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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 9131.4/1/2011 (1)
Ελάχιστη απόσταση από την ακτή κατά την αλιεία με 

το αλιευτικό εργαλείο δίχτυα τράτας (μηχανότρα−
τα σύμφωνα με το Β.Δ. 917/1966).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 9 − παρ. 2 του Ν. 2732/1999 

«Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154/τ.Α΄).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

γ) Του άρθρου 2 του Π.Δ. 96/2010 περί «Σύστασης 
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και  

δ) Του άρθρου 2 του Π.Δ. 127/2010 περί «Ανακατανομής 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου, σχε−
τικά με «μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευ−
ση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2847/93 και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1626/94» και τον Κανο−
νισμό (ΕΚ) 2371/2002 του Συμβουλίου «Για τη διατήρηση 
και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο 
πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής».

3. Την ανάγκη έκδοσης κανονιστικής πράξης για την 
εφαρμογή των παρεκκλίσεων σύμφωνα με την παρά−
γραφο 11 του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006 
του Συμβουλίου.

4. Την υπ’ αριθμ. 164198/3.3.2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Ελά−
χιστη απόσταση από την ακτή κατά την αλιεία με το 
αλιευτικό εργαλείο δίχτυα τράτας (μηχανότρατα σύμ−
φωνα με το Β.Δ. 917/1966)».
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5. Την υπ’ αριθμ. 253/2011 Γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Αλιείας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Απαγορεύεται η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δί−
χτυα τράτας (μηχανότρατα σύμφωνα με το Β.Δ. 917/1966, 
άρθρο 1) σε όλη την Επικράτεια, καθ’ όλο το έτος, σε 
απόσταση μικρότερη του ενός και ημίσεως (1,5) ναυτικού 
μιλίου από τις ακτές (ηπειρωτικές−νησιωτικές).

Κατ’ εξαίρεση της παρούσας παραγράφου επιτρέπε−
ται η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυα τράτας 
καθ’ όλο το έτος, σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός 
(1,0) ναυτικού μιλίου στις παρακάτω περιοχές:

1. Στις ανατολικές ακτές της νήσου Ιθάκης και ειδικό−
τερα από το βόρειο άκρο της νήσου, ακρωτήριο Άγιος 
Ιωάννης (Ν38ο30.193΄ Ε20ο38.941΄) έως το Νοτιοανατο−
λικότερο άκρο της νήσου, ακρωτήριο Άγιος Ιωάννης − 
όρμου Πέρα Πηγάδι, (Ν38ο19.138΄ Ε20ο45.963΄).

2. Στις ανατολικές ακτές της Στερεάς Ελλάδας εντός 
θαλάσσιας περιοχής Βόρειου Ευβοϊκού και ειδικότερα 
από το ακρωτήριο Κάλαμος (Ν38ο46.450΄ Ε22ο53.801΄) 
έως το ακρωτήριο Ξυλοφάναρο (Ν38ο28.574΄ Ε23ο35.335΄), 
και στις δυτικές ακτές νήσου Εύβοιας στη θαλάσσια 
περιοχή που ορίζεται νότια από το ακρωτήριο Κακοκε−
φαλή (Ν38ο28.600΄ Ε23ο36.220΄) και βόρεια από το ακρω−
τήριο Κάτεργο (Ν38ο41.740΄ Ε23ο23.510΄).

3. Στη θαλάσσια περιοχή Νοτιανατολικού Αιγαίου, ανατο−
λικά της νοητής γραμμής που ορίζουν τα εξής σημεία:

α) σημείο Α (Ν38ο00.000΄ Ε24ο10.430΄) ανατολικά νήσων 
Πεταλιών − Ν. Ευβοϊκού, β) το σημείο Β (Ν35ο49.053΄ 
Ε24ο10.430΄) στην θαλάσσια περιοχή βόρεια του ακρωτη−
ρίου Μαλέκα νήσου Κρήτης, γ) το σημείο Γ (Ν35ο49.439΄ 
Ε26ο28.108΄) στο νότιο άκρο της βραχονησίδας Ουρα−
νησία και δ) το σημείο Δ (Ν35ο05.200΄ Ε26ο26.982΄) στη 
θαλάσσια περιοχή ανατολικής Κρήτης.

