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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθμ. 10264 (1)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του Δήμου Φιλαδέλφειας−Χαλκηδόνος 
και σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμι−
ας εκπαίδευσης (άρθρο 103 του Ν. 3852/2010) 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ−ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

(Αριθμ. απόφ.: 31/2011)

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 102 & 103, 225 και 238 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α 87/7−06−2010).
2. Την αριθμ. πρωτ. 22383/19230/19−07−2011 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 31/2011 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας−
Χαλκηδόνος.

3. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 4569/2010 (υπ. αριθμ. 11) έγ−
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεν/σης και 
Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης.

4. 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΄) αποφασίζουμε:

−Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία:

1. 5η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας η 
οποία περιλαμβάνει το 2ο Δημοτικό Σχολείο (ΦΕΚ 550/
19−07−1991τ.Β΄), (ΦΕΚ 830/1.1.1994 τ.Β) και (ΦΕΚ 82/31−01−2011/ 
τ.Β΄).

2. 4η Σχολική Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει το 8ο−
9ο Δημοτικό Σχολείο και 4−9 Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 561/
22−07−1991 τ.Β΄), (ΦΕΚ 831/09−11−1994 τ.Β΄) και (ΦΕΚ 82/
31−01−2001/ τ.Β΄)

3. 6η Σχολική Επιτροπή η οποία περιλαμβάνει το 5ο−
7ο Δημοτικό Σχολείο και 5ο−7ο Νηπιαγωγεία. (ΦΕΚ 561 
/22−07−1991 τ.Β΄), (ΦΕΚ 831/09−11−1994τ.Β΄) και (ΦΕΚ 51/
24−01−2001/ τ.Β΄)

4. 7η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας η 
οποία περιλαμβάνει τα 3ο, 4ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία 
και 3ο, 6ο, 8ο Νηπιαγωγεία (ΦΕΚ 550/1991 τ.Β΄), (ΦΕΚ 
8730/1994 τ.Β΄), (ΦΕΚ 109/2001 τ.Β΄)

5. 8ο Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας η 
οποία περιλαμβάνει το 1ο Δημοτικό Σχολείο και 1ο−2ο 
Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 550/19−07−1991τ.Β΄), (ΦΕΚ 831/9−11−1994 
τ.Β΄), (ΦΕΚ 109/05−02−2001 τ.Β΄).

6. Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Χαλκηδόνας η οποία 
περιλαμβάνει το 1ο Δημοτικό Σχολείο και 1ο Νηπιαγω−
γείο (ΦΕΚ 585/1991/τ.Β΄) (ΦΕΚ 1424/08.08.2007/τ.Β΄)

7. Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Χαλκηδόνας η οποία 
περιλαμβάνει το 2ο Δημοτικό Σχολείο και 2ο Νηπιαγω−
γείο (ΦΕΚ585/1991/τ.Β΄), (ΦΕΚ 1542/2007/τ.Β΄).

Και τη σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Φιλαδέλφειας−
Χαλκηδόνος ως εξής:

1. ΄Αρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−

ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ−ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»
2. Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Νομικού Προσώπου θα είναι η διαχείριση 

των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη 
των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων 
(θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέ−
τευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή 
καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και 
συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε 
είδους εξοπλισμού τους η εισήγηση προς την αντί−
στοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, των 
αντίστοιχων σχολείων, με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη 
και από το Υπουργείο βιβλιοθήκες, η διαχείριση των 
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εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχο−
λικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου 
που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής 
λεπτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτή−
των που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

3. Άρθρο 3ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση του νέου Νομικού 
Προσώπου:

α. Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−
κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε 
(15) μέλη, ως εξής:

−Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποί−
ων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου.

−Πέντε (5) Δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο 
της εκπαίδευσης.

−Πέντε (5) Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και όταν 
συζητείται θέμα το οποίο αφορά συγκεκριμένη σχολική 
μονάδα, θα καλείται ο οικείος Διευθυντής να συμμετέχει 
με δικαίωμα ψήφου με αντίστοιχη μείωση ενός εκ των 
5 Διευθυντών πρωτοβάθμιος εκπαίδευσης,

−Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, και στην πε−
ρίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρό−
σωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

β. Με απόφαση των οικείων Σχολικών επιτροπών, σε 
Δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονά−
δες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα λειτουργεί 
για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα «Συμβούλιο 
Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 
έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε 
ο Διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος 
γονέων και κηδεμόνων, τουλάχιστον ένας εκπρόσω−
πος Συλλόγου διδασκόντων. Το Συμβούλιο διαπιστώνει 
τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται 
στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετι−
κές προτάσεις στην οικεία σχολική επιτροπή για την 
καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους. Ο Διευθυντής 
που συμμετέχει στο Συμβούλιο «Σχολικής Κοινότητας», 
διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεσή του για 
την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών 
μονάδων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του 
Ν. 3852/2010.

Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο 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 αντιστοί−
χως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 
ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατά−
σταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην 
άσκηση των καθηκόντων τους. 

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δι−
καστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου κι όταν αυτός κωλύεται ή 
απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

4. Άρθρο 4ο ΠΟΡΟΙ 
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) η εκάστοτε ετήσια επιχορήγηση του Δήμου και ή 

τυχόν επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται 
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην 
καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης και η οποία θα κα−
θορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα 
προβλέπεται στον ετήσιο Προϋπολογισμό του Δήμου.

β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. Άρθρο 5ο ΕΔΡΑ
Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Φιλαδέλ−

φειας−Χαλκηδόνος.
6. Άρθρο 6ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών, καθώς και 
κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν απο−
κτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

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. 
Τα χρηματικά υπόλοιπα των συγχωνευμένων Σχολικών 
Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010, 
μεταφέρονται στη Σχολική Επιτροπή που προκύπτει 
από τη συγχώνευση.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί 

δαπάνη ποσού € 201.000,00, η οποία θα βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε. 02.00.6711.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Σχολικών 
Επιτροπών» που είναι εγγεγραμμένος στον Προϋπο−
λογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2011. Για 
τα επόμενα οικονομικά έτη το ύψος της δαπάνης θα 
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
κάθε φορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Νέα Φιλαδέλφεια, 30 Αυγούστου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ

Ö
Αριθμ. 10264 (2)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Φιλαδέλφειας−Χαλκηδόνος 
και σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 του Ν. 3852/2010) 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ−ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

(Αριθμ. απόφ.: 31/2011)

Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 103, 225 και 238 του νόμου 3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄ 87/7−06−2010).
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2. Την αριθμ. πρωτ. 22383/19230/19−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 31/2011 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας−
Χαλκηδόνος.

3. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 4569/2010 (υπ. αριθμ. 11) έγ−
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεν/σης και 
Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης.

4. 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 263/23.12.2008/τ. Α΄), αποφασίζουμε:

−Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία:

1. 5η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας η 
οποία περιλαμβάνει τα 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο (ΦΕΚ 
550/19/07/1991 τ.Β΄), (ΦΕΚ 830/01−01−1994 τ.Β΄) και (ΦΕΚ 
82/31−01−2001 τ.Β΄)

2. 2η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας 
η οποία περιλαμβάνει το 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο 
(ΦΕΚ 550/19−07−1991 τ.Β΄), (ΦΕΚ830/9−11−1994 τ.Β΄) και 
(ΦΕΚ 59/24−01−2001 τ.Β΄).

3. 3η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας η 
οποία περιλαμβάνει 1ο, 2ο, 3ο, και 4ο Τ.Ε.Ε. (ΦΕΚ 609/
7−10−1992 τ.Β΄), (ΦΕΚ 830/9−11−1994 τ.Β΄) και (ΦΕΚ 1542/
15−10−2004 τ.Β΄)

4. 9η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας 
η οποία περιλαμβάνει το 5ο ΣΕΚ (ΦΕΚ 1542/15−10−2004 
τ.Β΄)

5. Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Χαλκηδόνας η οποία 
περιλαμβάνει το 1ο Γυμνάσιο (ΦΕΚ 585/1991 τ.Β΄) και 
(ΦΕΚ 1542/17−08−2007 τ.Β΄).

6. Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Χαλκηδόνας, η οποία 
περιλαμβάνει το 1ο Λύκειο (ΦΕΚ 585/1991 τ.Β΄).

Και τη σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Φιλαδέλφειας−
Χαλκηδόνος ως εξής:

1. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΓΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ−

ΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ−ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»
2. Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Νομικού Προσώπου θα είναι η διαχείριση 

των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη 
των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων 
(θέρμανσης φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέ−
τευσης αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή 
καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και 
συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε 
είδους εξοπλισμού τους η εισήγηση προς την αντίστοι−
χη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των 
αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη 
και από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές 
βιβλιοθήκες η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχό−
μενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και 
η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για 
τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά 
από διάταξη νόμου.

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

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

−Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου.

−Πέντε (5) Δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο 
της εκπαίδευσης.

