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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 13ο .-

Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές
Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης 35/2011
Σήμερα στις 26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα
6:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.2470/21-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βαλάρης Γεώργιος
7. Ζέϊκος Γεώργιος
9. Γιαννουλέα Χριστίνα
11. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
13. Καψάλης Βασίλειος
15. Κουτσαντάς Βασίλειος
17. Λέτσιος Βασίλειος
19. Μαρούδας Ρίζος
21. Ξαφάρας Χρήστος

2. Μαυρογιάννης Αντώνιος
4. Μπάτσικας Βασίλειος
6. Μπελιάς Αντώνιος
8. Πατσάς Κυριάκος
10. Ριζούλης Στέφανος
12. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
14. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
18. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τσιτσές Δημήτριος
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ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βόγιας Δημήτριος
3. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Καλαγιάς Γρηγόριος

2. Σκαπέτης Γεώργιος
4. Τσαγκάλης Αντώνιος

Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς
και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι ένα
(21) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Πατσιαβούδης Στέργιος
3. Αλβίζος Δημήτριος
5. Πλατής Βασίλειος
7. Ράντζος Νικόλαος
9. Παπαδημητρίου Νίκος
11. Αγγελακόπουλος Ρίζος
13. Γούλης Δημήτριος
15. Κυριάκου Αθανάσιος
17. Μπελιάς Αθανάσιος
19. Περπερής Ευάγγελος

2. Ριζάκης Δημήτριος
4. Λάμπρου Ευάγγελος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Χριστοδούλου Βασίλειος
10. Χαλάτσης Αντώνιος
12. Κοσμάς Νικόλαος
14. Ζιούλη Αναστασία
16. Μπουρντένας Γρηγόριος
18. Μπαράκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαλακούρας Θεόδωρος
3. Οικονόμου Στέλιος

2. Πραντζίδης Δημήτριος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος.
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Πριν την συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε
από την αίθουσα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και ώρα 22:00 ο δημοτικός
σύμβουλος Καλαγιάς Γρηγόριος και δεν συμμετείχε στην λήψη της απόφασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 13ο .-

Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές
Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης 35/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος
Λέτσιος Βασίλειος και είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010:
«1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς
αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους
τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο
άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση
τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων,
μπορεί να λειτουργούν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς
αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης
λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα
δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από
δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την
έναρξη λειτουργίας του.
Επιπλέον στην παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο
102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για
καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της
παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.
Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα,
ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές
για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη
λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη
διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων
και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ.
ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του
άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών
επιτροπών:
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«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση
κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15
μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:
- Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων
συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα
οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄): «1.
Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο,
που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές
τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού
συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί
σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού
προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές
γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος
των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους
από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική
συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από
τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του
διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε
(5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού
συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή
του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία
δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί
παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι
που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο
λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το
οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από
τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην
περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο
πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως,
του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται
με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την
εγκατάσταση του νέου
διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με
απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των
καθηκόντων τους.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια
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και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν
αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.»
Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«4. Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε
δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα,
ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που
προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο
δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό
συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.
3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των
διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.»
Ο Δήμος Αγιάς προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Αγιάς, Ευρυμενών,
Λακέρειας και Μελιβοίας.
Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι κάτωθι Σχολικές
Επιτροπές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πρέπει να συγχωνευθούν σε μία
ενιαία σχολική επιτροπή:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου, Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου Μελιβοίας Ν.
Λάρισας. ΦΕΚ 730/Β΄/1989) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
12139/24.6.1991 (ΦΕΚ 612/Β΄/1991) απόφαση του Νομάρχη Λάρισας που και αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 16572/04 (ΦΕΚ 1855 Β’/14-12-04)απόφαση του Γ.
Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Στομίου Δήμου Ευρυμενών που συστάθηκε με την
αριθ. 4898/1996 (ΦΕΚ 612/τ.Β΄/1991) απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Λάρισας,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 10456/07 (ΦΕΚ 1464 Β/13-8-2007) απόφαση
του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ
1. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αγιάς
2. Σχολική Επιτροπή Λυκείου-ΕΠΑΛ Αγιάς
Με τη συγχώνευση των ανωτέρω Σχολικών Επιτροπών, θα προκύψει το νέο
Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο προτείνουμε να διοικείται από δεκαπενταμελές (15) Συμβούλιο
που θα το αποτελούν οι παρακάτω:
• Ο Δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος ή Πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας ή
πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας
• Πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων δύο ορίζονται από τη μειοψηφία
του δημοτικού συμβουλίου
• Οι τέσσερις (4) διευθυντές των σχολικών μονάδων Γυμνασίου –Λυκείου ΕΠΑΛ Αγιάς και Γυμνασίου Ευρυμενών
• Τρεις (3) εκπρόσωποι συλλόγων γονέων των δημοτικών ενοτήτων Αγιάς, και
Ευρυμενών
• Δύο (2) εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων Ευρυμενών και Αγιάς
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».
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Στο σημείο αυτό ζήτησε από το προεδρείο και έλαβε το λόγο για να τοποθετηθεί
ο δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας Μαρούδας Ρίζος και είπε:
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Σίγουρα πολλά πράγματα τα επιβάλει ο «Καλλικράτης» και εμείς ως Δημοτικό
Συμβούλιο δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Κάνουμε μία διαχείριση πραγμάτων και
να συμφωνήσω ότι την κάνουμε αρκετά καλά. Δεν συμφωνώ όμως με την συγχώνευση
των Νομικών Προσώπων όπως αυτά πρέπει να συγχωνευτούν.
Η θέση η δική μου είναι ότι όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα να καταργηθούν και να
ενταχθούν όχι σε ένα νέο Ν.Π. αλλά να ενταχθούν στις υπηρεσίες του Δήμου.
Με την συγχώνευση των σχολικών επιτροπών ανοίγει ο δρόμος και για την
συγχώνευση σχολείων.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου και
λαμβάνοντας υπόψη:
 την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλειου Λέτσιου
 τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων
 την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 & 3 του άρθρου 103 του Ν.3852/10
 την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
 τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούσαν στο
Δήμο Αγιάς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με την επωνυμία:
• Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου, Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου Μελιβοίας Ν.
Λάρισας
• Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Στομίου Δήμου Ευρυμενών
• Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αγιάς
• Σχολική Επιτροπή Λυκείου-ΕΠΑΛ Αγιάς
και τη σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στο Δήμο Αγιάς με την επωνυμία
«ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ».
1. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα το
αποτελούν:
• Ο Δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος ή Πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας ή
πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας
• Πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων δύο ορίζονται από τη μειοψηφία
του δημοτικού συμβουλίου
• Οι τέσσερις (4) διευθυντές των σχολικών μονάδων Γυμνασίου –Λυκείου ΕΠΑΛ Αγιάς και Γυμνασίου Ευρυμενών
• Τρεις (3) εκπρόσωποι συλλόγων γονέων των δημοτικών ενοτήτων Αγιάς, και
Ευρυμενών
• Δύο (2) εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων Ευρυμενών και Αγιάς
Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν
οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της
πλειοψηφίας.
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Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά
τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που
μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο Δήμαρχος ή ο
Πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως,
του διοικητικού συμβουλίου.
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής
ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής.
2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών
λειτουργίας, (αμοιβή καθαριστριών, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου,
αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).
Η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, η
αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των
διδακτιριακών εγκαταστάσεων.
Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη
και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τη σχολική
βιβλιοθήκη,
Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων.
Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής
λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
3. Πόροι της σχολικής επιτροπής είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του κράτους.
β) Η έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου εφόσον δεν επαρκέσουν οι πιστώσεις της
κρατικής επιχορήγησης.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
δ) Οι Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.
στ) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή
4. 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 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.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα
οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι
εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να
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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.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα
απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Την πρόταση της δημοτικής αρχής καταψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της
ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μαρούδας Ρίζος, για τους λόγους που αναφέρονται στην
τοποθέτησή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
Σουλιώτης Θεόδωρος
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

