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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1212

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

14 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 3009/2/23−λδ’
(1)
Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων
και λοιπών αντικειμένων. Τροποποίηση διατάξεων
της υπ’ αριθμ. 3009/2/23−α’ από 31−8−1994 απόφασης
Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδι−
κασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις
του ν. 2168/1993 και 456/76 αδειών» (Β− 696).

Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων
και λοιπών αντικειμένων. Τροποποίηση διατάξεων
της υπ’ αριθμ. 3009/2/23−α’ από 31−8−1994 απόφα−
σης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά
και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από
τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και 456/76 αδειών»
(Β− 696) ......................................................................................................
Υπερωριακή με αμοιβή εργασίας από υπαλλήλους που
ασχολούνται στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του
Δάκου της Ελιάς το 2011. ...........................................................
Κατάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Αιγάλεω σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 257 του Ν. 3852/2010.....
Τροποποίηση συστατικής πράξης της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «Μονομετοχική Δημοτική
Ανώνυμη Εταιρεία Νέας Αλικαρνασσού» και δ.τ.
«ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»..................................................................................
Λήψη απόφασης για την συγχώνευση των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου: (α) 3η ενιαία σχολι−
κή επιτροπή του Δήμου Κω, (β) 4η ενιαία σχολική
επιτροπή Δήμου Κω, (γ) ενιαία σχολική επιτροπή
Δήμου Δικαίου (το τμήμα που αφορά τα νηπιαγω−
γεία και δημοτικά), (δ) ενιαία σχολική επιτροπή Δή−
μου Ηρακλειδών (το τμήμα που αφορά νηπιαγω−
γεία και δημοτικά) ...........................................................................
Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου σχολι−
κών επιτροπών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
δια συγχωνεύσεως των υφισταμένων αντιστοίχων
σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
των τέως Δήμου Νάξου, Δήμου Δρυμαλίας και των
τέως κοινοτήτων Σχοινούσας, Δονούσας, Κουφο−
νησίων και Ηρακλειάς ...................................................................
Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου σχολι−
κών επιτροπών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
δια συγχωνεύσεως των υφισταμένων αντιστοίχων
σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
των τέως Δήμου Νάξου, Δήμου Δρυμαλίας και των
τέως κοινοτήτων Σχοινούσας, Δονούσας, Κουφο−
νησίων και Ηρακλειάς ...................................................................
Σύσταση προσωρινής Προσωποπαγούς θέσης ιδιωτι−
κού δικαίου Αορίστου Χρόνου στη Δημοτική Φιλαρ−
μονική «ΟΡΦΕΥΣ» του Δήμου Λαγκαδά κατ’ εφαρ−
μογή αμετάκλητης Δικαστικής Απόφασης. ................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτ. ζ’ του
ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυ−
ρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και
άλλες διατάξεις (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2334/1995 (Α’− 184)
και του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2168/1993.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’− 98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 3009/2/84−δ’ από 27−7−2004
απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β’ − 1208),
όπως αντικαταστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3009/2/84−
ιγ’ από 3−8−2005 (Β’ −1149), υπ’ αριθμ. 3009/2/84−ιζ’ από
7−7−2006 (Β’ − 1137), υπ’ αριθμ. 3009/2/84−ιθ’ από 23−8−2007
(Β’− 1749) και την υπ’ αριθμ. 6700/1−208699 από 14−1−2009
(Β’ − 145) όμοιες, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
1. Η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και
λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση
της απόφασης αυτής και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την
31−12−2012, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.
2. Στους κατόχους αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων
και λοιπών αντικειμένων που εκδόθηκαν πριν από τη
δημοσίευση της απόφασης αυτής παρέχεται προθεσμία
έως 31−12−2012 για την προσκόμιση της προβλεπόμενης
από την παρ. 1 του άρθρου 2 βεβαίωσης, από την οποία
να προκύπτει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν
τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2

Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 3009/2/
23−α’ από 31−8−1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης
(Β’− 696), τροποποιείται ως εξής:
«3. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 10 παρ. 10 εδάφιο α’
του ν. 2168/1993 βεβαιώσεις ισχύουν για δέκα (10) έτη από
την έκδοση τους. Με τη λήξη της ισχύος τους, οι βεβαιώ−
σεις αυτές ανανεώνονται για ισόχρονο χρονικό διάστημα
αφού προηγουμένως υποβληθούν τα προβλεπόμενα για
την αρχική έκδοση της βεβαίωσης δικαιολογητικά».
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθ. πρωτ. 2572
(2)
Υπερωριακή με αμοιβή εργασίας από υπαλλήλους που
ασχολούνται στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του
Δάκου της Ελιάς το 2011.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ
Έχοντας υπόψη του:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 «περί συλλο−
γικών διαπραγματεύσεων στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄).
3. Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές
οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154/Α΄).
4. Του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βο−
ρείου Αιγαίου».
5. Την αριθ. 21/14−1−22011 (ΦΕΚ 763/Β΄) απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, με την οποία μεταβιβάζεται
στον Αντιπεριφερειάρχη η άσκηση αρμοδιοτήτων που
αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου.
6. Τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους
2011.
7. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζε−
ται από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου
(Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών− Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α.Π. 123877/9.6.2005 (ΦΕΚ
775/Β΄).
8. Του άρθρου 16 Ν.3205/2003 βάσει των οποίων επι−
τρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για την
αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών υπη−
ρεσιακών αναγκών.
9. Του άρθρου 6 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄), σύμφωνα
με τις οποίες ο αριθμός ωρών απογευματινής υπερωρι−
ακής με αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
σαράντα (40) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η απασχό−
ληση δε κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες δεν μπορεί κατά μήνα να υπερβαίνει
τις 16 ώρες, μέσα στο όριο των 40 ωρών.

10. Την αναγκαιότητα που προκύπτει για την υπερω−
ριακή απασχόληση εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών
από την φύση του αντικειμένου της Δακοκτονίας, καθώς
την μισθοδοσία των Τομεαρχών και του εργατοτεχνικού
προσωπικού, την αναγκαιότητα επεμβάσεων βάσει δε−
δομένων του δακοπληθυσμού και όχι προγραμματισμέ−
νων επεμβάσεων, αναγκαιότητα ελέγχου, εποπτείας και
παρακολούθησης των συνεργείων ψεκασμού καθώς και
του εποχικού προσωπικού.
11. Την αριθ. 861/16−2−2011 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη
Χίου για ορισμό υπευθύνων Δακοκτονίας έτους 2011.
12. Την αριθ. 51/2011 Απόφαση (Πρακτικού No 6) του Πε−
ριφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης
υπερωριακής εργασίας και εκτός έδρας μετακινήσεις
Υπαλλήλων που ασχολούνται με το πρόγραμμα Δακο−
κτονίας έτους 2011, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε:
1. Για τον Δ/ντή Δακοκτονίας, τον επόπτη Δακοκτονίας,
τον λογιστή Δακοκτονίας, τον γραμματέα Δακοκτονίας
της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Χίου υπερωριακή εργασία, εξαι−
ρέσιμων ημερών και Κυριακών με αμοιβή έως 31−12−2011,
ως ακολούθως:
Α) Για τον Δ/ντή Δακοκτονίας μέχρι 250 ώρες.
Β) Για τον επόπτη Δακοκτονίας μέχρι 320 ώρες.
Γ) Για τον λογιστή Δακοκτονίας μέχρι 300 ώρες.
Δ) Για τον γραμματέα Δακοκτονίας μέχρι 120 ώρες.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/
2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) ο αριθμός των ωρών απογευματινής
υπερωριακής με αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει τις σαράντα (40) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Η απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές
και τις εξαιρέσιμες ημέρες δεν μπορεί κατά μήνα να
υπερβαίνει τις 16 ώρες, μέσα στο όριο των 40 ωρών.
Η υπερωριακή απασχόληση τις Κυριακές και τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες προκύπτει:
α) από τη φύση του αντικειμένου της δακοκτονίας
και
β) από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 2732/1999
(ΦΕΚ 154/Α΄) και στο άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α΄).
2. Ο Δ/ντής Δακοκτονίας, ο επόπτης Δακοκτονίας, ο
λογιστής Δακοκτονίας και ο γραμματέας Δακοκτονίας, οι
οποίοι θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους
2011 είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και
έχουν ορισθεί με την αριθμ 861/16−2−2011 απόφαση Αντι−
περιφερειάρχη Χίου.
3. Με απόφαση του Δ/ντή Δακοκτονίας Χίου θα καθορί−
ζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής απασχόλησης
με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον
κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του
προγράμματος δακοκτονίας.
4. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία θα εκτελείται
κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 15.00 έως 22.00, εξαιρέ−
σιμων ημερών και Κυριακών από ώρα 09.00 εως 13.00.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργασί−
ας είναι ο Δ/ντής Δακοκτονίας Χίου στον οποίο ανήκουν
οι απασχολούμενοι υπάλληλοι.
5. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα βαρύνει
της πιστώσεις του Κ. Α. Εξόδων 0511 και 0512 της Δ/νσης
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερει−
ακής Ενότητας Χίου (Δακοκτονία) του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Χίου στην ελαιοκομική περιοχή της οποίας θα
εφαρμοστεί το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Η συνολι−
κή δαπάνη ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ
(8.200 ευρώ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 11 Μαΐου 2011

