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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20542/13012 (1)

  Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Παιδική Μέριμνα Δήμου Ζωγράφου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/ 1997 (Φ.Ε.Κ. 107/1997 τ.Α΄) «Διοί−

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 239 και 240 του ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ.Α΄ 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 52563/98 (Φ.Ε.Κ. 122/1.2.1999 Β΄) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί 
σύστασης Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ζωγράφου με 
την επωνυμία «Παιδική Μέριμνα Δήμου Ζωγράφου».

4. Την υπ’ αριθμ. 114/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου περί τροποποίησης 
της συστατικής πράξης του ν.π. «Παιδική Μέριμνα Δήμου 
Ζωγράφου».

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6493/30.5.2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, Φ.Ε.Κ. 1152/24.6.2008 
τ.Β΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων,  
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή 
Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων 
Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Ανατολικής Αττικής − Δυτικής Αττικής 
− Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των τμημάτων 
των Διευθύνσεων αυτών της Περιφέρειας Αττικής», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 52563/1998 απόφαση, 
ως εξής:

4. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους − Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας για την κάλυψη των αναγκών λει−
τουργίας, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του και 
την αγορά εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/13.6.1994 
τ.Α΄).

β) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Ζωγράφου, ποσού 
ύψους έως 1.800.000 € για τις ανάγκες του Νομικού 
Προσώπου.

γ) Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το 
Κράτος ή από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό, νομικό 
ή φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό 
Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Ζωγράφου για λογαρι−
ασμό του.

δ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και 
κληροδοσίες.

ε) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 
πραγμάτων ή Υπηρεσιών.

στ) Πρόσοδοι από την υπηρεσία του.
Προστίθεται άρθρο διοίκησης αριθμ. 5
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5. Διοίκηση του Νομικού Προσώπου:
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμ−

βούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ήτοι:
• Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 

οι δύο (2) προέρχονται από τη μειοψηφία
• Δύο (2) λαϊκά μέλη
• Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων και
• Έναν (1) εκπρόσωπο των γονέων
Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από το άρθρο 240 

του ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
«Κάλυψη δαπάνης»:
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ζω−
γράφου του τρέχοντος οικονομικού έτους ύψους 1.150.000 
€, η οποία βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6715.11.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 52563/1998 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2009

  Με εντολή Γενικού Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ
F

    Αριθμ. 08/ΔΤΑ/ 16257 (2)
Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στην 

Κοινότητα Γραμματικού με την επωνυμία: «Παιδικός 
Σταθμός Κοινότητας Γραμματικού».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8.6.2006).
2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτoδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
107/Α΄/30.5.1997).

3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98Α΄) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη 
δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής 
διάταξης.

5) Την υπ’ αριθμ. οικ. 6493/2008 (Φ.Ε.Κ. 1152/Β΄/24.6.2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
για μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας» στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. 
Αττικής.

6) Τις υπ’ αριθμ. 55/2009 και 95/2009 αποφάσεις του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Γραμματικού, αποφασίζουμε:

Την Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
στην Κοινότητα Γραμματικού με την επωνυμία «Παιδικός 
Σταθμός Κοινότητας Γραμματικού», ως παρακάτω:

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Συστήνουμε στην Κοινότητα Γραμματικού Αττικής 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την 
επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜ−
ΜΑΤΙΚΟΥ», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

Άρθρο 2ο
Σκοπός

1. Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ που είναι κυρίαρχα χώρος 
αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας σκοπό έχει:

1. Να παρέχει ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με 
τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

2. Να βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, 
σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

3. Να εξαλείφει κατά το δυνατό, τις διαφορές που 
τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και 
μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.

4. Να εξυπηρετεί τους γονείς και παράλληλα να τους 
ευαισθητοποιεί πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγω−
γικής και ψυχολογίας.

5. Να βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομα−
λή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό 
περιβάλλον.

6. Να παρέχει ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα 
παιδιά που φιλοξενεί τηρώντας τους κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας.

