου Ζεφυρίου» και σύσταση νέου νο−
μικού προσώπου για τις σχολικές επιτροπές με την 
επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΛΗΣ 

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

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 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 (ΚΔΚ),

2. την εγκύκλιο 11/4569/27.1.2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ, σχετική 
με το εν λόγω θέμα.

3. Το αρ. 5 του Ν. 1894/1990 όπως ισχύει.
4. Την υπουργική απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ με αριθμό 

πρωτοκόλλου 8440/24−2−2011, περί καθορισμού λειτουρ−
γίας των σχολικών επιτροπών (Β΄318).

1. Την αρ. 12171/9105/29−4−2011 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ελέγχου 
νομιμότητας της αρ. 66/2011 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου 
Φυλής, αποφασίζει ομόφωνα:

1. Επωνυμία νομικού προσώπου
Συγχωνεύουμε τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθ−

μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής: 
α) «3η Ε.Σ.Ε. Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Άνω Λιοσίων» 

(Φ.Ε.Κ. σύστασης 54/5−2−1992 τεύχος Β΄και ΦΕΚ τροπο−
ποίησης 541/2003 τεύχος Β΄).

β) «Ε.Σ.Ε. Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Φυλής» (Φ.Ε.Κ. 
1243/1999 τεύχος Β΄).

γ) «Γ΄ Ε.Σ.Ε. Β/θμας Εκπαίδευσης 1ου, 2ου Γυμνασίου και 
Λυκείου Δήμου Ζεφυρίου» (Φ.Ε.Κ. 1920/2007 τεύχος Β΄)

σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την 
επωνυμία: 

«Ενιαία Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης Δήμου Φυλής».

2. Σκοπός
Σκοπός του Νομικού προσώπου είναι:
Α. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, 
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φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, ανα−
λώσιμων υλικών κ.λπ.

Β. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

Γ. Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις 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 σχολικές βιβλιο−
θήκες.

Δ. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

Ε. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου κρίνεται αναγκαίο για 
τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων.

3. Διοίκηση
Το Νομικό πρόσωπο διοικείται από ένδεκα (11) μέλη 

αποτελούμενο από: 
 Επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων δύο 

(2) προέρχονται από τη μειοψηφία. 
 Δύο (2) Δ/ντές σχολικών μονάδων (εκ των πέντε 

αρχαιοτέρων)
 Έναν (1) εκπρόσωπο της ενιαίας ένωσης γονέων και 

κηδεμόνων (κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής 
μονάδας)

 Έναν (1) εκπρόσωπο 15μελούς (κατά προτεραιότητα 
μεγέθους Σχολικής Μονάδας).

 Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Όλα τα μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατά−

ξεις του αρ. 240 ν. 3463/2006
4. Περιουσία
Η ακίνητη και κινητή περιουσία των νομικών προσώ−

πων, που συγχωνεύονται η οποία περιέχεται στο νέο 
νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε άλλη περιουσία κινητή 
και ακίνητη που τυχόν αφιερώνεται.

5. Πόροι
Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι:
• Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου το ύψος της οποί−

ας θα ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000,00 € 
• Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους
• Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−

ροδοσίες
• Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή
• Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
• Από προσόδους της σχολικής περιουσίας
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκα−

λείται δαπάνη ύψους 1.000.000.00 € σε βάρος του Κ.Α. 
00.6715.10024 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2011 και αντίστοιχο ποσό για κάθε ένα από τα επόμενα 
έτη.

Από τη δημοσίευση της ανωτέρω 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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άνω Λιόσια, 16 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ

F

Αριθμ. 62 (6)
Συγχώνευση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

α) «Αθλητικό Κέντρο Δήμου Άνω Λιοσίων» β) «Αθλη−
τικός Οργανισμός Δήμου Φυλής» γ) «Αθλητικός Ορ−
γανισμός Δήμου Ζεφυρίου» δ) «Πολιτιστικός Οργα−
νισμός Δήμου Φυλής» ε) «Πολιτιστικό Κέντρο Άνω 
Λιοσίων» και σύσταση νέου νομικού προσώπου για 
τους τομείς αρμοδιοτήτων πολιτισμού και αθλητι−
σμού, με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής, 
«Η ΠΑΡΝΗΘΑ».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΛΗΣ 

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

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 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 (ΚΔΚ),

2. Την εγκύκλιο 11/4569/27.1.2011 του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης, σχετική με το εν λόγω θέμα.