−Πέντε (5) Διευθυντές εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και όταν 
συζητείται θέμα το οποίο αφορά συγκεκριμένη σχολική 
μονάδα, θα καλείται ο οικείος Διευθυντής να συμμετέχει 
με δικαίωμα ψήφου με αντίστοιχη μείωση ενός εκ των 
5 Διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

−Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, και στην πε−
ρίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρό−
σωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

β. Με απόφαση των οικείων Σχολικών επιτροπών, σε 
Δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονά−
δες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα λειτουργεί 
για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα «Συμβούλιο 
Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 
έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε 
ο Διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος 
γονέων και κηδεμόνων, τουλάχιστον ένας εκπρόσω−
πος Συλλόγου διδασκόντων. Το Συμβούλιο διαπιστώνει 
τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται 
στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετι−
κές προτάσεις στην οικεία σχολική επιτροπή για την 
καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους. Ο Διευθυντής 
που συμμετέχει στο Συμβούλιο «Σχολικής Κοινότητας», 
διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του για 
την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών 
μονάδων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του 
Ν. 3852/2010.

Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο 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 αντιστοί−
χως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ορίζεται με απόφαση του Δημο−
τικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαταστα−
θούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγε−
ται 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 Συμ−
βουλίου κι όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον 
Αντιπρόεδρο.

4. Άρθρο 4ο ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) η εκάστοτε ετήσια επιχορήγηση του Δήμου και ή 

τυχόν επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται 
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην 
καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης και η οποία θα 
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καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και θα προβλέπεται στον ετήσιο Προϋπολογισμό του 
Δήμου.

β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. Άρθρο 5ο ΕΔΡΑ
Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Φιλαδέλ−

φειας−Χαλκηδόνος.
6. Άρθρο 6ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών, καθώς και 
κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν απο−
κτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

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 πρόσωπο που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται 
αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να 
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για 
καθένα από τα νομικό πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 
Τα χρηματικά υπόλοιπα των συγχωνευμένων Σχολικών 
Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010, 
μεταφέρονται στη Σχολική Επιτροπή που προκύπτει 
από τη συγχώνευση.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί 

δαπάνη ποσού € 201.000,00, η οποία θα βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε. 02.00.6711.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Σχολικών 
Επιτροπών» που είναι εγγεγραμμένος στον Προϋπο−
λογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2011. Για 
τα επόμενα οικονομικά έτη, το ύψος της δαπάνης θα 
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
κάθε φορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Νέα Φιλαδέλφεια, 30 Αυγούστου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ

Ö
    Αριθμ. 446 (3)
    Τροποποίηση εν μέρει της υπ’ αριθ. 112/2011 απόφα−

σης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (ΦΕΚ 
495/31.03.2011 Β΄). 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 

87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 109 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.

3. Την υπ’ αριθμ. 10951/19.07.2011 εγκριτική απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας−Θράκης, αποφασίζει: 

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 112/2011 (B΄ 495) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που αφορά τη «Σύστα−
ση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)”, δια της συγχώ−
νευσης και κατάργησης των υφισταμένων Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου 
Καβάλας και ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου», ως ακο−
λούθως:

α) Απαλείφονται οι λέξεις «και κατάργησης» από το 
κείμενο του σκεπτικού και του αποφασιστικού και προ−
στίθενται οι λέξεις «δια της απορροφήσεως».

β) Απαλείφεται η τελευταία παράγραφος του άρθρου 
10 και προστίθεται η ακόλουθη:

Συγχωνεύονται δια της απορροφήσεως της Δ.Ε.Υ.Α. 
Φιλίππων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας από τη δημοσίευση 
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

γ) Στο Ακροτελεύτιο άρθρο απαλείφονται οι λέξεις 
«της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευ−
σης Καβάλας» – (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) με τη «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φιλίππων» (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)» και 
προστίθενται οι λέξεις «δια της απορροφήσεως της 
Δ.Ε.Υ.Α. Φιλίππων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας».

Κατόπιν αυτών το συστατικό κείμενο της Δ.Ε.Υ.Α. Κα−
βάλας διαμορφώνεται ως εξής:

1. ΣΥΣΤΑΣΗ
Συστήνει ενιαία Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέ−

τευσης στο Δήμο Καβάλας με την επωνυμία «Δημοτι−
κή Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας» 
(Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) η οποία θα προέλθει από τη συγχώνευση 
δια της απορροφήσεως της Δ.Ε.Υ.Α. Φιλίππων από τη 
Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας»

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο−

χέτευση Καβάλας θα είναι αόριστη.
3. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της Επιχείρησης είναι η πόλη της Καβάλας.
4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης είναι η διοι−

κητική περιφέρεια του Δήμου Καβάλας όπως έχει δια−
μορφωθεί σήμερα.

5. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Η εκμετάλλευση των έργων και η παροχή υπηρεσιών 

της επιχείρησης διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1069/1980, όπως τροποποιείται κάθε φορά.