Άρθρο 3ο
Όργανα Διοίκησης − σφραγίδα

1. Το ΝΠΔΔ του παρόντος κανονισμού θα διοικείται 
από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο 
μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζεται από το Κοι−
νοτικό Συμβούλιο Γραμματικού.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
α) Τρεις (3) Κοινοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων ένας 

(1) ορίζεται από την μειοψηφία του Κοινοτικού Συμ−
βουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει 
Κοινοτικό Σύμβουλο ή εκείνος που έχει ορισθεί παραι−
τηθεί, χωρίς να αντικατασταθεί, μετέχει σύμβουλος της 
πλειοψηφίας.

β) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Παι−
δικού Σταθμού.

γ) Ένας (1) εκπρόσωπος των γονέων και κηδεμόνων 
των φιλοξενούμενων παιδιών στον Παιδικό Σταθμό.

3. Μετά τον ορισμό των μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔ το 
Κοινοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρό−
εδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας, αυτός αυτοδίκαια καθίσταται και Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη πρώτη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο γραμματέας 
και ο ταμίας αυτού.

4. Η θητεία των μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔ ορίζεται με 
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με 
την εγκατάσταση του νέου ΔΣ.

5. Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να αντικατασταθούν κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση Κοινοτικού 
Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκη−
ση των καθηκόντων τους.

6. Το ΝΠΔΔ εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε 
κάθε άλλη Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του ΔΣ 
και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντι−
πρόεδρο.

7. Το ΝΠΔΔ θα χρησιμοποιεί σφραγίδα στρογγυλή, 
που κυκλικά θα φέρει τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ−
ΤΙΑ και ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙ−
ΚΟΥ και στο μέσο το εθνόσημο.
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Άρθρο 4ο
Πόροι

1. Πόροι του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ) είναι:

α) Η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση της 
Κοινότητας. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση της Κοινό−
τητας ανέρχεται στο ποσό των 50.000 €.

β) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες.

γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών που παρέχει ο Παιδικός Σταθμός.

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

Άρθρο 5ο
Περιουσία

1.− Περιουσία του ΝΠΔΔ αποτελεί η κινητή και ακί−
νητη περιουσία του Παιδικού Σταθμού που πρόκειται 
να ιδρυθεί.

Άρθρο 6ο
Ακροτελεύτια Διάταξη

1.− Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 50.000,00 € για το τρέχον έτος σε βάρος 
του ΚΑ 00.6715.02 με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠΔΑ (Παιδικός 
Σταθμός)» του Προϋπολογισμού έτους 2009 της Κοινότητας 
Γραμματικού και ανάλογη δαπάνη για κάθε ένα από τα 
επόμενα έτη λειτουργίας του ΝΠΔΔ το ύψος της οποίας θα 
προσδιορίζεται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γέρακας, 24 Σεπτεμβρίου 2009 
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής
ΧΡ ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ 
F

    Αριθμ. 18964 (3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου με την επωνυμία «Πνευματικό −Πολιτιστικό Κέ−
ντρο» του Δήμου Ανακτορίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
2. Την υπ’ αριθμ. 6834/16.4.2002 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ.. 

558/8.5.2002 τ.Β΄) περί σύστασης ιδίου Νομικού Προσώ−
που με την επωνυμία «Πνευματικό − Πολιτιστικό Κέντρο» 
του Δήμου Ανακτορίου όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 8324/2007 (Φ.Ε.Κ. 868/τ.Β΄/4.6.2007) και υπ’ 
αριθμ. 2617/16.2.2009 όμοιες αποφάσεις μας.

3. Την υπ’ αριθμ. 175/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Ανακτορίου περί τροποποίησης της συστατικής πράξης

4. Την υπ’ αριθμ. 5948/3.5.2007 (Φ.Ε.Κ. 733/9.5.2007 τ.Β΄) από−
φαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί 
«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότηση 
υπογραφής αποφάσεων εγγράφων κ.λ.π.», αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την συστατική πράξη του Ν.Π. στην 
παρ. 6 ως εξής: το Νομικό Πρόσωπο «Πνευματικό — Πο−
λιτιστικό Κέντρο» του Δήμου Ανακτορίου διοικείται από 
5μελές Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου μαζί 
με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και αποτελείται από:

Α) Τον Δήμαρχο όταν ο ίδιος επιθυμεί να μετέχει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο οπότε αυτοδικαίως καθίσταται και 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν (1) Δημότη 
που έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή 
ειδικευμένες γνώσεις ανάλογα με τους σκοπούς που 
επιδιώκει το Νομικό Πρόσωπο. 