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΝΙΑΡΗΣ
F
Αριθ. 1656
(3)
Κατάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Αιγάλεω σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 257 του Ν. 3852/2010.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 254, 257, 258,104 και 102
του ν. 3852/2010.
3. Τις αριθμ. 29640/16733/30−7−10, 29674/16760/30−7−10,
29733/16807/30−7−10, 29632/16726/30−7−10, 29642/16735/30−
7−10, 29698/16778/30−7−10 (ΦΕΚ 1207/6−8−10/Β’), 50068/16−
12−10 (ΦΕΚ 2059/31−12−10/Β’), 50072/17−12−10 (ΦΕΚ
2073/31−12−10/Β’)αποφάσειςτουΓενικούΓραμματέατηςΠεριφέ−
ρειας Αττικής.
4. Το ΦΕΚ 15/14−1−2011/τ.Β στο οποίο δημοσιεύθηκε η
Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλ−
λήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια
Αττικής, μεταξύ των οποίων είναι και η ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΕ Διοικητικού − Οικο−
νομικού με βαθμό Α’.
5. Το αριθ. 5607/2665/1−3−2011 έγγραφο της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο συμπληρώνεται
η αριθμ. πρωτ. 50072/17−12−2010 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη μετάταξη στο Δήμο Αιγάλεω της ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κλάδου/ειδικότητας Π
Ε/ Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό Α’, υπάλληλο της
τέως Ν.Α. Αθηνών − Πειραιώς/Νομαρχία Αθηνών/Διεύθυν−
ση Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικού Τομέα σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/αντίστοιχης
ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που
κατέχει.
6. Το ΦΕΚ 463/23−3−2011/τ.Β΄, στο οποίο δημοσιεύθηκε
η παραπάνω απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Αττικής.
7. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου των υπαλλή−
λων του Δήμου, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε τις υπ’ αριθμ. 36/3−1−2011 (αριθ. πρωτ.
183) και 1063/14−3−2011 (αριθ. πρωτ. 12143) αποφάσεις
μας και διαπιστώνουμε την παρακάτω υπάλληλο, που
μετατάχθηκε στο Δήμο μας σύμφωνα με το σκεπτικό
της παρούσας απόφασης, ως μόνιμο προσωπικό του Δή−
μου μας, και την κατατάσσουμε σε προσωποπαγή θέση
της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας, από
23/3/2011 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στο
ΦΕΚ), ως εξής:

Α/Α

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Κλάδος

1

KAPOYNTZOY
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού

Ειδικό−
τητα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 10 Μαΐου 2011

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ
F
Αριθ. απόφ. 71
(4)
Τροποποίηση συστατικής πράξης της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «Μονομετοχική Δημοτική Ανώ−
νυμη Εταιρεία Νέας Αλικαρνασσού» και δ.τ. «ΔΕΠΑ−
ΝΑΛ Α.Ε.».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3463/2006 (Κώ−
δικας Δήμων και Κοινοτήτων).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.3852/2010 (Πρό−
γραμμα Καλλικράτης).
3. Την εγκύκλιο 11 του ΥΠΕΣΑΗΔ (Θέματα συγχωνεύ−
σεων και προσωπικού των ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων των
Δήμων), αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Τροποποιεί τη συστατική πράξη της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη
Εταιρεία Νέας Αλικαρνασσού» και δ.τ. «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»
(ΦΕΚ 2122/19−3−2009), ως εξής:
1. Ως προς την παρ. 1 αυτής (Αλλαγή Επωνυμίας και
Διακριτικού Τίτλου) Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη
Εταιρεία Ηρακλείου και με δ.τ. «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.».
2. Ως προς τη παρ. 2 (Αλλαγή Έδρας) Ο Δήμος Ηρα−
κλείου.
3. Ως προς την παρ. 2 (Πρόσθεση Σκοπού).
6) Παροχή υποστήριξης στις διαδικασίες ένταξης έργων
και δράσεων του Δήμου Ηρακλείου σε συγχρηματοδο−
τούμενα αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα.
(Αριθ. απόφ. έγκρισης νομιμότητας της 71/2011 απόφα−
σης του Δήμου Ηρακλείου, από το Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 2916/05.04.2011).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ
F
Αριθ. 124/2011
(5)
Λήψη απόφασης για την συγχώνευση των Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου: (α) 3η ενιαία σχολική επι−
τροπή του Δήμου Κω, (β) 4η ενιαία σχολική επιτροπή
δήμου Κω, (γ) ενιαία σχολική επιτροπή Δήμου Δικαίου
(το τμήμα που αφορά τα νηπιαγωγεία και δημοτικά),
(δ) ενιαία σχολική επιτροπή Δήμου Ηρακλειδών (το
τμήμα που αφορά νηπιαγωγεία και δημοτικά).
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 103, παρ. 2 του
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Β/07−06−2010), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρ. 243 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Την αριθ. 8440/24.2.2011 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης.
3. Την αριθ. 1628/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Σύσταση τεσσάρων νέων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Κω Νο−
μού Δωδεκανήσου με την επωνυμία: “Σχολικές Επιτροπές
Δήμου Κω”» (ΦΕΚ 488/Β΄/19.3.2008).
4. Την αριθ. 11025 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Τροποποίηση συστατικών
πράξεων Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία: “Σχολικές Επιτροπές
Δήμου Κω”» (ΦΕΚ 1968/Β΄/24.9.2008).
5. Την αριθ. 105 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Σύσταση Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Δικαίου Νομού Δωδεκανή−
σου με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Δήμου Δικαίου
Κω”» (ΦΕΚ 221/Β΄/15.3.1999).
6. Την αριθ. 451 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Τροποποίηση συστατικής
πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Δήμου Δικαίου”» (ΦΕΚ
1022/Β΄/2.6.2008).
7. Την αριθ. 262 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Σύσταση ιδίου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Ηρακλειδών Ν. Δω−
δεκανήσου με την επωνυμία: “Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλει−
δών”» (ΦΕΚ 387/Β΄/15.4.1999).
8. Την αριθ. 652 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Νοτίου Αιγαίου «Τροποποίηση συστατικής πρά−
ξης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Δήμου Ηρακλειδών”» (ΦΕΚ 1454/Β΄/24.7.2008).
9. Την αριθ. 214 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Τροποποίηση συστατικής
πράξης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλειδών»
(ΦΕΚ 186/Β΄/5.2.2009).
Εγκρίνει τη συγχώνευση των κατωτέρω νομικών προ−
σώπων:
1. 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Κω. (ΦΕΚ 488/Β/19−
03−2008 περί «Σύστασης 4 Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, με την επωνυμία: «Σχολικές Επιτροπές Δήμου
Κω (1η, 2η,3η και 4η») και (ΦΕΚ 1968/Β/24−09−2008 περί
«Τροποποίησης συστατικών πράξεων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία: «Σχολικές Επιτροπές
Δήμου Κω»).
2. 4η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Κω. (ΦΕΚ 488/Β/19−
03−2008 περί «Σύστασης 4 Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, με την επωνυμία: «Σχολικές Επιτροπές Δήμου
Κω (1η, 2η,3η και 4η») και (ΦΕΚ 1968/Β/24−09−2008 περί
«Τροποποίησης συστατικών πράξεων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία: «Σχολικές Επιτροπές
Δήμου Κω»).
3. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Δικαίου (Το τμήμα
που αφορά τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά) (ΦΕΚ 221/
Β/15−03−1999 περί «Σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Δικαίου,
με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Δήμου Δικαίου Κω”
και ΦΕΚ 1022/Β/02−06−2008 περί «Τροποποίησης συστα−
τικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου,
με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Δικαίου»).
4. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλειδών (Το τμή−
μα που αφορά τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά). (ΦΕΚ
387/Β/15−04−1999 περί «Σύστασης στο Δήμο Ηρακλειδών
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχο−

λείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλειδών»,
ΦΕΚ 1454/Β/24−07−2008 περί «Τροποποίησης συστατικής
πράξης Ν.Π. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτρο−
πή Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρα−
κλειδών» και ΦΕΚ 186/Β/05−02−2009 περί «Ενιαία Σχολική
Επιτροπή Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου
Ηρακλειδών», σ’ ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,
που έχει ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ−
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».
ΕΔΡΑ: Η έδρα του Δήμου Κω.
ΣΚΟΠΟΣ:
1. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις
λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι−
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων
υλικών κ.λπ.
2. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή−
ρηση των διδακτηρίων.
3. Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών επίπλων, εξοπλι−
σμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων.
4. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο
εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη
με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα
τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους
και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται
αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των
σχολικών μονάδων.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης Δήμου Κω διοικείται από 11μελές Δ.Σ., αποτε−
λούμενο από:
• Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο, προερχόμενο από την
πλειοψηφία, ως πρόεδρο του Δ.Σ.
• Δύο (2) εκπροσώπους, που ορίζονται από την μειοψη−
φία και μπορούν να είναι είτε Δημοτικοί Σύμβουλοι είτε
Σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινοτήτων είτε λαϊκά μέλη.
• Πέντε (5) μέλη που προτείνονται από την πλειοψη−
φία προερχόμενα είτε από τα Συμβούλια των Δημοτικών
Κοινοτήτων, είτε λαϊκά μέλη.
• Δύο (2) Διευθυντές Σχολείων, εκ των πέντε (5) αρ−
χαιότερων, των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
• Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
Σημειώνεται, ότι κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών
Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφο−
ρούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος
διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με
δικαίωμα ψήφου.
ΠΟΡΟΙ:
1. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Κω.
2. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, η οποία κατα−
νέμεται στο ποσοστό που έχει αποφασίσει η Δημοτική
Επιτροπή Παιδείας.
3. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−
ροδοσίες.
4. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγ−
μάτων ή υπηρεσιών.
5. Πρόσοδοι από την περιουσία του.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
Από την απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του Δήμου Κω, οικονομικού έτους 2011.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κως, 16 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
F
Αριθ. 48
(6)
Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου σχολι−
κών επιτροπών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δια
συγχωνεύσεως των υφισταμένων αντιστοίχων σχο−
λικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των
τέως Δήμου Νάξου, Δήμου Δρυμαλίας και των τέως
κοινοτήτων Σχοινούσας, Δονούσας, Κουφονησίων και
Ηρακλειάς.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 2 περ. 29α αρ. 3 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄) και ιδίως τις διατάξεις
των άρθρων 103 επ’ αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρο 243 και 240 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄)
και το άρθρο 5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α΄).
4. Την αριθ. 8440/24−2−2011 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών
και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
5. Το σχετικό οδηγό συγχωνεύσεων Νομικών Προσώπων
της ΕΕΤΑ.
6. Την αριθ. 3776/14.4.2011 εγκριτική απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
αποφασίζουμε:
1. Τη συγχώνευση των κατωτέρω νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου:
Α) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νά−
ξου η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 12961 από−
φαση του Νομάρχη Κυκλάδων και έχει δημοσιευθεί στο
ΦΕΚ 1065/Β΄/31.12.1991.
Β) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου του Δημοτικού
Διαμερίσματος Βίβλου, των Δημοτικών Σχολείων των
Διαμερισμάτων Βίβλου – Σαγκρίου – Ποταμιάς και Νηπι−
αγωγείων Δημοτικών Διαμερισμάτων Βίβλου – Ποταμιάς
Δήμου Νάξου η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 1716
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 700/Β΄/19.5.1999,
μόνο ως προς τις σχολική μονάδά Β/θμιας εκπαίδευσης
(Γυμνάσιο) που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω σχολική
επιτροπή.
Γ) Σχολική Επιτροπή «Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νάξου» Δήμου Νάξου
η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 12558 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 24/Β΄/14.1.2005.
Δ) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β1 Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης Γυμνασίου Χαλκείου και Ενιαίου Λυκείου Χαλκεί−
ου η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 4663 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1381/Β΄/6.7.1999.
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Ε) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β2 Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)
Νάξου− Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Νάξου και 1ου Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.)
Νάξου η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 4664
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1381/Β΄/6.7.1999