Από την παραπάνω οριζόμενη περιοχή εξαιρούνται 
οι ακτές των νήσων Πεταλιών, καθώς και οι ακτές της 
νήσου Ευβοίας.

Εξαιρούνται επίσης οι ακτές των νήσων Καλύμνου 
και Κω στην θαλάσσια περιοχή της λιμνολεκάνης Κω − 
Καλύμνου, συμπεριλαμβανομένων των νησίδων της πε−
ριοχής, από το βορειότερο άκρο της νήσου Καλύμνου 
(Ν37ο04.810΄ Ε26ο53.400΄), έως το ακρωτήριο Κρίκελος 
νήσου Κω (Ν36ο40.350΄ Ε26ο58.310΄).

4. Στις βόρειες ακτές της νήσου Κρήτης και ειδικότε−
ρα από το ακρωτήριο Σπάθα (Ν35ο41.756΄ Ε23ο44.173΄) 
έως το ακρωτήριο Τρυπητή κόλπου Χανίων (Ν35ο36.200΄ 
Ε24ο07.440΄) και από το ακρωτήριο Χονδρός Κάβος 
(Ν35ο25.662΄ Ε24ο42.05Γ) έως το ακρωτήριο Σίδερος 
(Ν35ο19.637΄ Ε26ο18.597΄).

5. Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου 
Κέρκυρας συμπεριλαμβανομένων των νήσων και νησί−
δων που περιέχονται σε αυτήν, που εκτείνεται προς δυ−
τικά, βόρεια και ανατολικά έως τις άκρες τις ελληνικής 
επικράτειας και ορίζεται δυτικά από το ακρωτήριο Τα−
ξιάρχης όρμου Αγίου Γεωργίου (Ν39ο40.806΄ Ε19ο40.381΄), 
έως ανατολικά το ακρωτήριο Ξυλοκερατιά όρμου Αγίου 
Στεφάνου (Ν39°45.992΄ Ε19°57.318΄).

6. Στις ακτές της Θεσσαλίας και ειδικότερα βόρεια σε 
απόσταση 3 ν.μ. από νοτιότερο άκρο εκβολών ποταμού 
Πηνειού έως το ακρωτήριο Κουτσουμπού (Ν39ο31.537΄ 
Ε23ο03.268΄).

7. Στις δυτικές ακτές Πελοποννήσου και ειδικότερα 
από το ακρωτήριο Κατάκωλο (Ν37ο37.993΄ Ε21ο18.752΄) 
έως το ακρωτήριο Κούνελος (Ν37ο09.815΄ Ε21ο33.963΄).

8. Στις νότιες ακτές νήσου Θάσου και ειδικότερα από 
ακρωτήριο Κέφαλος (Ν40ο37.188΄ Ε24ο31.663΄) έως την 
νησίδα Κοίνυρα (Ν40ο39.765΄ Ε24ο47.243΄).

9. Στις νότιες ακτές νήσου Σαμοθράκης και ειδικότερα 
από δυτικό άκρο της νήσου (Ν40ο28.536΄ Ε25ο26.564΄) έως 
το ακρωτήριο Κήπος (Ν40ο25.380΄ Ε25ο41.852΄).

10. Στις νότιες ακτές της Στερεάς Ελλάδας εντός 
Κορινθιακού κόλπου και ειδικότερα από το ακρωτήριο 
Ψαρομύτα (Ν38ο19.173΄ Ε22ο11.270΄) έως το ακρωτήριο 
Πετρίτη (Ν38ο10.720΄ Ε23ο01.717΄).

11. Στη θαλάσσια περιοχή Αργοσαρωνικού κόλπου που 
περικλείεται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τη Βραχο−
νησίδα Αγνή, βορειοδυτικά της νήσου Σπετσών (Ν37ο16.928΄ 
Ε23ο05.455΄), το ανατολικό άκρο νήσου’Υδρας και ειδικότερα 
το ακρωτήριο Ζούρβα (Ν37ο21.886΄ Ε23ο 34.646΄) και τα ση−
μεία Ν37°08.360΄ Ε23ο04.857΄ και Ν37ο08.360΄ Ε23ο34.600 .́ 

Στο Σαρωνικό κόλπο εσωτερικά της νοητής γραμμής 
που ενώνει το ακρωτήριο Ζούρβα νήσου Ύδρας με το 
νότιο άκρο της νήσου Άγιος Γεώργιος (συμπεριλαμ−
βανομένης της νήσου) (Ν37°27.777΄ Ε23°56.189΄) και το 
ακρωτήριο Σούνιο (Ν37°38.775΄ Ε24°01.813΄).