Β) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους.
Γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού 

Προσώπου εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερο από 
δέκα (10) εργαζόμενους, ο οποίος προτείνεται από την 
Γενική Συνέλευση των Τακτικών Υπαλλήλων εντός προ−
θεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα απο−
σταλεί η σχετική πρόσκληση και σε αντίθετη περίπτωση 
από έναν (1) Δημότη που έχει ανάλογη επαγγελματική 
ή κοινωνική δράση ή ειδικευμένες γνώσεις ανάλογα με 
τους σκοπούς που επιδιώκει το Νομικό Πρόσωπο.

Δ) Έναν (1) αιρετό Δημοτικό Σύμβουλο που θα προ−
τείνεται από την μειοψηφία. Σε περίπτωση που η μειο−
ψηφία δεν ορίσει σύμβουλο ή εκείνος που έχει οριστεί 
παραιτηθεί χωρίς να αντικατασταθεί μετέχει σύμβουλος 
της πλειοψηφίας.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 6834/16.4.2002 από−
φασή μας (Φ.Ε.Κ. 558/8.5.2002 τ.Β΄) όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

3. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ: 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά ούτε 
σε βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μεσολόγγι, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 84943/6509 (4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δημοτικής Επι−

χείρησης Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ενημέ−
ρωσης Δήμου Πρεσπών» ως προς τους σκοπούς της.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄) «Διοί−

κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμι−
ση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995.
3. Την υπ’ αριθμ. 25027/1984 υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 4048/27.6.2003 (Φ.Ε.Κ. 962/14.7.2003/τ.Β΄) 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας για τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης 
με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού, Πο−
λιτισμού, Αθλητισμού και Ενημέρωσης Δήμου Πρεσπών», 
καθώς και την υπ’ αριθμ. οικ. 8730/7.1.2005 (Φ.Ε.Κ. 1462/
τ.Β΄/21.10.2005) απόφασή μας περί Τροποποίηση αυτής.

5. Την υπ’ αριθμ. 90/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πρεσπών, με τη συνημμένη οικονομοτεχνική 
μελέτη Βιωσιμότητας περί τροποποίησης της συστα−
τικής πράξης της «Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ενημέρωσης Δήμου Πρε−
σπών», αποφασίζουμε:
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Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δημοτι−
κής Επιχείρησης Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Ενημέρωσης Δήμου Πρεσπών», ως προς τους σκοπούς 
της, στους οποίους προστίθεται ο εξής:

— Ίδρυση και λειτουργία δομών κοινωνικής μέριμνας, 
όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι».

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης και του 
Δήμου Πρεσπών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φλώρινα, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

F
    Αριθμ. 5630 (5)
Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικό 

Κλειστό Γυμναστήριο Καλυβίων» Δήμου Σκύδρας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν.  3463/2006 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2) Τις διατάξεις άρθρου 7 του ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107/

τ.Α΄/30.5.1997). «Διοίκηση, οργάνωση ,στελέχωση της 
Περ/ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις».

3) Την υπ’ αριθμ. 104/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σκύδρας Περί σύστασης νομικού προσώ−
που με την επωνυμία «Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο 
Καλυβίων» Δήμου Σκύδρας.

4) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», σχετικά με την υποχρέωση 
αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ−
δοση κάθε κανονιστικής πράξης.

5) Την υπ’ αριθμ. 8063/30.10.2008 (Φ.Ε.Κ. 2317 Β΄/ 
13.11.2008): Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβα−
ση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξε−
ων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: 
«Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καλυβίων» Δήμου 
Σκύδρας.

2. Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι το Τοπικό Δια−
μέρισμα Καλυβίων του Δήμου Σκύδρας.

3. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:
α) Η δημιουργία, ανάπτυξη και προώθηση κάθε μορφής 

Αθλητικής δραστηριότητας που στοχεύει στην πνευ−
ματική, ψυχική και σωματική αγωγή των κατοίκων της 
περιοχής του Δήμου. 