και έχει τροποποιηθεί με τις με αριθμούς 13702, 13180,
5710, 6350 και 311 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχει δημοσιευθεί στα
ΦΕΚ 235/Β΄/22.2.2005, 1756/Β΄/4.12.2006, 1925/Β΄/18.9.2007,
1115/Β΄/17.6.2008 και 91/Β΄/3.2.2010 αντίστοιχα.
ΣΤ) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β3 Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Γυμνασίου Σκαδού η οποία έχει συσταθεί με
την με αριθμό 4665 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχει δημοσιευθεί
στο ΦΕΚ 1381/Β΄/6.7.1999.
Η) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ηρακλειάς η οποία
έχει συσταθεί με την με αριθμό 13106 απόφαση του Νο−
μάρχη Κυκλάδων και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1065/
Β΄/31.12.1991.
Θ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου
και Νηπιαγωγείου Σχοινούσας η οποία έχει συσταθεί με
την με αριθμό 15963 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχει δημοσιευθεί
στο ΦΕΚ 111/Β΄/19.1.2001, μόνο ως προς τη σχολική μονά−
δα Β/θμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) που περιλαμβάνεται
στην ανωτέρω σχολική επιτροπή.
και τη σύσταση νέου νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, με την ονομασία, “Σχολική Επιτροπή Σχολικών
Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239
επ. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
2. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την
κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων
υλικών κ.λπ.
β) Η αμοιβή καθαριστριών.
γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
του σχολείου και του κάθε είδους εξοπλισμού του.
δ) Η εισήγηση προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχο−
λικών Κτιρίων του σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά
είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη.
ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμε−
τάλλευση του σχολικού κυλικείου, και
στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής
μονάδας, και
ζ) Γενικά οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 243 του
Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114 Α΄) και το άρθρο 5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110Α)
και από κάθε άλλη σχετική νομοθετική διάταξη.
3. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβού−
λιο που αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία
μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημο−
τικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο
δήμαρχος, δημοτικοί 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 προ−
σώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων
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του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισ−
σότερους από δέκα (10) εργαζομένους, κατά τα ειδικό−
τερα οριζόμενα στο άρθρο 240 και 243 του Ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.). Επίσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1
της 8440/24−2−2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
− Στη διοίκηση της συσταθείσας δια συγχωνεύσεως
σχολικής επιτροπής ορίζονται οπωσδήποτε:
Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιο−
τέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης.
− Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένω−
σης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση
γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γο−
νέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
− Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοι−
νοτήτων για τα σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο του συσταθέντος
δια συγχωνεύσεως Νομικού Προσώπου θα αποτελείται
από: ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο, τέσσερις (4) Διευθυντές
Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης εκ των πέντε
αρχαιοτέρων, δύο (2) εκπροσώπους των αντίστοιχων ενώ−
σεων γονέων και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση
γονέων δύο (2) εκπροσώπους των υφισταμένων συλλό−
γων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής
μονάδας, ένα (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων
των σχολείων Δ/θμιας εκπαίδευσης κατά προτεραιότητα
μεγέθους σχολικής μονάδας, και επτά (7) δημότες που
είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή
που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση
ή ειδικές γνώσεις.
Κατά τη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
Σχολική Μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής Σχολικής
Μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. Στην
περίπτωση αυτή καταλαμβάνει τη θέση του νεότερου
σε ηλικία Μέλους εκ των πολιτών που μετέχουν στη
συνεδρίαση.
4. Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παραχωρούνται
στο Νομικό Πρόσωπο είναι όλη η κινητή − ακίνητη και
κάθε είδους εν γένει περιουσία των σχολικών επιτροπών
που συγχωνεύονται.
5. Οι πόροι του Νομικού Προσώπου προέρχονται:
α) Από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων, όπως θα καθορίζεται αρμοδίως και
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α)
και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει.
β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές
και κληροδοσίες.
ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87Α΄), του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄) του άρθρο 5, του Ν. 1894/
1990 (ΦΕΚ 110/Α΄), της α.π. 8440/24−2−2011 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών), ως
και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στον ΚΑ 00−6715.008
με ποσό των 50.000,00 €.
Το νέο Νομικό Πρόσωπο αποτελεί καθολικό διάδοχο των
Νομικών Προσώπων − Σχολικών Επιτροπών που συγχωνεύ−
ονται σ’ όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την α.π. 3776/
14−4−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νάξος, 13 Μαΐου 2011