12. Σε όλες τις νησιωτικές περιοχές στην ευρύτερη 
θαλάσσια περιοχή της Νήσου Λέσβου που περιλαμβά−
νονται ανατολικά της νοητής γραμμής που ορίζεται από 
τα σημεία Α (Ν39ο26.970΄ Ε25ο45.000΄) και Β (Ν38ο56.068΄ 
Ε25ο45.000΄).

13. Σε όλες τις νησιωτικές περιοχές στην ευρύτερη θα−
λάσσια περιοχή της νήσου Χίου που περιλαμβάνονται ανα−
τολικά της νοητής γραμμής που ορίζεται από τα σημεία Α 
(Ν38ο40.362΄ Ε25ο19.320΄) και Β (Ν38ο05.000΄ Ε25ο19.320΄).

Β) Διατηρείται σε ισχύ η απαγόρευση της αλιείας 
με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυα τράτας, καθ’ όλο το 
έτος, σε απόσταση μικρότερη των 2 ν.μ. από την ακτή, 
ανεξαρτήτως βάθους, στις παρακάτω περιοχές:

α) Από τις εκβολές του ποταμού Έβρου μέχρι το α−
κρωτήριο Ελευθέρα του Κόλπου της Ιερισσού.

β) Από το ακρωτήριο Κασσάνδρας μέχρι το Φάρο 
Στομίου Θερμαϊκού κόλπου. 

Γ) Ρυθμιστικά μέτρα αλιείας με τα αλιευτικά εργα−
λεία δίχτυα τράτας που έχουν ληφθεί κατ’ εξουσιο−
δότηση του άρθρου 10 του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός 
Κώδιξ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του 
Ν. 1740/1987 εξακολουθούν και ισχύουν.

Δ) Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρού−
νται με τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 του Ν.Δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/τ.Α΄), όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2040/1992 
(ΦΕΚ 70/τ.Α΄) και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 8 του Ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄).

Ε) Η υπ’ αριθμ. 164198/3.3.2008 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ίδιο θέμα, 
καταργείται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 43/2011 (2)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Σχολικών μονά−

δων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύδνας – 
Κολινδρού και σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής 
των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του 
Ν. 3852/2010.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΥΔΝΑΣ − ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

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

άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφαση του Υπ. Εσω−

τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών 
και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

4. Τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας που λειτουρ−
γούσαν στο Δήμο. 

5. Το υπ’ αριθμ. 1657/8.4.2011 έγγραφο της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο ανα−
κοινώνεται ότι έχει ληφθεί νόμιμα η υπ’ αριθμ. 43/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας – Κολιν−
δρού.

6. Την από 11.3.2011 βεβαίωση της Οικονομικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με την οποία 
βεβαιώνεται η πρόβλεψη της πίστωσης στον ΚΑ 6711 του 
προϋπολογισμού έτους 2011 του Δήμου για την κάλυψη 
της δαπάνης που προκαλείται από την υπ’ αριθμ. 43/2011 
απόφαση του Δ.Σ., αποφασίζει:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών νομικών προ−
σώπων δημοσίου δικαίου με την επωνυμία: 

1. Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού σχολείου Αιγινίου. 
2. Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού σχολείου Αιγινίου.
3. Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού σχολείου Αιγινίου.
4. Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού σχολείου και 1ου 

Νηπιαγωγείου Κολινδρού.
5. Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού σχολείου και 2ου 

Νηπιαγωγείου Κολινδρού.
6. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−

γωγείου Αλωνίων.
7. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−

γωγείου Κίτρους.
8. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−

γωγείου Σφενδάμης.
9. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−

γωγείου Παλιόστανης.
10. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπι−

αγωγείου Μεθώνης. 
11. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−

γωγείου Μακρυγιάλου 
12. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−

γωγείου Π. Ελευθεροχωρίου.
13. Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Αιγινίου. 
14. Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Αιγινίου.
15. Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Αιγινίου.
16. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Καταχά. 
17. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Καστανέας 
και τη σύσταση ενιαίου νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευ−

σης στο Δήμο Πύδνας − Κολινδρού με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Πύδνας − Κολινδρού».

