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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 80/2011
(1)
Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με το
διακριτικό τίτλο (ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ.) δια της συγχώνευσης
και κατάργησης των υφιστάμενων Κοινωφελών Επι−
χειρήσεων του Δήμου Σαλαμίνας.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης.
4. Την υπ’ αριθμ,. 4317/25.01.2011 εγκύκλιο 9 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
5. Την υπ’ αριθμ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
6. Την υπ’ αριθμ. 80/25.2.2011 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σαλαμίνας

7. Την υπ’ αριθμ. 12695/9626+8771/5739/15.04.2011 εγκρι−
τική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, αποφασίζουμε:
Την σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με
το διακριτικό τίτλο (ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ.) δια της συγχώνευσης
και κατάργησης των υφιστάμενων Κοινωφελών Επιχει−
ρήσεων του Δήμου Σαλαμίνας ως εξής:
Α. ΣΥΣΤΑΣΗ
Συνιστά ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση (Ν.Π.Ι.Δ.) στο
Δήμο Σαλαμίνας με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφε−
λής Επιχείρηση Σαλαμίνας με τον διακριτικό τίτλο (ΔΗ.
Κ.Ε.ΣΑ.) η οποία θα προέλθει από τη συγχώνευση των
κοινωφελών επιχειρήσεων με την επωνυμία α) Δημο−
τική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαλαμίνας και β) Δημοτι−
κή Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Αμπελακίων
Σαλαμίνας.
Β. ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί της Κοινωφελούς επιχείρησης θα είναι:
Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις αρ−
μοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης,
διαχείρισης Περιβάλλοντος και Κοινωνικών Προγραμ−
μάτων Προστασίας, ως εξής:
1. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της Πολιτιστικής
Ανάπτυξης:
α. Η δημιουργία απαραίτητης πολιτιστικής υποδο−
μής, στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής
παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του
κινηματογράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικο−
ακουστικών μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών,
την στήριξη και την διάδοση της σύγχρονης καλλιτε−
χνικής και πνευματικής δημιουργίας και η εξασφάλιση
των συνθηκών, που θα επιτρέψουν την άσκηση και ανά−
πτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στους
αντίστοιχους τομείς.
β. Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων που έχουν
σχέση με την πολιτιστική μας κληρονομιά καθώς και
οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων που έχουν σχέση με
την ανάδειξη της ιστορικότητας του Δήμου.
γ. Η οργάνωση και διαχείριση εορταστικών, πολιτιστι−
κών και πολιτισμικών εκδηλώσεων, ομιλιών, σεμιναρίων
καθώς και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως θεατρι−
κών παραστάσεων, συναυλιών και κινηματογραφικών
προβολών με σκοπό την αναβάθμιση της κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής των κατοίκων του Δήμου.
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δ. Η λειτουργία φιλαρμονικής για την πλαισίωση όλων
των πολιτιστικών και πολιτισμικών εκδηλώσεων του Δή−
μου.
ε. Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−
ντρου
στ. Οι δημόσιες σχέσεις με σκοπό την ανάδειξη του
νησιού.
2. Η Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η διαχείριση
του Περιβάλλοντος.
α. Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περι−
βάλλοντος, των φυσικών πόρων του φυσικού και αστικού
περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε
αντίστοιχα θέματα, η προώθηση περιβαλλοντολογικής
επιμόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προ−
γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρακολούθηση
θεμάτων ρύπανσης, κυκλοφορίας και περιβάλλοντος
του Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με
Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους γενικά Οργανισμούς
και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, καθώς και με άλλους
φορείς και Ιδιώτες.
β. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων που εξα−
σφαλίζουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή και
διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο
σύνολο της περιοχής του Δήμου.
3. Κοινωνικά Προγράμματα Προστασίας.
Η άσκηση Κοινωνικών Προγραμμάτων που συγχρημα−
τοδοτούνται από το ΕΣΠΑ για την εναρμόνιση της οικο−
γενειακής και επαγγελματικής ζωής, Προγράμματα ΚΔΑΠ
και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, ΚΗΦΗ κ.λπ., λόγω του υφιστάμενου Νο−
μοθετικού πλαισίου που διέπει τις δράσεις αυτές από
φορέα ιδιωτικού δικαίου. (Σχετ. ή με αρ. 24/οικ. 9104/24−
02−2011, αποφάσεις Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Π1β/
Γ.Π.οικ.14951/09−01−2001, Π2β/Γ.Π.οικ.14957/09−10−2001 και Π
1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963/09−10−2001 −ΦΕΚ1397/Β 722−10−2001).
Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
− Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμ−
βούλιο τα οποία ορίζονται μαζί με τους Αναπληρωτές
τους από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255 παρ. 1 του
Ν. 3463/2006).
− Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις είναι αιρετοί
εκπρόσωποι του Δήμου Σαλαμίνας εκ των οποίων του−
λάχιστον ένας προέρχεται από την μειοψηφία
− ΄Ενας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επι−
χείρηση αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκο−
σι (20) εργαζομένους υποδεικνυόμενους από τη γενική
συνέλευση αυτών.
− ΄Ενας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιο−
χής του Δήμου Σαλαμίνας. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δη−
μότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις
σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρηση
− Εφόσον η επιχείρηση δεν απασχολεί περισσότερους
από είκοσι (20) εργαζομένους τη θέση στο Διοικητικό
Συμβούλιο καταλαμβάνει επιπλέον δημότης ή κάτοικος
της περιοχής.
− Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται στο
άρθρο 255 των παραγράφων 2 και 3 του Ν. 3463/2006.
Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσόν
των επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρω (780.000,00
€) και προέρχεται από το άθροισμα των κεφαλαίων
των δύο συγχωνευμένων επιχειρήσεων που έχουν ήδη
εκταμιευθεί από τους αντίστοιχους Κωδικούς του Δήμου
Σαλαμίνας και του Δήμου Αμπελακίων.

Ε. ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της επιχείρησης θα προέλθουν από:
α) Χρηματοδότηση από το Δήμο Σαλαμίνας για τις
δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με
βάσει το αρ. 259 του Ν. 3463/2006 και σύμφωνα με το
Διετές Πρόγραμμα Δράσης που θα υποβάλλει το Διοι−
κητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και θα εγκριθεί από
το Δημοτικό Συμβούλιο.
β) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του αρ. 268 του
Ν. 3463/2006
γ) Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων
δ) Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ−
σικά πρόσωπα
ε) Λοιπές επιχορηγήσεις
ζ) Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−
κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια λειτουργίας της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Σαλαμίνας (ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ.) ορίζεται σε 50 έτη
και αρχίζει από την δημοσίευση της απόφασης συγχώ−
νευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ζ. ΕΔΡΑ
Ως έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Σαλαμίνας ορίζεται ο Δήμος Σαλαμίνας του Νομού Ατ−
τικής.
Η. ΛΥΣΗ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση λύεται όταν:
α) Παρέλθει η διάρκεια της χωρίς να παραταθεί
β) Πριν τη πάροδο της διάρκειας της με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με την από−
λυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την ίδια διαδικασία λύεται η Επιχείρηση υποχρεω−
τικά εάν καταστεί ανενεργός για χρονική διάρκεια άνω
των δύο (2) ετών.
γ) Σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης
Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέχονται στο Δήμο
Σαλαμίνας. Η εκκαθάριση γίνεται μόνο από ορκωτούς
ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των
οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δια−
χείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από
τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις
διατάξεις του Δ.Κ.Κ. του ν. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις αντίστοιχες υπουργικές
αποφάσεις. Οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις που συστάθη−
καν στο Δήμο Σαλαμίνας και στον τέως Δήμο Αμπελα−
κίων ως ίδιες Κοινωφελείς Επιχειρήσεις:
1) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαλαμίνας
(ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ.) η οποία συστήθηκε με την 292/22−11−2008
απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σαλα−
μίνας, την απόφαση 07/ΔΤΑ/13437 του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ.2589Β/19−12−2008.
2) Η Κοινωφελής Επιχείρηση «Δημοτική Επιχείρη−
ση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Αμπελακίων Σαλα−
μίνας» (Δ.Ε.Π.ΑΝ.Α.Σ.) η οποία συστήθηκε με την 112/

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
08−12−2008 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του
Δήμου Αμπελακίων, την απόφαση 07/ΔΤΑ/οικ.912 του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και δημο−
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 170Β /22−02−2010.