3. Την αρ. 12167/9101/29−4−2011 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ελέγχου 
νομιμότητας της αρ. 62/2011 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου 
Φυλής, αποφασίζει ομόφωνα:

Συγχωνεύει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
του Δήμου Φυλής

1. «Αθλητικό Κέντρο Δήμου Άνω Λιοσίων» (ΦΕΚ 1400 
Β΄/2005)

2. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Φυλής» (ΦΕΚ 1182 
Β΄/2005).

3. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ζεφυρίου» (ΦΕΚ 517 
Β΄/1994).

4. «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Φυλής» (ΦΕΚ 
1182Β΄/2005).

5. «Πολιτιστικό Κέντρο Άνω Λιοσίων» (ΦΕΚ 
1414Β΄/2005)

και συνιστά ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
ως εξής: 

1. Επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής “Πάρνηθα”»



2. Έδρα του Νομικού Προσώπου ορίζεται η έδρα του 
Δήμου Φυλής, τα Άνω Λιόσια.

3. Σφραγίδα του νομικού προσώπου
Η σφραγίδα του Νομικού Προσώπου αποτελείται από 

τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, από τους 
οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 0,04 μ.. Στον εσω−
τερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημο−
κρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (ΦΕΚ 
108 Α΄), στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία 
γράμματα η επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι−
καίου Πολιτισμού και Αθλητισμού “Πάρνηθα”» και στον 
εξωτερικό οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και η 
επωνυμία του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ»

4. Σκοπός Νομικού Προσώπου:
1. Η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους 

τους δημότες και ιδιαίτερα στους νέους της πόλης της 
Φυλής και ο συντονισμός των ενεργειών και εκδηλώσε−
ων των φιλάθλων τοπικών συλλογικών φορέων, για την 
ανάπτυξη και την πρόοδο του Αθλητισμού στο Δήμο 
Φυλής και την ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου των 
νέων. 

2. Η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση Αθλητικών 
Κέντρων και Γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυ−
μναστικής για ελεύθερη και οργανωμένη άθληση ώστε 
να αντιμετωπίζονται οι αυξημένες ανάγκες για άθληση 
των κατοίκων του Δήμου και ιδιαίτερα των νέων.

3. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων μαζικής 
άθλησης (ελεύθερης και οργανωμένης) και διοργάνωση 
αθλητικών εκδηλώσεων.

4. Η συνεργασία με αθλητικά σωματεία της περιοχής 
του Δήμου καθώς και με άλλους αθλητικούς φορείς και 
παράγοντες κρατικούς για την ανάπτυξη και διάδοση 
του αθλητισμού.

5. Η ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού σε συνερ−
γασία με τους φορείς της παιδείας, τους μαθητές και 
τους γονείς.

6. Η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, επιμορφωτι−
κών σεμιναρίων, διαλέξεων κ.α για την εκπλήρωση των 
σκοπών του Νομικού προσώπου στα θέματα αθλητι−
σμού.

7. Η διάσωση και η προαγωγή της τοπικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς, η ανάπτυξη του πολιτισμού καθώς και η 
αναβάθμιση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου 
των κατοίκων.

8. Η συγκέντρωση και καταγραφή όλων των ιστορικών, 
λαογραφικών πολιτιστικών στοιχείων του Δήμου. 

9. Η συγκέντρωση, η έκθεση καθώς και η συντήρηση 
όλων των αντικειμένων και των στοιχείων εκείνων που 
έπαιξαν ρόλο στην παραδοσιακή ζωή των κατοίκων κα−
θώς και την εξέλιξη της λαϊκής παράδοσης.

10. Η δημιουργία τοπικού ιστορικού αρχείου, καθώς και 
η οργάνωση εκδηλώσεων με τα θέματα αυτά.