Ο Δήμαρχος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
F
Αριθ. 46
(7)
Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου σχολικών
επιτροπών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δια συγ−
χωνεύσεως των υφισταμένων αντιστοίχων σχολικών
επιτροπών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των τέως Δή−
μου Νάξου, Δήμου Δρυμαλίας και των τέως κοινοτήτων
Σχοινούσας, Δονούσας, Κουφονησίων και Ηρακλειάς.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 2 περ 29α αριθμ.3 του Ν. 3852/
2010.
2. Τις διατάξεις του νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−πρό−
γραμμα Καλλικράτης (3852/2010)» (ΦΕΚ 87Α΄) και ιδίως
τις διατάξεις των άρθρων 103 επ’ αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρο 243 και 240 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ114Α΄)
και το άρθρο 5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110Α).
4. Την α.π. 8440/24−2−2011 απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών).
5. Το σχετικό οδηγό συγχωνεύσεων Νομικών Προσώπων
της ΕΕΤΑ.
6. Την αριθ. 3421/14.4.2011 εγκριτική απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
αποφασίζουμε:
1. Τη συγχώνευση των κατωτέρω νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου − Σχολικών Επιτροπών σχολικών μονά−
δων Α/θμιας εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων του
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, και ειδικότερα:
Α) Σχολική Επιτροπής (Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Νάξου) η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 12960
απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων και έχει δημοσιευθεί
στο ΦΕΚ 1065/Β΄/31.12.1991.
Β) Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων
των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μελάνων – Κυνιδάρου−
Εγγαρών – Γαλήνης και Νηπιαγωγείων των Δημοτικών
Διαμερισμάτων Μελάνων Κυνιδάρου Δήμου Νάξου η
οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 1715 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 700/Β΄/19.5.1999.
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Γ) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Γαλανάδου
– Γλινάδου – Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου η οποία έχει
συσταθεί με την με αριθμό 1717 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχει δη−
μοσιευθεί στο ΦΕΚ 700/Β΄/19.5.1999.
Δ) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου του Δημοτικού
Διαμερίσματος Βίβλου, των Δημοτικών Σχολείων των
Διαμερισμάτων Βίβλου – Σαγκρίου – Ποταμιάς και Νηπι−
αγωγείων Δημοτικών Διαμερισμάτων Βίβλου – Ποταμιάς
Δήμου Νάξου η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 1716
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 700/Β΄/19.5.1999,
μόνο ως προς τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω σχολική
επιτροπή.
Ε) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α1 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης Δημοτικών Σχολείων Δαμαριώνα – Μονής – Χαλκείου
– Χειμάρρου και Νηπιαγωγείων Δαμαριώνα και Χαλκείου
η οποία έχει συσταθεί με την αριθ. 4662 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1381/Β΄/6.7.1999.
ΣΤ) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α4 Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Κο−
ρώνου− Κορωνίδας και Δημοτικού Σχολείου Απόλλωνα
η οποία έχει συσταθεί με την αριθ. 4659 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1381/Β΄/6.7.1999.
Ζ) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α3 Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Απερά−
θου Δήμου Δρυμαλίας η οποία έχει συσταθεί με την
με αριθμό 4660 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχει δημοσιευθεί στο
ΦΕΚ 1381/Β΄/6.7.1999.
Η) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α2 Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης Γυμνασίου Σχολείων Φιλωτίου – Δανακού και
Νηπιαγωγείου Φιλωτίου Δήμου Δρυμαλίας η οποία έχει
συσταθεί με την με αριθμό 4666 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχει δη−
μοσιευθεί στο ΦΕΚ 1381/Β΄/6.7.1999.
Θ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Δονούσας
η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 10992 απόφαση
του Νομάρχη Κυκλάδων και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ
824/Β΄/10.10.1991.
Ι) Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων Παναγιάς και
Αγίου Γεωργίου Ηρακλειάς η οποία έχει συσταθεί με την
με αριθμό 8771 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων και έχει
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 824/Β΄/10.10.1991.
Κ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Κουφονησίων η οποία έχει συσταθεί με την με
αριθμό 8943 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων και έχει
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 824/Β΄/10.10.1991.
Λ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου
και Νηπιαγωγείου Σχοινούσας η οποία έχει συσταθεί με
την με αριθμό 15963 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχει δημοσιευθεί στο
τεύχος 19/01/2001 Β΄ με αριθμό 111 Ε.τ.Κ., μόνο ως προς
τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που
περιλαμβάνονται στην ανωτέρω σχολική επιτροπή.
και τη σύσταση νέου νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, με την ονομασία, “Σχολική Επιτροπή Σχολικών
Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239
επ’ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
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2. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την
κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων
υλικών κ.λπ.
β) Η αμοιβή καθαριστριών.
γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
του σχολείου και του κάθε είδους εξοπλισμού του.
δ) Η εισήγηση προς την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχο−
λικών Κτιρίων του σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά
είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη.
ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμε−
τάλλευση του σχολικού κυλικείου και
στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής
μονάδας.
ζ) Και γενικά οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 243
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και κοινο−
τήτων» (ΦΕΚ114Α΄) και το άρθρο 5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ
110Α) και από κάθε άλλη σχετική νομοθετική διάταξη.
3. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβού−
λιο που αποτελείται από δεκατρία μέλη, τα οποία μαζί
με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό
συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δή−
μαρχος, δημοτικοί 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 προ−
σώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων
του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισ−
σότερους από δέκα (10) εργαζομένους, κατά τα ειδικό−
τερα οριζόμενα στο άρθρο 240 και 243 του Ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.). Επίσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1
της 8440/24−2−2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
− Στη διοίκηση της συσταθείσας δια συγχωνεύσεως
σχολικής επιτροπής ορίζονται οπωσδήποτε:
Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων,
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
− Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένω−
σης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση
γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γο−
νέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο του συσταθέντος
δια συγχωνεύσεως Νομικού Προσώπου θα αποτελείται
από: δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, πέντε (5) Διευθυ−
ντές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης εκ των
πέντε αρχαιοτέρων, ένα (1) εκπρόσωπο των αντίστοιχων
ενώσεων γονέων και σε περίπτωση που δεν υπάρχει
ένωση γονέων ένα (1) εκπρόσωπο των υφισταμένων συλ−
λόγων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής
μονάδας, και πέντε (5) δημότες που είναι χρήστες των
υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις.
Κατά τη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
Σχολική Μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής Σχολικής
Μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
4. Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παραχωρούνται
στο Νομικό Πρόσωπο είναι όλη η κινητή − ακίνητη και
κάθε είδους εν γένει περιουσία των σχολικών επιτροπών
που συγχωνεύονται.
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5. Οι πόροι του Νομικού Προσώπου προέρχονται:
α) Από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων, όπως θα καθορίζεται αρμοδίως και
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α)
και (β) του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει.
β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές
και κληροδοσίες.
ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87Α΄), του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδι−
κα Δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ114Α΄) του άρθρο 5, του
Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110Α), της α.π. 8440/24−2−2011 απόφα−
σης του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης (Καθορισμός λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών), ως και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στον Κ.Α. 00−6715.008
με ποσό των 50.000,00 €.
Το νέο Νομικό Πρόσωπο αποτελεί καθολικό διάδοχο των
Νομικών Προσώπων−Σχολικών Επιτροπών που συγχωνεύ−
ονται σ’ όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την α.π. 3421/14−4−
2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αιγαίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νάξος, 13 Μαΐου 2011