β) Η έρευνα και προώθηση για δημόσια συζήτηση 
των προβλημάτων που απασχολούν τους κατοίκους 
και ειδικότερα διάφορες κοινωνικές ομάδες όπως νέοι, 
γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, γονείς κ.λ.π. 

γ) Η διάδοση του αθλητικού πνεύματος, η δημιουργία 
διαφόρων αθλητικών τμημάτων και τη συμμετοχή και 
συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με φορείς άλ−
λων περιοχών εντός και εκτός Ελλάδας. 

δ) Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών κέντρων 
και χώρων αθλοπαιδιών έτσι ώστε να καλύπτονται οι 
αυξημένες ανάγκες για άθληση των κατοίκων και ιδι−
αίτερα των νέων.

ε) Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού για να καλυ−
φθούν τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες κατά ηλικία:

4. Διοίκηση του Νομικού Προσώπου:
Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «Δημοτικό 

Κλειστό Γυμναστήριο Καλυβίων» Δήμου Σκύδρας, θα 
διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται 
από εννέα (9) μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές 
τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας και 
αποτελείται από:

α) Τον Δήμαρχο ή έναν δημοτικό σύμβουλο. 
β) Τέσσερις (4) Δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποί−

ων οι δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία.
γ) Τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Τοπικού Συμβου−

λίου Καλυβίων που προτείνεται από το οικείο Τοπικό 
Συμβούλιο. 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Αθλητικού Συλλόγου Κα−
λυβίων.

δ) Δύο (2) δημότες, που είναι χρήστες των υπηρεσιών 
του Νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγ−
γελματική δράση ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις 
ανάλογα με τον σκοπό του Νομικού Προσώπου.

Σε περίπτωση που το Νομικό Πρόσωπο απασχολεί πε−
ρισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους, στο Διοικητικό 
Συμβούλιο συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των εργαζο−
μένων. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από την γενική 
συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας (15) 
ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση 
και θα καταλαμβάνει τη θέση ενός (1) δημότη.

Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους 
ή εκείνοι που έχουν ορισθεί παραιτηθούν, χωρίς να αντι−
κατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δη−
μοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως κα−
θίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού 
συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 
νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημο−
τικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση 
του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντι−
κατασταθούν 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 περίπτω−
ση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. 
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από 
τον αντιπρόεδρο.

5. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ανερχόμενη σε 

10.000,00 €.
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β) Η ετήσια επιχορήγηση του κράτους, προς το Νομικό 
Πρόσωπο ή προς το Δήμο για το Νομικό Πρόσωπο.

γ) Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 
κληροδοσίες που θα προκύψουν.

δ) Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή 
των υπηρεσιών που παρέχει το Νομικό πρόσωπο.

ε) Οι πρόσοδοι από την δική περιουσία.
6. Περιουσία του νομικού προσώπου θα αποτελέσουν τα 

κινητά και ακίνητα των αθλητικών χώρων που υπάρχουν, 
τα οποία έχουν χαρακτηριστεί με την υπ’ αριθμ. ΣΤ οικ. 
19750/98 (Φ.Ε.Κ. 1042/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών 
και Πολιτισμού ως δημοτικής σημασίας και τα οποία θα 
προκύψουν κατόπιν σχετικής απογραφής που θα διενερ−
γήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 00.6717.002 του προϋπολο−
γισμού του Δήμου Σκύδρας, για το τρέχον έτος ύψους 
10.000,00 € και ανάλογη για καθένα από επόμενα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΠΑΧΤΑ
F

Αριθμ. 10540 (6)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κυπαρισσίας 
(ΔΕΥΑΚΥ)». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 1069/1980, 

«περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχέτευσης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
με τις όμοιες του άρθρου 8 του ν. 2839/2000 και του 
άρθρου 33 του ν. 3274/2004. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του ν. 1558/1985 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/ 2005).

