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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 946
24 Μαΐου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δή−
μου Παλαμά και σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς
Δημοτικής επιχείρησης κατά τις διατάξεις του
Ν. 3852/2010 (άρθρο 109 παρ. 1 Ν. 3852/2010).........
1
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης του Δήμου Παλαμά σε ένα Ν.Π.Δ.Δ.
κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 103.. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 69/2011
(1)
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Πα−
λαμά και σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής
επιχείρησης κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρ−
θρο 109 παρ. 1 Ν. 3852/2010).
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 107 και 108 και τις παρ.1
και 2 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).
2) Τις διατάξεις των άρθρων 254 και 255 Ν. 3463/2006,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Την εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ.
4) Το άρθρο 103 παρ. Ια του Ν. 3852/2010.
5) Το γεγονός ότι στο Δήμο Παλαμά θα λειτουργεί
ένα Ν.Π.Δ.Δ και μία Κοινωφελής Επιχείρηση.
6) Την αριθ. 69/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Παλαμά με την οποία αποφασίζεται η
Συγχώνευση των Δημοτικών Κοινοφελών Επιχειρήσεων
του Δήμου Παλαμά και σύσταση μίας Κοινωφελούς Επι−
χείρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3852/10 και η έγκριση
της Ιδρυτικής Πράξης του.
7) Το υπ’ αριθμ. 701/36183/12−4−2011 έγγραφο της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας,
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης,
τμήμα Διοικητικό−Οικονομικό Ν. Καρδίτσας σύμφωνα
με το οποίο η αριθμ. 69/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλαμά ελήφθη νόμιμα, αποφασίζει:

Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 109
του Ν.3852/2010 των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των
νέων Δήμων με την επωνυμία:
1. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παλαμά» με τον
διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.», συστήθηκε με την υπ’
αριθμ. 180/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Παλαμά, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
9215/19–09−2008, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Θεσ−
σαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2016/30–09−2008.
2. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σελλάνων» με
τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΣΕ.», συστήθηκε με την υπ’
αριθμ. 55/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Σελλάνων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
4540/29−05−2009, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας
Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1152/15−06−2009
και τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής επιχεί−
ρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΟΥ Ν. 3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ:
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ δ΄):
• 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.
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• Η λειτουργία Τράπεζας αίματος
• Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις:
− γηροκομείων
− Βοήθεια στο Σπίτι
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
− Κέντρων για ΑΜΕΑ
− ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
− αναψυχής ατόμων με αναπηρία
− Κέντρων ανοιχτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−
ντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων.
• Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά
αδύνατων δημοτών.
• Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών
προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνό−
λου. Η διαφώτιση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού
και ειδικών φορέων, σχετικά με τα προβλήματα και τις
ανάγκες των ηλικιωμένων. Η παροχή ιατροκοινωνικής
προστασίας στους ηλικιωμένους ώστε τα άτομα αυτά
να παραμείνουν στην οικογένεια
Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως
(Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄)
− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής
και γενικά καλλιτεχνικών μαθημάτων,
− η λειτουργία ωδείου,
− η λειτουργία φιλαρμονικής
Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
• 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−
ριφέρειά τους.
• Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
• Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
• Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που
έχουν δασικό χαρακτήρα.
• Η Οργάνωση και λειτουργία Εθνικών και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων με στόχο την προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.
• 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
Τομέας Πολιτισμού
− η λειτουργία βιβλιοθήκης,
− η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου,
− 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.
− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
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.