11. Η έρευνα και προώθηση σε δημόσιες ανοικτές συ−
ζητήσεις των προβλημάτων της καθημερινής μας ζωής, 
καθώς και η ανάπτυξη, προώθηση και προβολή της το−
πικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

12. Η δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματι−
κών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

13. Η διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων, 
διαλέξεων, συναυλιών, εκθέσεων, ψυχαγωγικών εκδηλώ−

σεων, προβολή ταινιών με εκπαιδευτικό και κοινωνικό 
περιεχόμενο.

14. Η διατήρηση και διάδοση ηθών και εθίμων και η 
οργάνωση εκδηλώσεων.

15. Η διάδοση και ανάπτυξη των καλών τεχνών.
16. Η έρευνα, η μελέτη, η συλλογή και η έκδοση συγ−

γραμμάτων πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα σε 
έντυπα ή ηλεκτρονική μορφή.

17. Η εφαρμογή, διαχείριση και αξιοποίηση Κοινοτικών, 
Εθνικών και Περιφερειακών Προγραμμάτων και χρη−
ματοδοτήσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο του 
Νομικού Προσώπου.

18. Η ανάπτυξη διαπεριφερειακών συνεργασιών με 
αντίστοιχους φορείς τοπικών πολιτισμών στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

19. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας και δρα−
στηριότητας που θα βοηθήσει στην επίτευξη των σκο−
πών του Νομικού Προσώπου.

20. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
21. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι−
κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και 
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

22. Η προστασία μουσείων, µνηµείων, σπηλαίων καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών που δεν ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.

23. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

24. Τμήμα Εικαστικών 
25. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης − Γραφιστικής
5. Πόροι Νομικού Προσώπου:
1. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου θα είναι ποσού 

5.000.000,00 €.
2. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από το 

Κράτος ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Ν.Π.Δ.Δ., είτε 
προς το Δήμο Φυλής για λογαριασμό του.

3. Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες 
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

4. Έσοδα και πρόσοδοι από την περιουσία του.
5. Επιχορηγήσεις από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων.
6. Έσοδα από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέ−

χονται από το Ν.Π.Δ.Δ. προς τους δημότες.
7. Τυχόν επιπλέον επιχορήγηση από τον Δήμο.
6. Διοίκηση
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 15μελές διοικητικό 

Συμβούλιο αποτελούμενο από:
Α. Ένα Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο. 
Β. Έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο 

(2) προέρχονται από τη μειοψηφία. 
Γ . Εννέα (9) Δημότες ή κατοίκους που είναι χρήστες 

των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή έχουν ανάλογη 
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επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις 
ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου.

Δ. Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού 
προσώπου εφόσον απασχολήσει περισσότερους από 
δέκα εργαζόμενους με αντίστοιχη μείωση ενός εκ των 
δημοτών.

Τα παραπάνω μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές 
τους.

Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από το αρ. 240 
του Ν. 3463/2066 ΚΔΚ, όπως ισχύει.

7. Εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου:
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 

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

8. Περιουσία
Η ακίνητη και κινητή περιουσία του νομικού προσώπου 

«Αθλητικό Κέντρο Δήμου Άνω Λιοσίων», του νομικού 
προσώπου «Πολιτιστικό Κέντρο Άνω Λιοσίων», του νο−
μικού προσώπου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Φυλής», 
του νομικού προσώπου «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 
Φυλής», του νομικού προσώπου «Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Ζεφυρίου», η οποία περιέρχεται στο νέο νομικό 
πρόσωπο καθώς και κάθε άλλη περιουσία κινητή και 
ακίνητη που τυχόν αφιερώνεται.

Στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Αθλητικό 
Κέντρο Δήμου Άνω Λιοσίων» υπηρετεί προσωπικό με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το 
οποίο μετά τη συγχώνευση, καθίσταται αυτοδικαίως 
προσωπικό του νέου νομικού προσώπου που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας.

Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που 
δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρό−
σωπα 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 απαι−
τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα 
από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 
ύψους 5.000.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.10023 
του προϋπολογισμού του Δήμου Φυλής έτους 2011 και 
ανάλογη δαπάνη θα προβλέπεται στα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άνω Λιόσια, 16 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ                            
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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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012411406110012*
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