3. Την υπ’ αριθμ. 11863/26.9.2005 απόφασή μας με 
την οποία συστάθηκε στον Δήμο Κυπαρισσίας του Ν. 
Μεσσηνίας Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης με την 
επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ−
σης Κυπαρισσίας (ΔΕΥΑΚΥ), η οποία δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 1449/21.10.2005/τ.Β΄, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 15216/15.9.2006 όμοια δική μας (Φ.Ε.Κ. 
1607/τ.Β΄/1.11.2006). 

4. Την υπ’ αριθμ. 41/2007 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚΥ με την οποία έγινε η ανάθεση 
εκπόνησης συμπληρωματικής Οικονομοτεχνικής Με−
λέτης βιωσιμότητας για την τροποποίηση της συστα−
τικής πράξης της επιχείρησης και την διεύρυνση του 
αντικειμένου της με την προσθήκη στους σκοπούς την 
ενασχόληση της με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

5. Την υπ’ αριθμ. 230/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κυπαρισσίας με την οποία εγκρίνεται (πα−
ραλαμβάνεται) η συνταχθείσα Οικονομοτεχνική Μελέτη 
και επικυρώνεται η τροποποίηση της συστατικής πράξης 
της ΔΕΥΑΚΥ, ως ανωτέρω αναλύθηκε, αποφασίζουμε:

• Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 230/2009 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας.

• Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 11863/26.9.2005 απόφα−
σή μας με την οποία συστάθηκε στον Δήμο Κυπαρισσίας 
του Ν. Μεσσηνίας Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Απο−
χέτευσης Κυπαρισσίας (ΔΕΥΑΚΥ), η οποία δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 1449/21.10.2005/τ.Β΄, όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 15216/15.9.2006 όμοια δική μας (Φ.Ε.Κ. 
1607/τ.Β΄/1.11.2006), και ως εξής: 

Στο άρθρο 1ο, στην παράγραφο, Β2. Σκοπός, προστί−
θεται εδάφιο: 

………………………………………………………………………………………………………………............
Σκοπός της επιχείρησης είναι επίσης, η ενασχόλησή 

της με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συγκεκρι−
μένα με τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. 

— Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 11863/26.9.2005 
απόφασή μας με την οποία συστάθηκε στον Δήμο 
Κυπαρισσίας του Ν. Μεσσηνίας Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κυπαρισσίας (ΔΕΥΑΚΥ), η οποία 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1449/21.10.2005/τ.Β΄, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15216/15.9.2006 όμοια 
δική μας (Φ.Ε.Κ. 1607/τ.Β΄/1.11.2006).

— Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης (ΔΕΥΑΚΥ) 
για το οικονομικό έτος 2009. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλαμάτα, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 F
Αριθμ. 11639 (7)
   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7646/26.6.2002 απόφασή 

μας, περί σύστασης Νομικού  Προσώπου στον Δήμο 
Καλαμάτας με την επωνυμία Ενιαία Σχολική  Επιτρο−
πή 1ου ΤΕΕ Καλαμάτας −2ου ΤΕΕ Καλαμάτας −3ου 
ΤΕΕ Καλαμάτας και ΣΕΚ».  

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241, 242 και 

243 του ν. 3463/2006 με θέμα, αντίστοιχα: σύσταση δη−
μοτικών και κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, διοίκηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
συγχώνευση – κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, έξοδα παράστασης – αποζημίωση, και Σχολικές 
Επιτροπές. 

2. Την: α) υπ’ αριθμ. οικ. 5236/26.1.2007 Εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ(εγκύκλιος: 8) περί συγκρότησης Διοικητικών 
Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου και Συνδέσμων ΟΤΑ(κεφάλαιο 2 και 2.1), 

β) υπ’ αριθμ. οικ. 27871/18.5.2007 Εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών (εγκύκλιος: 33) με θέμα: περιεχόμενο 
αποφάσεων Γεν. Γραμματέων Περιφέρειας αναφορικά 
με τις συστατικές πράξεις Νομικών Προσώπων Δημοσί−
ου Δικαίου των ΟΤΑ και την τροποποίηση αυτών, και 