Τέλος σκοπός της επιχείρησης είναι να υλοποιεί έργα,
χρηματοδοτούμενα από κάποιο χρηματοδοτικό μέσο ή
πρόγραμμα (Εθνικό ή Ευρωπαϊκό), τα οποία εμπίπτουν
στις αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. ή των Διευθύνσεων του
Δήμου, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι ορίζεται, από
το Εθνικό ή Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ως απο−
κλειστικός δικαιούχος της χρηματοδότησης ή ως απο−
κλειστικός φορέας υλοποίησης του έργου η Κοινωφελής
Επιχείρηση του Δήμου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε είκοσι έτη
(20) από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−
Στερεάς Ελλάδας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βασικά Στοιχεία Νέων Κανονισμών
Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει υποχρεωτικά τους
ακόλουθους κανονισμούς:
Α) Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών, με τον οποίο
καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδι−
ότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του
προσωπικού κατά ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο
όριο αυτού.
Β) Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την
υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα προσόντα πρόσλη−
ψης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις
πειθαρχικές του ευθύνες.
Γ) Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχεί−
ρησης μπορεί να συντάσσονται και άλλοι κανονισμοί, οι
οποίοι κρίνονται απαραίτητη για τη λειτουργία αυτής.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παλαμά (ΔΗ. Κ.
Ε. ΠΑ.) θα έχει Έδρα την πόλη του Παλαμά, Έδρα του
Δήμου Παλαμά και θα κάνει χρήση τις εγκαταστάσεις
που έχουν παραχωρηθεί ή θα παραχωρηθούν σε αυτή
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του
κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχει−
ρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές
πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Συ−
γκεκριμένα ορίζεται σε 49.085,846 € όπως προκύπτει
από το άθροισμα
α. του κεφαλαίου ύψους 41.085,846 € της Δημοτικής
Κοινωφελής Επιχείρησης Παλαμά
β. του κεφαλαίου ύψους 8.000,00 € της Δημοτικής
Κοινωφελής Επιχείρησης Σελλάνων.
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές διοικητικό συμ−
βούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους
αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από
τα μέλη αυτά:
• Πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και
δύο (2) μέλη εξ αυτών προέρχονται από τη μειοψηφία.
• ένας (1) είναι εκπρόσωπος 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.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Παλαμά 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.
• Την λειτουργία ή την ενοικίαση ακινήτων και χώρων
ιδιοκτησίας του Δήμου που θα παραχωρηθούν στη Δη−
μοτική επιχείρηση.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρη−
ση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό
διάστημα άνω των δύο (2) ετών.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο
που την είχε συστήσει.
Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
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.
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Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλαμάς, 27 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 70/2011
(2)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης του Δήμου Παλαμά σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. κατά
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 103.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α΄/
7−6−2010).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 243 Ν. 3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Την εγκ. 11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ.
4) Την αρίθμ. 8440/24−02−2011 (ΦΕΚ 318/ Β΄/25−02−2011
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5) Την αριθ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Παλαμά με την οποία αποφασίζεται η
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά σε ένα Ν.Π.Δ.Δ κατά
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 103 και η έγκριση
της Ιδρυτικής Πράξης του.
6) Το υπ’ αριθμ. 742/38370/14−4−2011 έγγραφο της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας,
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης,
τμήμα Διοικητικό−Οικονομικό Ν. Καρδίτσας σύμφωνα
με το οποίο η αριθμ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλαμά ελήφθη νόμιμα, αποφασίζει:
Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του
Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά με την επωνυμία:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΜΑ
Σχολική Επιτροπή Α΄ Δημοτικού Σχολείου και Α΄
Νηπιαγωγείου Δήμου Παλαμά, του Δήμου Παλαμά, η
οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ: 12α/1990 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, και της οποίας ο σκοπός,
η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην υπ’ αριθμ: Β.
3384/05−03−1990, απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, η
οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 206/29−03−1990 Φ.Ε.Κ.
τεύχος Β΄ συστήθηκε ίδιο νομικό πρόσωπο στο Δήμο
Παλαμά με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Α΄ Δημο−
τικού Σχολείου και Α΄ Νηπιαγωγείου Δήμου Παλαμά] η
οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ:
246/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ: 15564/13−10−2005, από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας,
η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 1548/09−11−2005
Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή
Α΄ Δημοτικού Σχολείου, Α΄ και Ε΄ Νηπιαγωγείου Παλα−
μά] και τέλος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ: 26/2007
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθμ: 3410/11−04−2007, απόφαση του
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Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δη−
μοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 622/25−04−2007 Φ.Ε.Κ. τεύχος
Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Α΄ Δημοτικού
Σχολείου, Α΄ και Ε΄ Νηπιαγωγείου Δήμου Παλαμά].