2. Έδρα της Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης Δήμου Πύδνας Κολινδρού είναι το Αιγίνιο.

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

• η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για 
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων 
σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνων, 
αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), 

• η αμοιβή των καθαριστριών (αυτών που δεν κα−
τατάχτηκαν σε κενές οργανικές θέσεις προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή του 
Π.Δ. 164/2004),

• μικροεπισκευές και μικροσυντηρήσεις των διδακτη−
ρίων,

• ο εξοπλισμός των σχολείων με εποπτικά μέσα,
• η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 

για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων, 

• η επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων 
οι οποίες απαιτούν μεγάλα ποσά (μόνωση ταράτσας 
επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό κ.ά.) κατά κανόνα 
πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του δήμου από 
το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,

• η εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Πρω−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον 
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των Σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές 
βιβλιοθήκες,

• η διαχείριση εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλ−
λευση των σχολικών κυλικείων. 

3. Διοίκηση του νέου νομικού προσώπου:
Το νέο νομικό πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα μέλη, 
ως εξής: 

− τον Δήμαρχο και τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους 
ή τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους στην περίπτωση 
που δε μετέχει ο Δήμαρχος, εκ των οποίων οι δύο (2) 
ορίζονται από τη μειοψηφία. Σε περίπτωση που είναι 
μέλος ο Δήμαρχος αυτοδίκαια καθίσταται Πρόεδρος. 

− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους 
αναπληρωτές τους. 

− Δύο (2) εκπροσώπους των υφιστάμενων συλλόγων 
γονέων και κηδεμόνων με τους αναπληρωτές τους κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθ−
μιας εκπαίδευσης 

− Έναν (1) δημότη με εμπειρία στο χώρο της εκπαί−
δευσης 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Πόροι του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ, 
β) η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Πύδνας − Κο−

λινδρού,
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας,
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες (οι πόροι από την κληρονομιά Σωπιάδη 
που αφορά στην Τοπική Κοινότητα Σφενδάμης θα χρη−
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σιμοποιηθούν σύμφωνα με την πρόθεση του δωρητή 
αποκλειστικά και μόνο για τους μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου Σφενδάμης), 

ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
6. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παρ. 1, 
καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που 
τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

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

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

Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη σε 
βάρος του ΚΑ 6711 προϋπολογισμού έτους 2011 του Δή−
μου Πύδνας − Κολινδρού ποσού 120.000,00 € και για τα 
επόμενα έτη θα είναι ανάλογη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγίνιο, 25 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 41/2011 (3)
Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πύδνας − Κολινδρού και 

σύσταση νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 103 παρ. 
4 Ν. 3852/2010).

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΥΔΝΑΣ − ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

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

άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 τις εγκύκλιους 9/2011, 11/2011 
και 24/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα ΦΕΚ 313/τ.B΄/1991, 223/τ.Β΄/28.3.195 και 1032/τ.Β΄/ 
25.6.2007, με τα οποία συστάθηκε το νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πνευματικό Πολιτι−
στικό Κέντρο Δήμου Κολινδρού».

4. Τα ΦΕΚ 352/τ.Β΄/2.6.1992 ΦΕΚ και 1047/τ.Β΄/26.6.2007 
με τα οποία συστάθηκε το νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου με την επωνυμία «Λαογραφικό Μουσείο Δήμου 
Κολινδρού». 

5. Τα ΦΕΚ 118/τ.Β΄/4.6.1966 και 1047/τ.Β΄/26.6.2007 με τα 
οποία συστάθηκε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με 
την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Κολινδρού».

6. Το ΦΕΚ 563/τ.Β΄/23.9.1985, με το οποίο συστάθηκε 
το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αιγινίου».