γ) το υπ’ αριθμ. οικ. 72690/28.12.2007 έγγραφο ομοίως 
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: περιεχόμενο συ−
στατικών πράξεων ΝΠΔΔ των ΟΤΑ. 
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3. Τις διατάξεις των παρ. 6−15 του άρθρου 5 του 
ν.  1894/1990 (Φ.Ε.Κ. 110/Α΄/27.8.1990), «για την Ακαδη−
μία Αθηνών και άλλες διατάξεις», και τις όμοιες του 
ν.  2503/1997. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 όπως 
τροποποιήθηκαν με το π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

5. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006, και τις υπ’ αριθμ. 
81646/Δ4/10.8.2006 και 57020/Δ4/1.6.2007 αποφάσεις του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
μετατροπής του 1ου ΤΕΕ Καλαμάτας σε 1ο ΕΠΑ.Λ Καλα−
μάτας, του 2ου ΤΕΕ Καλαμάτας σε 2ο ΕΠΑ.Λ Καλαμάτας 
και 3ου ΤΕΕ Καλαμάτας σε 1η ΕΠΑ.Σ Καλαμάτας. 

6. Την υπ’ αριθμ. 709/20.1.2005 (Φ.Ε.Κ. 144/τ.Β΄/7.2.2005) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυ−
τών κατ’ εντολή μας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 3250/8.3.2005 (Φ.Ε.Κ. 356/τ.Β΄/21.3.2005) και 
6244/22.4.2005 (Φ.Ε.Κ. 612/τ.Β΄/10.5.2005) και συμπληρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 98/3.1.2007 όμοια. 

7. Την υπ’ αριθμ. 7646/26.6.2002 απόφασή μας με την 
οποία συστήθηκε το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 2ου 
ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 3ου ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΣΕΚ, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ. 12749/10.8.2005 
και 4045/17.4.2007 όμοιες δικές μας. 

8. Την υπ’ αριθμ. 369/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας με την οποία τροποποιείται η 
συστατική πράξη της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής, 
αποφασίζουμε:

 Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 369/2009 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και τροποποιούμε 
την υπ’ αριθμ. 7646/26.6.2002 απόφασή μας με την οποία 
συστήθηκε το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 2ου ΤΕΕ ΚΑ−
ΛΑΜΑΤΑΣ – 3ου ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΣΕΚ, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ. 12749/10.8.2005 και 
4045/17.4.2007 όμοιες δικές μας, ως προς τις παραγρά−
φους 2 και 4 του αποφασιστικού μέρους που αφορούν 
αντίστοιχα την επωνυμία του νομικού προσώπου και το 
Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, και ως εξής: 

………………………………………………………………………………………………………………............
2. Το Νομικό Πρόσωπο από ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ−

ΠΗ 1ου ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 2ου ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 3ου 
ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΣΕΚ, μετονομάζεται σε ΕΝΙΑΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΕΠΑ.Λ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ − 2ου ΕΠΑ.
Λ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ − 1ης ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και Σ.Ε.Κ. 

………………………………………………………………………………………………………………............
4. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 11μελές Διοικη−

τικό Συμβούλιο που αποτελείται από: 
α) Τρία (3) μέλη που θα ορίζονται από την πλειοψηφία 

του Δημοτικού Συμβουλίου, 
β) Δύο (2) μέλη που θα ορίζονται από την μειοψηφία 

του Δημοτικού Συμβουλίου, 
γ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ Καλαμά−

τας, 
δ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του 2ου ΕΠΑ.Λ Καλαμά−

τας, 
ε) Τον εκάστοτε Διευθυντή της 1ης ΕΠΑ.Σ Καλαμά−

τας, 
στ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του ΣΕΚ, 
ζ) Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων 

των 1ου ΕΠΑ.Λ Καλαμάτας, 2ου ΕΠΑ.Λ Καλαμάτας και 
1ης ΕΠΑ.Σ Καλαμάτας, 

η) Τον εκάστοτε εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότη−
τας των 1ου ΕΠΑ.Λ Καλαμάτας, 2ου ΕΠΑ.Λ Καλαμάτας 
και 1ης ΕΠΑ.Σ Καλαμάτας, τα οποία ορίζονται μαζί με 
τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

— Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 
7646/26.6.2002 απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. οικ. 12749/10.8.2005 και 4045/17.4.2007 
όμοιες δικές μας. 
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7. Την ανάγκη σύστασης δύο (2) ανεξάρτητων σχολικών 
επιτροπών για την εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω 
σχολικών μονάδων, με την κατάργηση της υφιστάμενης 
μέχρι σήμερα ενιαίας σχολικής επιτροπής.