Σχολική Επιτροπή Β΄ Δημοτικού Σχολείου και Β΄ Νηπι−
αγωγείου Παλαμά, του Δήμου Παλαμά, η οποία συστά−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 12β/1990 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, και της οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι
πόροι κ.α. ορίζονται στην υπ’ αριθμ: Β. 3382/05−03−1990,
απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσι−
εύθηκε στο υπ’ αριθμ: 195/23−03−1990 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄
συστήθηκε ίδιο νομικό πρόσωπο στο Δήμο Παλαμά με
την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Β΄ Δημοτικού Σχολείου
και Β΄ Νηπιαγωγείου Παλαμά] η οποία στη συνέχεια
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ: 247/2005 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθμ: 15565/19−10−2005, απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμ: 1546/09−11−2005 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με την
επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Β΄ Δημοτικού Σχολείου, Β΄
και ΣΤ΄ Νηπιαγωγείου Παλαμά] και τέλος τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθμ: 27/2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ:
2869/11−04−2007, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ: 622/25−04−2007 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με την επωνυμία:
[Σχολική Επιτροπή Β΄ Δημοτικού Σχολείου, Β΄ και ΣΤ΄
Νηπιαγωγείου Δήμου Παλαμά].
Σχολική Επιτροπή Γ΄ Δημοτικού Σχολείου και Γ΄ Νηπι−
αγωγείου Παλαμά, του Δήμου Παλαμά, η οποία συστά−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 12γ/1990 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, και της οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι
πόροι κ.α. ορίζονται στην υπ’ αριθμ: Β. 3383/05−03−1990,
απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσι−
εύθηκε στο υπ’ αριθμ: 206/29−03−1990 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄
συστήθηκε ίδιο νομικό πρόσωπο στο Δήμο Παλαμά με
την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Γ΄ Δημοτικού Σχολεί−
ου και Γ΄ Νηπιαγωγείου Παλαμά] η οποία στη συνέχεια
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ: 118/2003 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθμ: 4455/30−04−2003, απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμ: 674/30−05−2003 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με την
επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Γ΄ Δημοτικού Σχολείου, Γ΄
Νηπιαγωγείου και Δ΄ Νηπιαγωγείου Παλαμά] και τέλος
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ: 28/2007 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθμ: 2871/11−04−2007, απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμ: 643/27−04−2007 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με την
επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Γ΄ Δημοτικού Σχολείου, Γ΄
και Δ΄ Νηπιαγωγείου Δήμου Παλαμά].
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Βλοχού, του Δήμου
Παλαμά, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ 07/1990
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βλοχού, και της
οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται
στην υπ’ αριθμ: Β. 9951/23−05−1990 απόφαση του Νο−
μάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ:
359/18−06−1990 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ συστήθηκε ίδιο Νομικό
Πρόσωπο στην Κοινότητα Βλοχού Νομού Καρδίτσας με
την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου Κοινότητας Βλοχού].

Με την υπ’ αριθμ: 29/1991 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Βλοχού, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθμ: 20446/01−10−1991 απόφαση του Νομάρχη
Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 876/
29−10−1991 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ τροποποιήθηκε η συστατική
πράξη.
Με την υπ’ αριθμ: 112/2003 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλαμά η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθμ: 4450/18−04−2003 όμοια της Διεύθυνσης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Καρδίτσας τροποποιήθηκε
η συστατική πράξη.
Τέλος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ: 33/2007 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρέθηκε νό−
μιμη με την υπ’ αριθμ: 2868/17−04−2007, απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 685/30−04−2007 Φ.Ε.Κ. τεύ−
χος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βλοχού].