Καταργούνται από την δημοσίευση της απόφασης
αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης πα−
ρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών του Διοι−
κητικού Συμβουλίου των υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Θ. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Από την συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Σαλαμίνας (ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ.) με την Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Αμπελακίων
Σαλαμίνας (Δ.Ε.Π.ΑΝ.Α.Σ.) δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σα−
λαμίνας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σαλαμίνα, 28 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΝΙΚΟΣ ΚΟΓΙΑΣ
F
Αριθμ. απόφ. 68/2011
(2)
Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Παλαμά και σύσταση
νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρ−
θρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010)
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν.3852/2010
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ87/
Α΄/7−6−2010).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Τις εγκυκλίους 11/2011 και 24/2011 του ΥΠΕΣΔΑΗΔ
4) Το γεγονός ότι στο Δήμο Παλαμά θα λειτουργεί
Κοινωφελής Επιχείρηση.
5) Την αριθ. 68/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Παλαμά με την οποία αποφασίζεται
η Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Παλαμά και σύστα−
ση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του ν. 3852/10 και η
έγκριση της Ιδρυτικής Πράξης του.
6) Το υπ’ αριθμ. 700/36177/15−4−2011 έγγραφο της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας,
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης,
τμήμα Διοικητικό−Οικονομικό Ν. Καρδίτσας, με το οποίο
μας ανακοινώθηκε ότι η αριθμ. 68/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά λήφθηκε νόμιμα, απο−
φασίζουμε:
Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του
Ν. 3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΜΑ
1. Παιδικός Σταθμός Δήμου Παλαμά ο οποίος με την
υπ’ αριθμ: Γ2α/5085/89 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Υγείας
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύ−
θηκε στο υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ 243/ τ. Β΄/06−04−1990 καθορί−
σθηκε εκ νέου η σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων
των Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.: Γ2/2164/90 κοι−
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νή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη−
σης, Εσωτερικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.: 550/
30−08−1990/Τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ.
Με την υπ’ αριθμ.: Π1β/2533/89 κοινή απόφαση των
υπουργών, Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης−Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ.: 958/31−07−2000 Τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ., τροποποίησε
την υπ’ αριθμ.: Γ2/2164/90 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Υγείας
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύθη−
κε στο υπ’ αριθμ.: 550/30−08−1990/Τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ.
Με την υπ’ αριθμ.: 4969/03−04−2001 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε η προ−
σαρμογή της συστατικής πράξης του Κρατικού Παιδικού
Σταθμού Παλαμά Νομού Καρδίτσας στις διατάξεις του
άρθρου 203 του Π.Δ. 410/1995 και δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ.: 580/18−05−2001/τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ. με την επωνυμία
του Νομικού Προσώπου [Παιδικός Σταθμός Δήμου Παλα−
μά]. και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 39/2007 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά και εγκρίθηκε με την
αριθμ. 2484/15−03−07 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύτηκε στο
αριθμ. 445/Β/02−04−07 ΦΕΚ.
2. Δημοτική Βιβλιοθήκη Παλαμά η οποία με την υπ’
αριθμ.: 102/80 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πα−
λαμά η οποία νομιμοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ.: 272/
17—03—1981 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αριθμ.: 77/τ.Α/30−03−1981 Φ.Ε.Κ. συστήθηκε το Νομικό
Πρόσωπο με την επωνυμία: [Δημοτική Βιβλιοθήκη Παλα−
μά]. και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 41/2007 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά και εγκρίθηκε με την
αριθμ. 2858/24−04−07 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύτηκε στο
αριθμ. 729/Β/09−05−07 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 183/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Παλαμά και εγκρίθηκε με την αριθμ. 7276/03−08−09 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσα−
λίας η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 1769/Β/25−08−09
ΦΕΚ.
3− Φιλαρμονική Δήμου Παλαμά η οποία με την υπ’
αριθμ.: 72/76 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου Παλαμά η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ.: 721/
27−09−1976 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμ.: 262/τ.Α./06−10−1976 Φ.Ε.Κ. συστήθηκε
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: [Φιλαρμονική Δή−
μου Παλαμά], όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.:
122/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.: 4446/18−04−2003
απόφαση της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Διοίκησης Καρδίτσας και τροποποιήθηκε με την αριθμ.