7. Το ΦΕΚ 127/τ.Β΄/23.3.1983 με το οποίο συστάθηκε 
το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Δημοτική Βιβλιοθήκη Καταχά». 

8. Το ΦΕΚ 1004/τ.Β΄/2001 με το οποίο συστάθηκε το 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αιγινίου». 

9. Τα ΦΕΚ 459/τ.Β΄/20.4.2001 και 1032/τ.Β΄/25.6.2007 με 
τα οποία συστάθηκε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δι−
καίου με την επωνυμία «Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου 
Κολινδρού».

10. Το ΦΕΚ 315/τ.Β΄/1.4.1998 με το οποία συστάθηκε 
το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αιγινίου». 

11. Τα ΦΕΚ 1219/τ.Β΄/30.11.1998 και 1047/τ.Β΄/26.6.2007 
με τα οποία συστάθηκε το νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 
Κολινδρού». 

12. Το ΦΕΚ 447/τ.Β΄/21.8.1987 με το οποίο συστάθηκε 
το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«ΚΑΠΗ Δήμου Αιγινίου».

13. Τα ΦΕΚ 223/τ.Β΄/28.3.1995 και 591/τ.Β΄/14.5.2003 με τα 
οποία συστάθηκε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
με την επωνυμία «ΚΑΠΗ Δήμου Κολινδρού». 

14. Το υπ’ αριθμ. 1660/5.4.2011 έγγραφο της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο 
ανακοινώνεται ότι έχει ληφθεί νόμιμα η υπ’ αριθμ. 41/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας – Κολιν−
δρού.

15. Την από 9.3.2011 βεβαίωση της Οικονομικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με την οποία 
βεβαιώνεται η πρόβλεψη της πίστωσης στον ΚΑ 6715 
του προϋπολογισμού έτους 2011 του Δήμου για την κά−
λυψη της δαπάνης που προκαλείται από την υπ’ αριθμ. 
41/2011 απόφαση του Δ.Σ., αποφασίζει:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των νομικών προσώπων δημοσίου δι−
καίου με την επωνυμία: 

Α) Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κολινδρού.
Β) Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Κολινδρού.
Γ) Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Κολινδρού.
Δ) Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αιγινίου.
Ε) Δημοτική Βιβλιοθήκη Καταχά.
Στ) Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αιγινίου.
Ζ) Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Κολινδρού.
Η) Παιδικός Σταθμός Δήμου Αιγινίου.
Θ) Παιδικός Σταθμός Δήμου Κολινδρού.
Ι) ΚΑΠΗ Δήμου Αιγινίου.
ΙΑ) ΚΑΠΗ Δήμου Κολινδρού. 
και τη σύσταση νέου νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού με την επωνυμία 
«Δημοτικός Φορέας Πολιτισμού – Άθλησης − Περιβάλ−
λοντος και Οικογενειακής Υποστήριξης». 

2. Έδρα του νομικού προσώπου είναι ο Κολινδρός, ως 
ιστορική έδρα του Δήμου Πύδνας Κολινδρού.

3. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η οργάνωση 
και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων: 
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Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
− η λειτουργία βιβλιοθηκών, 
− η λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, 
− λειτουργία χορωδιών και ορχηστρών, 
− η λειτουργία μουσείων, 
− 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. 
Άθλησης στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η λειτουργία γυμναστηρίου, 
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, 
− η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού,
− η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης, 
− η διοργάνωση αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδη−

λώσεων σε συνεργασία με αθλητικούς και κοινωνικούς 
φορείς του Δήμου, 

− η προώθηση και ανάληψη αθλητικών διοργανώσεων, 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία,

− η αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων προ−
γραμμάτων,

− η δημιουργία αναγκαίας αθλητικής υποδομής σε 
κάθε δημοτική ενότητα του Δήμου καθώς και η συντή−
ρηση, βελτίωση και σωστή αξιοποίησή της, 

− η υποστήριξη σωματειακού και σχολικού αθλητισμού 
όλων των βαθμίδων, 

− η υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για άτομα με 
ειδικές ανάγκες, 

− η εκμετάλλευση αναψυκτηρίων και κυλικείων στους 
αθλητικούς χώρους.