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Τοπικού Διαμερίσματος Γοργοβιτών, του Δήμου
Παλαμά, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ 22/1989
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γοργοβιτών, και
της οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζο−
νται στην υπ’ αριθμ: Β. 27825/21−12−1989 απόφαση του Νο−
μάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ:
13/15−01−1990 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ συστήθηκε ίδιο Νομικό
Πρόσωπο στην Κοινότητα Γοργοβιτών Νομού Καρδίτσας
με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολεί−
ου και Νηπιαγωγείου Κοινότητας Γοργοβιτών].
Με την υπ’ αριθμ: 03/1992 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Γοργοβιτών, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθμ: Β. 3584/03−03−1992 απόφαση του Νομάρχη
Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 211/
24−03−1992 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ τροποποιήθηκε η συστατική
πράξη.
Με την υπ’ αριθμ: 113/2003 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλαμά η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθμ: 4452/18−04−2003 όμοια της Διεύθυνσης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Καρδίτσας τροποποιήθηκε
η συστατική πράξη.
Τέλος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ: 34/2007 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρέθηκε νό−
μιμη με την υπ’ αριθμ: 2867/17−04−2007, απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 685/30−04−2007 Φ.Ε.Κ. τεύ−
χος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γοργοβιτών].
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Κοσκινά, του Δήμου
Παλαμά, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.: 65/1989
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοσκινά, και της
οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται
στην υπ’ αριθμ: Β. 21377/05−10−1989 απόφαση του Νο−
μάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ:
814/23−10−1989 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ συστήθηκε ίδιο Νομικό
Πρόσωπο στην Κοινότητα Κοσκινά Νομού Καρδίτσας με
την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου Κοινότητας Κοσκινά και Συνοικισμού
Ψαθοχώρας].
Με την υπ΄ αριθμ: 38/1991 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Κοσκινά, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθμ: Β. 11073/31−05−1991 απόφαση του Νομάρχη
Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 444/
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24−06−1991 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ τροποποιήθηκε η συστατική
πράξη.
Με την υπ’ αριθμ: 70/1992 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Κοσκινά, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθμ: Β. 23398/08−12−1992 απόφαση του Νομάρχη
Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 774/
31−12−1992 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄, συστήθηκε ίδιο Νομικό Πρό−
σωπο στην Κοινότητα Κοσκινά Νομού Καρδίτσας με την
επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου Κοινότητας Κοσκινά] και ανακαλέστηκε η
υπ’ αριθμ: 65/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου
Κοσκινά, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ: Β.
21377/05−10−1989 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, η
οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 814/23−10−1989 Φ.Ε.Κ.
τεύχος Β΄ με την οποία είχε συσταθεί ίδιο Νομικό Πρό−
σωπο στην Κοινότητα Κοσκινά Νομού Καρδίτσας με
την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου Κοινότητας Κοσκινά και Συνοικισμού
Ψαθοχώρας].
Με την υπ’ αριθμ: 114/2003 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλαμά η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθμ: 4453/18−04−2003 όμοια της Διεύθυνσης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Καρδίτσας τροποποιήθηκε
η συστατική πράξη.
Τέλος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ: 35/2007 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρέθηκε νό−
μιμη με την υπ’ αριθμ: 2864/11−04−2007, απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 682/30−04−2007 Φ.Ε.Κ. τεύ−
χος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κοινότητας Κοσκινά].
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Συνοικισμού Ψαθοχώρας Τοπικού Διαμερίσματος
Κοσκινά, του Δήμου Παλαμά, η οποία συστάθηκε με την
υπ’ αριθμ 65/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου
Κοσκινά, και της οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι
κ.α. ορίζονται στην υπ’ αριθμ: Β. 21377/05−10−1989 από−
φαση του Νομάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμ: 814/23−10−1989 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ συστήθηκε
ίδιο Νομικό Πρόσωπο στην Κοινότητα Κοσκινά Νομού
Καρδίτσας με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημο−
τικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κοινότητας Κοσκινά
και Συνοικισμού Ψαθοχώρας].