43/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά
και εγκρίθηκε με την αριθμ. 2857/24−04−07 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας η
οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 737/τ.Β΄/10−05−07
και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 184/2009 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά και εγκρίθηκε με την
αριθμ. 27057/17−06−09 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύτηκε στο
αριθμ. 1617/Β/06−08−09 ΦΕΚ.
4. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παλαμά ο οποίος
με την υπ’ αριθμ.: 241/1992 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλαμά η οποία νομιμοποιήθηκε με την
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υπ’ αριθμ.: Β. 25350/16−12−1992 απόφαση του Νομάρχη
Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.: 38/03−02−
93/Τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ., συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο με την
επωνυμία: [Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παλαμά]. και
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 46/2007 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Παλαμά και εγκρίθηκε με την αριθμ.
2856/07−05−07 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ.
837/Β/30−05−07 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με την αριθμ.
180/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά
και εγκρίθηκε με την αριθμ. 7278/22−06−09 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία
δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 1747/Β/24−08−09 ΦΕΚ.
.5− Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Παλαμά ο οποί−
ος με την υπ’ αριθμ.: 74/93 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλαμά, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’
αριθμ.: 108/93 απόφαση του οι οποίες εγκρίθηκαν με
την υπ’ αριθμ.: Β 11233/21−06−93 απόφαση του Νομάρ−
χη Καρδίτσας που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.: 522/
13−07−93/Τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ. συστήθηκε στο Δήμο Παλαμά
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία.» [Πολιτιστικός Οργα−
νισμός Δήμου Παλαμά]. και τροποποιήθηκε με την αριθμ.
47/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά
και εγκρίθηκε με την αριθμ. 2860/27−04−07 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας η
οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 791/Β/18−05−07 ΦΕΚ και
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 279/2009 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά και εγκρίθηκε με την
αριθμ. 7288/22−06−09 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύτηκε στο
αριθμ. 1747/Β/24−08−09ΦΕΚ.
6. Δημοτικό Ωδείο Παλαμά με την υπ’ αριθμ.: 121/88
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.: Β. 5984/29−03−89 απόφα−
ση του Νομάρχη Καρδίτσας που δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ.: 289/20−04−89/Τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ. συστήθηκε στο
Δήμο Παλαμά Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: [Δη−
μοτικό Ωδείο Παλαμά].
Με την υπ’ αριθμ.: 161/89 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Παλαμά η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.: Β.
24343/10−11−89 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας που
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.: 867/21−11−89/Τεύχος Β΄/
Φ.Ε.Κ. έγινε τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 121/88 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά η οποία εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ.: Β. 5984/29−03−89 απόφαση του Νο−
μάρχη Καρδίτσας που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.: 289/
20−04 −89/Τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ. και συστήθηκε στο Δήμο Πα−
λαμά Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: [Δημοτική Μου−
σική Σχολή Παλαμά] και τροποποιήθηκε με την αριθμ.
142/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά
και εγκρίθηκε με την αριθμ. 6422/16−07−08 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 1627/Β/14−08−08 ΦΕΚ
και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 185/2009 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά και εγκρίθηκε με την
αριθμ. 7277/22−07−09 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύτηκε στο
αριθμ. 1732/Β/20−08−09ΦΕΚ
7. Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαμά. Συστήθηκε με το
υπ’ αριθμ.: Β.Δ. 476/71 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.:
142/19−07−1971/Τεύχος Α΄/Φ.Ε.Κ., ιδρύθηκε στον Παλαμά
Νομού Καρδίτσας «Εθνικό Στάδιο Παλαμά».

Με την υπ’ αριθμ.: 4073/03−04 −2001 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε η προ−
σαρμογή της συστατικής πράξης του Εθνικού Σταδίου
Παλαμά Νομού Καρδίτσας στις διατάξεις του άρθρου
203 του Π.Δ. 410/1995 και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.:
581/18−05−2001/τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ. με την επωνυμία του
Νομικού Προσώπου [Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαμά
και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 40/2007 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά και εγκρίθηκε με την
αριθμ. 2854/07−05−07 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύτηκε στο
αριθμ. 837/Β/30−05−07 ΦΕΚ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ
1. Παιδικός Σταθμός Σελλάνων του Δήμου Σελλάνων.