6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα 

ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας 
της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτε−
λεσθούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα 
εγκριθούν, όλα τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 
ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς επίσης και μο−
νάδες επεξεργασίας λυμάτων. Όλα τα αντλιοστάσια 
ύδρευσης και αποχέτευσης, οι δεξαμενές και οι γε−
ωτρήσεις. Τα έπιπλα και οι Η/Υ, τα μεταφορικά μέσα, 
όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός καθώς και τα υλικά 
αποθήκης.
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7. ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έσοδα της επιχείρησης είναι αυτά τα οποία θεσπί−

ζονται από τις διατάξεις του ν. 1069/80, άρθρα 10 έως 
και 16 και 27 και 28, ήτοι:

α) το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέ−
κταση των έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, 
για μια δεκαετία από τις 1ης Ιανουαρίου του επόμενου 
της συστάσεως της επιχείρησης έτους, υπολογιζόμενο 
σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου 
ύδατος (άρθρο. 11 Ν. 1069/1980).

β) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
σύμφωνα με το αρ. 43 παρ. 2 του 2065/92. 

γ) Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων κατά ποσοστό μέχρι 35% επί των 
δαπανών μελετών και κατασκευών των πάσης φύσεως 
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της 
επιχείρησης (άρθρο 13 Ν. 1069/80).

δ) Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχέτευ−
σης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. γ’ Ν. 1069/80).

ε) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον 
αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 
εδαφ δ ‘ και άρθ. 15 Ν. 1069/80).

στ) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου ύδρευσης 
(άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ ε’ Ν. 1069/80).

ζ) Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ 
στ Ν. 1069/80).

η) Η αξία καταναλισκόμενου ύδατος (άρθρο 10 παρ. 1 
εδαφ. ζ’ Ν. 1069/80).

θ) Η εγγύηση χρήσεως υδρομετρητού καθώς και το 
τέλος χρήσης υδρομέτρου (αρθ. 10 παρ 1 εδαφ η’ Ν. 
1069/80).

ι) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και 
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών 
ή άλλων συναφών εργασιών (άρθ. 10 παρ. 1 εδαφ ο’ Ν. 
1069/80).

ια) Οι συνεισφορές τρίτων δια την εκτέλεση κατά προ−
τεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ 1 εδαφ ι Ν. 1069/80).

ιβ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την 
εκποίηση αυτή (άρθρο 10 παρ 1 εδαφ ια’ Ν. 1069/80).

ιγ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις (άρθρο 10 παρ 1 εδαφ ιβ’ Ν. 1069/80).

ιδ) Έσοδα εισπραττόμενα από της εφαρμογής των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, ως και κάθε 
άλλη νόμιμη πρόσοδος.

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Η Επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβού−

λιο (άρθρο 255 του Ν. 3463/2006) που αποτελείται από 
έντεκα (11) μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο και απο−
τελείται από:

i) Το Δήμαρχο ή άλλο αιρετό μέλος 
ii) Τουλάχιστον τρείς (3) Δημοτικούς Συμβούλους.

iii) Έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα προτείνεται από 
κοινωνικό φορέα της περιοχής, που θα προσδιορίζεται 
κάθε φορά.

iv) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, που θα υπο−
δεικνύεται από την γενική συνέλευση αυτών, διότι η 
επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) 
(εργαζομένους)

v) Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντι−
κείμενο της επιχείρησης.

Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοι−
κητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό 
του. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του δημοτικού συμβουλίου. 

Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα 
μέλος εξ αυτών προέρχεται από την μειοψηφία.

9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί 

την επιχείρηση δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις 
σχέσεις της και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αυτού, ο αντιπρόεδρος (άρθ. 3 παρ 1 Ν. 1069/80).

10. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευ−
σης που συστάθηκαν στο Δήμο Καβάλας και στον τέως 
Δήμο Φιλίππων ως ίδιες Δημοτικές Επιχειρήσεις:

1) «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Καβάλας» που συστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 474/25.11.1980 
και 101/26.03.1981 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καβάλας που εγκρίθηκε με το με αριθμό 785/14.07.1981 
Π.Δ. και που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 205/31.07.1981 
ΦΕΚ τεύχος Β΄. 

2) «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Φιλίππων» που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 116/2003 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλίππων που 
εγκρίθηκε με τη με αριθμό 9537/19.09.2003 απόφαση 
του Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και που δημοσιεύτηκε 
στο με αριθμό 1377/25.09.2003 ΦΕΚ τεύχος Β΄. 

Συγχωνεύονται δια της απορροφήσεως της Δ.Ε.Υ.Α. 
Φιλίππων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας από τη δημοσίευση 
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

11. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Από τη συγχώνευση δια της απορροφήσεως της 

Δ.Ε.Υ.Α. Φιλίππων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
του Δήμου Καβάλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 27 Ιουνίου 2011

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΔΩΝΗ−ΠΑΡΑΣΧΟΥ  
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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 13:30

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