Με την υπ’ αριθμ: 38/1991 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Κοσκινά, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθμ: Β. 11073/31−05−1991 απόφαση του Νομάρχη
Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 444/
24−06−1991 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ τροποποιήθηκε η συστατική
πράξη.
Με την υπ’ αριθμ: 70/1992 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Κοσκινά, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθμ: Β. 23398/08−12−1992 απόφαση του Νομάρχη
Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 774/
31−12−1992 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄, συστήθηκε ίδιο Νομικό Πρό−
σωπο στην Κοινότητα Κοσκινά Νομού Καρδίτσας με
την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου Συνοικισμού Ψαθοχώρας] και ανακα−
λέστηκε η υπ’ αριθμ: 65/1989 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Κοσκινά, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθμ: Β. 21377/05−10−1989 απόφαση του Νομάρχη
Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 814/
23−10−1989 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με την οποία είχε συσταθεί
ίδιο Νομικό Πρόσωπο στην Κοινότητα Κοσκινά Νομού
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Καρδίτσας με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημο−
τικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κοινότητας Κοσκινά
και Συνοικισμού Ψαθοχώρας].
Με την υπ’ αριθμ: 71/1992 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Κοσκινά, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθμ: Β. 24887/08−12−1992 απόφαση του Νομάρχη
Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 774/
31−12−1992 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄, συστήθηκε ίδιο Νομικό Πρό−
σωπο στην Κοινότητα Κοσκινά Νομού Καρδίτσας με την
επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου Συνοικισμού Ψαθοχώρας της Κοινότητας
Κοσκινά του Νομού Καρδίτσας].
Με την υπ’ αριθμ: 06/1997 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Κοσκινά, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθμ: 2400/06−02−1997 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αριθμ: 133/28−02−1997 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄, συστήθηκε
ίδιο Νομικό Πρόσωπο στην Κοινότητα Κοσκινά Νομού
Καρδίτσας με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημο−
τικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κοινότητας Κοσκινά
και Συνοικισμού Ψαθοχώρας].
Με την υπ’ αριθμ: 115/2003 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλαμά η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθμ: 4451/18−04−2003 όμοια της Διεύθυνσης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Καρδίτσας τροποποιήθηκε
η συστατική πράξη.
Τέλος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ: 36/2007 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρέθηκε νό−
μιμη με την υπ’ αριθμ: 2837/11−04−2007, απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 675/30−04−2007 Φ.Ε.Κ. τεύ−
χος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου και Ε΄ Νηπιαγωγείου Συνοικισμού Ψαθοχώρας
Κοινότητας Κοσκινά Ν. Καρδίτσας].
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Μάρκου, του Δήμου
Παλαμά, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ 34/1989
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μάρκου, και της
οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται
στην υπ’ αριθμ: Β. 20394/29−09−1989 απόφαση του Νο−
μάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ:
804/16−10−1989 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ συστήθηκε ίδιο Νομικό
Πρόσωπο στην Κοινότητα Μάρκου Νομού Καρδίτσας με
την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μάρκου].
Με την υπ’ αριθμ: 18/1991 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Μάρκου, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθμ: Β. 8829/09−05−1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδί−
τσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 381/10−06−1991
Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η
συστατική πράξη.
Με την υπ’ αριθμ: 116/2003 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλαμά η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθμ: 4453/18−04−2003 όμοια της Διεύθυνσης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Καρδίτσας τροποποιήθηκε
η συστατική πράξη.
Τέλος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ: 37/2007 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρέθηκε νό−
μιμη με την υπ’ αριθμ: 2865/17−04−2007, απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 711/08−05−2007 Φ.Ε.Κ. τεύ−
χος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μάρκου].
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Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Μεταμόρφωσης, του
Δήμου Παλαμά, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.