Με το αριθμ. . 165 Προεδρικό Διάταγμα το οποίο δημο−
σιεύθυκε στο Φ.Ε.Κ. 179/17−08−2011 Τεύχος Α΄ ιδρύθηκε ο
Εθνικός Αγροτικός Παιδικός Σταθμός Προαστίου.
Με την υπ’ αριθμ.: 4969/03−04−2001 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε η προ−
σαρμογή της συστατικής πράξης του Κρατικού Παιδικού
Σταθμού Σελλάνων Νομού Καρδίτσας στις διατάξεις
του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/1995 και δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμ.: 580/18−05−2001/τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ. με την
επωνυμία του Νομικού Προσώπου [Παιδικός Σταθμός
Δήμου Σελλάνων].
Με την υπ’ αριθμ.: Γ2α/5085/89 κοινή απόφαση των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών
και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.: 243/06−04−1990/Τεύχος
Β΄/Φ.Ε.Κ., καθορίσθηκε εκ νέου η σύνθεση των Διοι−
κητικών Συμβουλίων των Κρατικών Παιδικών και Βρε−
φονηπιακών Σταθμών και τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ.: Γ2/2164/90 κοινή απόφαση των Υπουργών Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Υγείας Πρό−
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμ.: 550/30−08−1990/Τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ. Με την
υπ’ αριθμ.: Π1β/2533/89 κοινή απόφαση των υπουργών,
Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης−Υγείας
και Πρόνοιας, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.: 958/
31−07−2000 Τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ., τροποποίησε την υπ’ αριθμ.:
Γ2/2164/90 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ.: 550/30−08−1990/Τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ.
Με την υπ’ αριθμ.: 3995/03−04−2001 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε η προ−
σαρμογή της συστατικής πράξης του Κρατικού Παιδικού
Σταθμού Σελλάνων Νομού Καρδίτσας στις διατάξεις
του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/1995 και δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμ.: 580/18−05−2001/τεύχος Β΄/Φ.Ε.Κ. με την
επωνυμία του Νομικού Προσώπου [Παιδικός Σταθμός
Δήμου ΣΕΛΛΑΝΩΝ]. και τροποποιήθηκε με την αριθμ.
43/2007απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σελλάνων
και εγκρίθηκε με την αριθμ. 2979/03−04−07 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία
δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 576/Β/20−04−07 ΦΕΚ.
2. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σελ−
λάνων ο οποίος συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 25/1999
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σελλάνων,
και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α.
ορίζονται στην απόφαση 2839/11−03−1999 του ΓΓ της
Περιφέρειας Θεσσαλίας το οποίο δημοσιεύτηκε στο
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αριθμ.. 505/Β/03−5−99 ΦΕΚ. και τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 47/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σελλάνων και εγκρίθηκε με την αριθμ. 3719/08−05−2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 1030/Β/25−06−
2007 ΦΕΚ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΟΥ
1. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας του Δήμου Φύλλου η
οποία συστάθηκε με το Β.Δ/μα 109/1971 και Δημοσιεύ−
θηκε στο 40/1971 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α΄ και τροποποιήθηκε με
το Β.Δ/μα 199/1971 και Δημοσιεύθηκε στο 31/12−03−1982
Φ.Ε.Κ. τεύχος Α΄.
2. Καρναβάλι Ιτέας του Δήμου Φύλλου το οποίο συ−
στάθηκε με την αριθμ.34/1997 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Ιτέας και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία,
οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 8180/07−05−1997
του Αναπληρωτή Περιφερειακού Δ/ντή Ν. Καρδίτσας η
οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ.. 500/Β/19−06−1997 ΦΕΚ.
και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 59/2007 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Φύλλου και εγκρίθηκε με την
αριθμ. 4298/22−05−07 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύτηκε στο
αριθμ. 929/Β/11−06−07 ΦΕΚ
Και την σύσταση ενός νέου Νομικού Προσώπου Δη−
μοσίου Δικαίου στο Δήμο Παλαμά με την επωνυμία
«Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π» «Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά.»
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 βρεφικής−
παιδικής ηλικίας.
> Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ−
μών Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
− η λειτουργία αθλητικών κέντρων,
− η λειτουργία γυμναστηρίων,
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
− η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
− η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης Η
λειτουργία προγραμμάτων Εθνικού ή Ευρωπαϊκού επι−
πέδου που αφορούν τον Αθλητισμό.
Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο
75 παρ 1 περιπτ στ’)
− η λειτουργία βιβλιοθηκών,
− η λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέ−
ντρων,
− η λειτουργία κινηματογράφων και θεάτρων,
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Η
λειτουργία προγραμμάτων Εθνικού ή Ευρωπαϊκού επι−
πέδου που αφορούν τον Πολιτισμό
Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Ν.Π.Δ.Δ θα διοικείται από 15 μελές Συμβούλιο
το οποίο θα αποτελείται από: Πέντε (5) Δημοτικούς
Συμβούλους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζο−
νται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου (αντί
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δημοτικών συμβούλων η μειοψηφία μπορεί να ορίζει
δημότες ή κατοίκους).
Ένα (1) μέλος που είναι χρήστης των υπηρεσιών του
νομικού προσώπου ένα (1) μέλος εκπρόσωπος της Δη−
μοτικής Κοινότητας της έδρας του Ν.Π.Δ.Δ.
Οκτώ (8) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελ−
ματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συ−
νάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
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 του Δήμου η οποία
ανέρχεται στο ποσό των 940.000,00 ευρώ και είναι
γραμμένη στον Κ.Α 00−6715.01 του προϋπολογισμού του
Δήμου Παλαμά οικ. έτους 2011 και ή τυχόν έκτακτη επι−
χορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα
με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή
της έκτακτης επιχορήγησης.
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρο−
νομιές και κληροδοσίες, γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των
πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.
δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.
Το ΝΠΔΔ είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω προγραμμάτων,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από
συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης έργου, αναθέσεων
κλπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών
των προγραμμάτων αυτών.
Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί
στα νομικά πρόσωπα. Το μόνιμο προσωπικό, το προ−
σωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με
σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που
συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και
παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο
που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση
εργασίας και έμμισθης εντολής.
Έδρα του Νομικού Προσώπου
Ο «Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.» Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά, θα έχει έδρα
την πόλη του Παλαμά, έδρα του Δήμου Παλαμά.
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, συνεχί−
ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη η οποία θα βα−
ρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαμά ποσού
940.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00−6715.01 «Επιχορήγηση
ΝΠΔΔ του Δήμου Παλαμά.»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλαμάς, 27 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 71/2011
(3)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας 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 Αποκεντρωμένης
Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ87/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.&Η.Δ.
4) Την αριθμ. .8440/24−02−2011 (ΦΕΚ 318/Β΄/25−02−2011
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5) Την αριθ. 71/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Παλαμά με την οποία αποφασίζεται η
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας
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. 742/38363/15−4−2011 έγγραφο της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας,
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης,
τμήμα Διοικητικό−Οικονομικό Ν. Καρδίτσας, με το οποίο
μας ανακοινώθηκε ότι η αριθμ. 71/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά λήφθηκε νόμιμα, απο−
φασίζουμε:
Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του
Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά με την επωνυμία:
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103
του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών με την επω−
νυμία:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΜΑ
Σχολική Επιτροπή Α΄ και Β΄ Γυμνασίων Παλαμά του
Δήμου Παλαμά, η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.
305α/1997 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλα−
μά του Νομού Καρδίτσας, και της οποίας ο σκοπός, η
περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην αριθμ. .2930/13−
02−1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 260/
Β/18−03−1998 ΦΕΚ. Τέλος τροποποιήθηκε με την αριθμ.
30/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή−
μου Παλαμά, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 2872/11−
04−2007 απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Θεσσαλίας η
οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 643/Β/27−04−2007 ΦΕΚ.
«Σχολική Επιτροπή Τεχνικού−Επαγγελματικού Λυκείου
Παλαμά του Δήμου Παλαμά», που συστάθηκε με την
αριθμ. 217 /1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και της οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.ά.
ορίζονται στην αριθμ.: Β. 26158/20−12 −1994, απόφαση
του Νομάρχη Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ.: 995/30−12 −1994 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ συστήθηκε ίδιο

νομικό πρόσωπο στο Δήμο Παλαμά με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Τεχνικού−Επαγγελματικού Λυκεί−
ου Παλαμά». Με την υπ’ αριθμ.: 173/2005 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ.: 11318/27−07−2005 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμ. 1206/31−08−2005 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄, τροπο−
ποιήθηκε η συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου ως
προς την Επωνυμία από: «Σχολική Επιτροπή Τεχνικού−
Επαγγελματικού Λυκείου Παλαμά» σε: «Σχολική Επιτρο−
πή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.)