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 δημοτικών εργαστηρίων,
− η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων,
− 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 παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές 
Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

− η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−
στασίας αγρίων ζώων,

− η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήμου,

− η διαχείριση μιας ιαματικής πηγής της περιοχής.

Οικογενειακής Υποστήριξης στον οποίο περιλαμβά−
νεται, ιδίως:

• Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής − 
παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας, 

• Η δημιουργία και λειτουργία δημοτικού ιατρείου, 
• Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−

γράμματα και δράσεις:
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, 
βρεφοκομείων, 
ορφανοτροφείων, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, 
γηροκομείων.
Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιω−

μένων (ΚΑΠΗ)
Για τους ανωτέρω τομείς δραστηριοτήτων προβλέ−

πονται και γενικότεροι σκοποί, όπως:
• η πληροφόρηση του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο,
• η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, αθλητικών 

και επιστημονικών συνεδρίων, εκδηλώσεων διεθνούς, 
εθνικού, περιφερειακού επιπέδου και φορέων τοπικού 
χαρακτήρα αναλόγου θέματος, 

• η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για την προ−
ώθηση των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου και την επίτευξη των σκοπών του, 

• η παροχή συνδρομής στην υπηρεσία πολιτικής προ−
στασίας, με κάθε διαθέσιμο πρόσφορο μέσο, για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

4. 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:

− τον Δήμαρχο και τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους 
ή τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους στην περίπτωση 
που δε μετέχει ο Δήμαρχος. Σε περίπτωση που είναι 
μέλος ο Δήμαρχος αυτοδίκαια καθίσταται Πρόεδρος. 

− Τρία (3) μέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών του 
νομικού προσώπου.

− Τρία (3) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγ−
γελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που 
συνάδουν με το σκοπό του νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου. 

− Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Από τα παραπάνω μέλη τα δύο (2) ορίζονται από τη 

μειοψηφία.
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 νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία 

ανέρχεται σε 800.000,00 ευρώ 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, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες,

γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου.

δ) Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.

6. Περιουσία του νομικού προσώπου είναι η κινητή 
και ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων δημο−
σίου δικαίου της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή 
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ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στα νομικά πρόσωπα.

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

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με 
καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα 
μέρη είναι νομικά πρόσωπα που 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 απόφαση θα προκληθεί δαπάνη σε 
βάρος του Κ.Α. 6715 του προϋπολογισμού έτους 2011 του 
Δήμου Πύδνας − Κολινδρού ποσού 500.000,00 € και για 
τα επόμενα έτη θα είναι ανάλογη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγίνιο, 25 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 44/2011 (4)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύδνας – 
Κολινδρού και σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής 
των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του 
Ν. 3852/2010.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΥΔΝΑΣ − ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

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

άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφαση του Υπ. Εσω−

τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών 
και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

4. Τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας που λει−
τουργούσαν στο Δήμο.

5. Το υπ’ αριθμ. 1656/8.4.2011 έγγραφο της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο ανακοι−
νώνεται ότι έχει ληφθεί νόμιμα η υπ’ αριθμ. 44/2011 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας – Κολινδρού.

6. Την από 11.3.2011 βεβαίωση της Οικονομικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με την οποία 
βεβαιώνεται η πρόβλεψη της πίστωσης στον ΚΑ 6711 του 
προϋπολογισμού έτους 2011 του Δήμου για την κάλυψη 
της δαπάνης που προκαλείται από την υπ’ αριθμ. 44/2011 
απόφαση του Δ.Σ., αποφασίζει:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών νομικών προ−
σώπων δημοσίου δικαίου με την επωνυμία:

1. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αιγινίου.
2. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μακρυγιάλου.
3. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αλωνίων.
4. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου − Λυκείου Κολινδρού. 
5. Σχολική Επιτροπή Γενικού Λυκείου Αιγινίου.
6. Σχολική Επιτροπή ΕΠΑΛ Αιγινίου
και τη σύσταση ενιαίου νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης στο Δήμο Πύδνας − Κολινδρού με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Πύδνας − Κολινδρού».