23/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεταμόρ−
φωσης, και της οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι
κ.α. ορίζονται στην υπ’ αριθμ: Β. 25456/22−11−1989 από−
φαση του Νομάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμ: 898/19−12−1989 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ συστήθηκε
ίδιο Νομικό Πρόσωπο στην Κοινότητα Μεταμόρφωσης
Νομού Καρδίτσας με την επωνυμία: [Σχολική Επιτρο−
πή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κοινότητας
Μεταμόρφωσης].
Με την υπ’ αριθμ: 16/1991 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Μεταμόρφωσης, η οποία βρέθηκε νόμιμη
με την υπ’ αριθμ: Β. 12079/12−06−1991 απόφαση του Νο−
μάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ:
526/16−06−1991 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε η συστατική πράξη.
Με την υπ’ αριθμ: 117/2003 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλαμά η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθμ: 4456/18−04−2003 όμοια της Διεύθυνσης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Καρδίτσας τροποποιήθηκε
η συστατική πράξη.
Τέλος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ: 38/2007 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρέθηκε νό−
μιμη με την υπ’ αριθμ: 2866/17−04−2007, απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 711/08−05−2007 Φ.Ε.Κ. τεύ−
χος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης].
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Προαστίου, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.
126/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και της
οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται
στην υπ’ αριθμ: Β. 23125/25−10−1989 απόφαση του Νο−
μάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ:
849/03−11−1989 ΦΕΚ τεύχος Β΄ η οποία τροποποιήθηκε με
την αριθμ.: 143/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου
Προαστίου η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ: Β.
23416/04−11−1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, η
οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 963/22−11−1991 ΦΕΚ
τεύχος Β συστήθηκε το Νομικό Πρόσωπο της Σχολικής
Επιτροπής Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Κοι−
νότητας Προαστίου.
Τέλος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 33/2007 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σελλάνων, η
οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ: 2982/08−05−2007,
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 1030/25−06−2007
Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Προαστίου].
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Πεδινού, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.
69/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεδινού
και της οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α.
ορίζονται στην υπ’ αριθμ: Β. 20158/29−09−1989 απόφαση
του Νομάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ: 805/16−10−1989 ΦΕΚ τεύχος Β΄ η οποία τροποποι−
ήθηκε με την αριθμ.: 13/1991 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Πεδινού η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθμ: Β. 8761/29−04−1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδί−
τσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 376/10−06−1991

ΦΕΚ τεύχος Β συστήθηκε το Νομικό Πρόσωπο με την
επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού σχολείου και
Νηπιαγωγείου Κοινότητας Πεδινού του Ν. Καρδίτσας.
Τέλος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 41/2007 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σελλάνων, η
οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ: 2980/10−05−2007,
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 840/30−05−2007
Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πεδινού].
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Μαραθέας, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.
34/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαραθέας
και της οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορί−
ζονται στην υπ’ αριθμ: 778/22−01−1990 απόφαση του Νο−
μάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ:
87/13−02−1990 ΦΕΚ τεύχος Β΄ η οποία τροποποιήθηκε με
την αριθμ.: 14/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου
Μαραθέας η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ:
Β. 9531/15−05−1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας,
η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 402/12−06−1991
ΦΕΚ τεύχος Β συστήθηκε το Νομικό Πρόσωπο με την
επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μαραθέας.
Τέλος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 39/2007 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σελλάνων, η
οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ: 3716/14−05−2007,
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 959/15−06−2007
Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μαραθέας].
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Καλογραιανών, η οποία συστάθηκε με την υπ’
αριθμ. 34/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου
Καλογραιανών και της οποίας ο σκοπός, η περιουσία,
οι πόροι κ.α. ορίζονται στην υπ’ αριθμ: 23816/07−11−1989
απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσι−
εύθηκε στο υπ’ αριθμ: 861/16−11−1989 ΦΕΚ τεύχος Β΄ η
οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ.: 53/1991 απόφαση
του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλογραιανών η οποία βρέ−
θηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ: Β. 24697/13−11−1991 από−
φαση του Νομάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμ: 970/26−11−1991 ΦΕΚ τεύχος Β συστήθηκε
το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία Σχολική Επιτρο−
πή Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Κοινότητας
Καλογραιανών.