Ο Δήμαρχος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
F
Αριθ. απόφ. 1/2011
(8)
Σύσταση προσωρινής Προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού
δικαίου Αορίστου Χρόνου στη Δημοτική Φιλαρμονική
«ΟΡΦΕΥΣ» του Δήμου Λαγκαδά κατ’ εφαρμογή αμε−
τάκλητης Δικαστικής Απόφασης.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ «ΟΡΦΕΥΣ» ΛΑΓΚΑΔΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ
274/Α’/14−11−2002), σύμφωνα με τις οποίες οι Ο.Τ.Α. είναι
υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις σχετικές τελεσίδικες
αποφάσεις.
2. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου (πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φε−
βρουαρίου 2010).
3. Τις αρ. 50410/07−09−2010 και 24/οικ. 50259/6−9−2010
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τα άρθρα 10 και 101 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄).
5. Την αρ. 16/08−10−2010 αίτηση του Ζωγραφίδη Ιωάννη
του Θεοδοσίου, περί μετατροπής της σύμβασης του σε
αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής
απόφασης.

6. Την αρ. 14089/2007 τελεσίδικη δικαστική απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί με−
τατροπής της σύμβασης του σε αορίστου.
7. Το αρ. 198/13−01−2011 πιστοποιητικό τελεσιδικίας του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το οποίο κα−
τέστη η υπ’αρ. 14089/2007 τελεσίδικη και αμετάκλητη.
8. Την αρ. 2/25−01−2011 βεβαίωση του Προέδρου του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής «ΟΡ−
ΦΕΥΣ» Λαγκαδά, περί ύπαρξης της σχετικής πίστωσης
στον τρέχοντα προϋπολογισμό.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 233 παρ. 1 του Ν. 3463/2006,
σχετικά με τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοι−
κητικού Συμβουλίου, όπου: «Το Διοικητικό Συμβούλιο ο
Πρόεδρος του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν, ως
προς τη διοίκηση του ιδρύματος τις αρμοδιότητες Δημο−
τικού Συμβουλίου, Δημάρχου και δημαρχιακής Επιτροπής
αντίστοιχα»,
10. Το γεγονός ότι στην περίπτωση της παρούσας Από−
φασης δεν εφαρμόζεται το άρθρο 101 του Ν. 3584/ 2007
(ΦΕΚ 143/τ.Α’/28−06−2007), διότι το άρθρο αυτό αναφέρε−
ται μόνο στις υπηρεσιακές μεταβολές που προκύπτουν
βάσει του κώδικα αυτού − δηλαδή αποστέλλεται για δη−
μοσίευση στο ΦΕΚ με μέριμνα του φορέα και όχι του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας (αναλογική εφαρ−
μογή της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 77/2007 για τη μεταφορά
του πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων στους
ΟΤΑ), αποφασίζει ομόφωνα:
Τη σύσταση προσωρινής − προσωποπαγούς θέσεως
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Δημοτική Φιλαρ−
μονική «ΟΡΦΕΥΣ» Λαγκαδά ως εξής:
• Μία (1) προσωρινή προσωποπαγής θέση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Αρχιμουσικών,
στην οποία θα καταταχθεί ο ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ.
Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποι−
ονδήποτε τρόπο.
Η παρούσα απόφαση να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμ−
βούλιο του Δήμου Λαγκαδά, για την παροχή σύμφωνης
γνώμης.
Η δαπάνη κατάταξης του παραπάνω προσωπικού ύψους
23.000,00 €, θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό τρέχο−
ντος έτους 2011 της Δημοτικής Φιλαρμονικής «ΟΡΦΕΥΣ»
Λαγκαδά ή μετέπειτα στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. που θα προκύψει
από τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων ή στο Δήμο
σε περίπτωση κατάργησης, σύμφωνα με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
(Ν. 3852/2010) και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.:
• Τον Κ.Α. 02.10.6021 (τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου) με το ποσό των
16.000,00 €
• Τον Κ.Α. 02.10.6052 (εργοδοτικές εισφορές προσω−
πικού ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου) με το ποσό
των 7.000,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νάξος, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΝΑΣ
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