2. Έδρα της Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Δήμου Πύδνας Κολινδρού είναι το Αιγίνιο.

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

• η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για 
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων 
σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνων, 
αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), 

• η αμοιβή των καθαριστριών (αυτών που δεν κα−
τατάχτηκαν σε κενές οργανικές θέσεις προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή του 
Π.Δ. 164/2004),

• μικροεπισκευές και μικροσυντηρήσεις των διδακτη−
ρίων,

• ο εξοπλισμός των σχολείων με εποπτικά μέσα,
• η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 

για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων, 

• η επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων 
οι οποίες απαιτούν μεγάλα ποσά (μόνωση ταράτσας 
επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό κ.ά.) κατά κανόνα 
πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του δήμου από 
το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,

• η εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Ορ−
γανισμό Σχολικών Κτιρίων των Σχολείων με έπιπλα και 
εξοπλιστικά είδη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες,

• η διαχείριση εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλ−
λευση των σχολικών κυλικείων. 

3. Διοίκηση του νέου νομικού προσώπου:
Το νέο νομικό πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα μέλη, 
ως εξής: 

− Τον Δήμαρχο και τρεις (3)Δημοτικούς Συμβούλους ή 
τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους στην περίπτωση 
που δε μετέχει ο Δήμαρχος, εκ των οποίων οι δύο (2) 
ορίζονται από τη μειοψηφία. Σε περίπτωση που είναι 
μέλος ο Δήμαρχος αυτοδίκαια καθίσταται Πρόεδρος. 

− Τρεις (3) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, 
των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
με τους αναπληρωτές τους. 

− Έναν (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων 
γονέων και κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης.

− Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για 
τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 
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Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Πόροι του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
β) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Πύδνας − Κο−

λινδρού.
γ) Πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες. 
ε) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
6. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παρ. 1, 
καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που 
τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

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

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με 
καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα 
μέρη είναι νομικά πρόσωπα που 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 απόφαση θα προκληθεί δαπάνη σε 
βάρος του ΚΑ 6711 προϋπολογισμού έτους 2011 του Δή−
μου Πύδνας Κολινδρού ποσού 80.000,00 € και για τα 
επόμενα έτη θα είναι ανάλογη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγίνιο, 25 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 44/16.3.2011 (5)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας εκ−

παίδευσης Δ. Σφακίων και σύσταση νέου νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ενι−
αία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Σφακίων».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΦΑΚΙΩΝ

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

άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 20 του 
Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23.12.2008).

2. Την υπ’ αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφαση του Υπ. Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−

σης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών 
και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

3. Το γεγονός ότι στο Δήμο Σφακίων λειτουργούσαν 
οι κάτωθι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης:

Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Ανωπόλεως (ΦΕΚ 819/
τ.Β΄/7.10.1991).

Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ανωπόλεως (ΦΕΚ 
819/τ.Β΄/7.10.1991).

Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Ασκύ−
φου (ΦΕΚ 546/τ.Β΄/19.7.1991).

Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Βουβά 
(ΦΕΚ 1761/τ.Β΄/20.9.1999).

Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Λουτρού (ΦΕΚ 819/τ.Β΄/ 
7.10.1991).

Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Πατσιανού (ΦΕΚ 
1030/τ.Β΄/19.12.1991).

Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Σκαλωτής (ΦΕΚ 2256/
τ.Β΄/31.12.1999).

Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Χ. 
Σφακίων (ΦΕΚ 1761/τ.Β΄/20.9.1999).

4. Την υπ’ αριθμ. 367/4.4.2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχου 
νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 44/2011 απόφασης του Δ.Σ. 
Δήμου Σφακίων, αποφασίζουμε: 

Α) Συγχωνεύουμε κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 τις Σχολικές Επιτροπές πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του 
Δήμου Σφακίων με την επωνυμία:

1. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Ανωπόλεως (ΦΕΚ 819/
τ.Β΄/7.10.1991).

2. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ανωπόλεως (ΦΕΚ 
819/τ.Β΄/7.10.1991).

3. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου 
Ασκύφου (ΦΕΚ 546τ.Β΄/19.7.1991).

4. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου 
Βουβά (ΦΕΚ 1761/τ.Β΄/20.9.1999).

5. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Λουτρού (ΦΕΚ 819/τ.Β΄/ 
7.10.1991).

6. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Πατσιανού (ΦΕΚ 
1030/τ.Β΄/19.12.1991).

7. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Σκαλωτής (ΦΕΚ 
2256/τ.Β΄/31.12.1999).

8. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Χ. 
Σφακίων (ΦΕΚ 1761/τ.Β΄/20.9.1999)

και συστήνουμε νέο ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στο Δήμο Σφακίων ως εξής:

1. Όνομα:
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σφακίων»
2. 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 
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 Εθνικής Παι−
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δείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες 
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από 
την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, 
καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόμου.

3. Διοίκηση:
Το νέο νομικό πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−

κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία 
(13) μέλη, ως εξής: 

− Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους.
− Πέντε (5) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, 

των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
Δήμου Σφακίων.

− Τρεις (3) εκπροσώπους της αντίστοιχης ένωσης 
γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση 
γονέων, τρεις εκπρόσωποι των υφιστάμενων συλλό−
γων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής 
μονάδας.

− Ένα δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης, ή ανάλογη κοινωνική δράση. 

Δύο μέλη από τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων.

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

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Πόροι του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ. 
β) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου όπως θα 

εγγράφεται και εγκρίνεται στον προϋπολογισμό του 
Δήμου και στον σχετικό κωδικό Κ.Α. 

γ) Πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
στ) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παρ. 1, 
καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που 
τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

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

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με 
καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα 
μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχί−
ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς 

να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για 
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Γ) Επειδή η υπουργική απόφαση εντάσσει στους πό−
ρους των ΣΕ και τις κληρονομιές−κληροδοτήματα, είναι 
αναγκαίο να αναφέρουμε ότι, 1ον οι πόροι από τις κλη−
ρονομιές και τα κληροδοτήματα να αντιμετωπίζονται 
στη βάση των απαιτήσεων των κληροδοτών όπως εκ−
φράζονται στις διαθήκες των. 

Για παράδειγμα τα κληροδοτήματα Ασκύφου, Ανωπό−
λεως, Βουβά, είναι αφιερωμένα στα αντίστοιχα Δημοτι−
κά Σχολεία Ασκύφου, Ανωπόλεως, Βουβά, που σημαίνει 
ότι τα ωφελήματα από αυτά να τα διαχειρίζονται οι ΣΕ 
με γνώμονα τα συμφέροντα αυτών των σχολείων.

Δ) Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χώρα Σφακίων, 13 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΦΗΝΙΑ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

      Στην υπ’ αριθμ. Φ. 108480/56012/21.2.2011 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 505/τ.Β΄/4.4.2011, 
διορθώνεται η ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, 
από τη λανθασμένη: «21.2.2012», στην ορθή: «21.2.2011».

  (Από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

F
(7)

      Στην υπ’ αριθμ. Φ. 123182/55564/21.2.2011 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 603/
τ.Β΄/15.4.2011, διορθώνεται ο αριθμός φακέλου από τον 
λανθασμένο: «Φ.121382/55564/10/16.3.2011», στον ορθό: 
«Φ.123182/55564/10/16.3.2011».  

  (Από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

F
(8)

      Στο ΦΕΚ 2072/τ.Β΄/31.12.2010 που δημοσιεύθηκαν οι 
αποφάσεις μετατάξεων υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 
παρ. 2α του Ν. 3852/2010 γίνεται η κάτωθι διόρθωση:

Στην σελίδα 36235 και συγκεκριμένα στην υπ’ αριθμ. 
39667/19739 (α/α 7) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά στην υπάλληλο 
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΤΡΥΦΩΝΑ, στο αποφα−
σιστικό μέρος διορθώνεται το λανθασμένο: «... με βαθμό 
Γ΄ υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της 
Δ/νσης ΧΩΠΟΠΕ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κο−
ρινθίας ...», στο ορθό: «... με βαθμό Α΄, υπάλληλος του 
Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης ΧΩΠΟ−
ΠΕ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας ....».

  (Από την Αποκεντρ. Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) 
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