Τέλος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 37/2007 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σελλάνων, η
οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ: 2981/10−05−2007,
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 840/30−05−2007
Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δη−
μοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλογραιανών].
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Αγίας Τριάδας, η οποία συστάθηκε με την υπ’
αριθμ. 14/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγί−
ας Τριάδας και της οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι
πόροι κ.α. ορίζονται στην υπ’ αριθμ:Β. 20684/02−10−1991
απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύ−
θηκε στο υπ’ αριθμ: 898/05−11−1991 ΦΕΚ τεύχος Β΄.
Τέλος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 35/2007 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σελλάνων, η
οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ: 3717/10−05−2007,
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απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 840/30−05−2007
Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δη−
μοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλογραιανών].
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΟΥ
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Φύλλου, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.
09/04−04−1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φύλ−
λου και της οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α.
ορίζονται στην υπ’ αριθμ: Β. 10134/21−05−1991 απόφαση
του Νομάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ: 422/21−06−1991 ΦΕΚ τεύχος Β΄ η οποία τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ.: 45/2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Φύλλου, η οποία βρέθηκε νόμιμη με
την υπ’ αριθμ: 4300/07−05−2007, απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύ−
θηκε στο υπ’ αριθμ: 828/25−05−2007 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με
την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου Φύλλου].
Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων Ιτέας, Συνοι−
κισμού Ηλιά και Νηπιαγωγείο Ιτέας, η οποία συστάθηκε
με την υπ’ αριθμ. 30/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμ−
βουλίου Ιτέας και της οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι
πόροι κ.α. ορίζονται στην υπ’ αριθμ: Β. 8391/29−04−1991
απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθη−
κε στο υπ’ αριθμ: 342/22−05−1991 ΦΕΚ τεύχος Β΄ η οποία
τροποποιήθηκε με την αριθμ.: 43/2007 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φύλλου, η οποία βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθμ: 4304/22−05−2007, απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 926/11−06−2007 Φ.Ε.Κ. τεύ−
χος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ιτέας].
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Λεύκης, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.
29/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λεύκης
και της οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α.
ορίζονται στην υπ’ αριθμ: Β. 18634/14−09−1989 απόφαση
του Νομάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αριθμ: 726/28−09−1989 ΦΕΚ τεύχος Β΄ η οποία τρο−
ποποιήθηκε με την αριθμ.: 08/17−02−1997 απόφαση του
Κοινοτικού Συμβουλίου Λεύκης η οποία βρέθηκε νόμιμη
με την υπ’ αριθμ: 4369/11−03−1997 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύ−
θηκε στο υπ’ αριθμ: 322/21−04−1997 ΦΕΚ τεύχος Β.
Τέλος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 49/2007
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φύλλου, η
οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ: 4302/22−05−2007,
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ: 926/11−06−2007
Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με την επωνυμία: [Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λεύκης].
Και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Παλαμά με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης Δήμου Παλαμά».
− Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων
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σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσό−
δων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−
τουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
− Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11)
μέλη, ως εξής:
Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
τουλάχιστον δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του
Δημοτικού Συμβουλίου (Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί
δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρό−
σωπο της δημότη ή κάτοικο).
Τρεις (3) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δύο (2) εκπροσώπους της ένωσης γονέων, και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν εκ−
πρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης.
Έναν (1) δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της
εκπαίδευσης.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα που αφορούν συγκεκριμένη Σχολι−
κή Μονάδα θα καλείται ο οικείος Διευθυντής της σχο−
λικής μονάδας, ο οποίος θα 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.
− Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και ή
τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται 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.
− 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.
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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, εξομοιωμένο
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.
Παλαμάς, 27 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
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