Δήμου Παλαμά». Τέλος τροποποιήθηκε με την αριθμ.
31/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή−
μου Παλαμά, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 2875/11−
04−2007 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, η
οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 602/Β/27−04−2007 Φ.Ε.Κ.
«Σχολική Επιτροπή Γενικού Λυκείου Παλαμά του Δή−
μου Παλαμά», που συστάθηκε με την αριθμ. 305 /1997
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και της οποίας ο
σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.ά. ορίζονται στην, υπ’
αριθμ.: 2108/13−02−1998, απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αριθμ. 279/20−03−1998 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ συστήθηκε
ίδιο νομικό πρόσωπο στο Δήμο Παλαμά με την επω−
νυμία «Σχολική Επιτροπή Γενικού Λυκείου Παλαμά» η
οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 29/2007 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαμά, η οποία
εγκρίθηκε με την αριθμ. 2874/11−04−2007 απόφαση του
Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο
αριθμ. 643/Β/27−04−2007 ΦΕΚ.
Σχολική Επιτροπή Ειδικού Σχολείου Παλαμά του Δή−
μου Παλαμά, που συστάθηκε με την αριθμ. 326/2005
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της οποίας ο
σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην υπ’
αριθμ.: 474/2006, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.:
241/24−02−2006 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ συστήθηκε ίδιο νομικό
πρόσωπο στο Δήμο Παλαμά με την επωνυμία [Σχολική
Επιτροπή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Δήμου Παλαμά]
η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 32/2007 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαμά, η οποία
εγκρίθηκε με την αριθμ. 2873/11−04−2007 απόφαση του
ΓΓ Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο
αριθμ. 643/Β/27−04−2007 ΦΕΚ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Κοινότητας
Προαστίου του Δήμου Σελλάνων η οποία συστάθηκε
με την υπ’ αριθμ. 113/1989 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Προαστίου του Νομού Καρδίτσας, και της
οποίας ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται
στην αριθμ. Β.22312/17−10−1989 απόφαση του Νομάρχη
Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 841/Β/03−
11−1989 ΦΕΚ. Η παραπάνω τροποποιήθηκε με την αριθμ.
48/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Προαστί−
ου του Νομού Καρδίτσας και εγκρίθηκε με την αριθμ.
Β.8918/09−05−1991, απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας η
οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 381/Β/10−06−1991 ΦΕΚ. Τέ−
λος τροποποιήθηκε με την αριθμ. 11/2007 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σελλάνων, η οποία
εγκρίθηκε με την αριθμ. 2983/08−05−2007 απόφαση του
Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο
αριθμ. 1030/Β/25−06−2007 ΦΕΚ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΟΥ
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Κοινότη−
τας Ιτέας του Δήμου Φύλλου η οποία συστάθηκε με
την υπ’ αριθμ. 29/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμ−
βουλίου Ιτέας του Νομού Καρδίτσας και της οποίας ο
σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην αριθμ.
Β.8354/29−04−1991, απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας η
οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 552/Β/22−06−1991 ΦΕΚ.
Τέλος τροποποιήθηκε με την αριθμ. 41/2007 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φύλλου, η οποία
εγκρίθηκε με την αριθμ. 4305/07−05−2007 απόφαση του
ΓΓ Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύτηκε στο
αριθμ. 837/Β/30−05−2007 ΦΕΚ.
2. Τη σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Παλαμά με
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης Δήμου Παλαμά»
3. 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 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.
4. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
− Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Δι−
οικητικό 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 εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο)
− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
− Δύο (2) εκπροσώπους της ένωσης γονέων, και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, δύο εκ−
πρόσωποι των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητι−
κών Κοινοτήτων
− Έναν (1) Δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο
της εκπαίδευσης.
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Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής όταν
συζητούνται θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη
Σχολική μονάδα θα καλείται ο οικείος Διευθυντής της
Σχολικής 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.
5. 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.
6. 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, 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 συγχώνευση των παραπάνω
Σχολικών Επιτροπών δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαμά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλαμάς, 27 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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