8. Την υπ’ αριθμ. 370/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας με την οποία καταργείται το 
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ−
ΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ − 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑ−
ΜΑΤΑΣ ΚΑΙ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και συνιστώ−
νται δύο (2) νέα νομικά πρόσωπα, αποφασίζουμε:

1. Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 370/2009 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241, 242 και 243 του 
ν.  3463/2006.

2. Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυ−
μία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ − 4ου 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙ−
ΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» η οποία είχε συσταθεί με την Α.Π. 
9594/27.9.2000 αποφασή μας.

3. Συνιστούμε στον Δήμο Καλαμάτας του Νομού Μεσ−
σηνίας Νομικό Πρόσωπο με την Επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

4. Σκοπός του Νομικού αυτού Προσώπου είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας θέρμανσης, φωτι−
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων 
υλικών, κ.λ.π. 

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 αντίστοιχη διεύθυνση πρω−

τοβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό του σχο−
λείου από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με επι−
πλέον εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική 
βιβλιοθήκη, 

ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση του σχολικού κυλικείου, και 

στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχο−
λικής μονάδας.

5. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5μελές Διοικη−
τικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

α) Ένα μέλος που ορίζεται από την πλειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

β) Ένα μέλος που ορίζεται από την μειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

γ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του 4ου Γενικού Λυκεί−
ου.

δ) Έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων του 4ου 
Γενικού Λυκείου.

ε) Έναν εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας του 
4ου Γενικού Λυκείου.

• Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται, μαζί 
με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβού−
λιο.

• Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό των μελών 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του Νομικού Προσώπου.

• Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τε−
τραετής, ακολουθεί την δημοτική περίοδο και λήγει 
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

• Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να 
αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους, 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο 
που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

• Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει 
ο Αντιπρόεδρος, η θητεία του οποίου ακολουθεί την θητεία 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

6. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου
β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−

ροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
7. Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου και εποπτεία.
Οι διατάξεις των άρθρων 227 παρ. 5, 234, 235 και των 

παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και στο 
συνιστώμενο αυτό Νομικό Πρόσωπο. Τα θέματα τα σχετικά 
με την λειτουργία του νομικού προσώπου ρυθμίζονται με 
κανονισμούς που εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο. Το Νομικό 
Πρόσωπο αν δεν διαθέτει ταμιακή υπηρεσία εξυπηρετείται 
από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας.

8. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή−
ρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή 
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καλαμάτας ύψους 10.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 
2009 σε βάρος του Κ.Α.: 6711.01

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Kαλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος

ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ
F

Αριθμ. 11640 (9)
    Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ στον Δήμο Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας 

με την επωνυμία  Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου Γυ−
μνασίου και 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241, 242 και 

243 του ν. 3463/2006 με θέμα, αντίστοιχα: σύσταση δη−
μοτικών και κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, διοίκηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
συγχώνευση –κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, έξοδα παράστασης –αποζημίωση, και Σχολικές 
Επιτροπές. 

2. Την: α) υπ’ αριθμ. οικ. 5236/26.1.2007 Εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ (εγκύκλιος: 8) περί συγκρότησης Διοικητικών 
Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου και Συνδέσμων ΟΤΑ (κεφάλαιο 2 και 2.1), 

β) υπ’ αριθμ. οικ. 27871/18.5.2007 Εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών (εγκύκλιος: 33) με θέμα: περιεχόμενο 
αποφάσεων Γεν. Γραμματέων Περιφέρειας αναφορικά 
με τις συστατικές πράξεις Νομικών Προσώπων Δημοσί−
ου Δικαίου των ΟΤΑ και την τροποποίηση αυτών, και 
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γ) το υπ’ αριθμ. οικ. 72690/28.12.2007 έγγραφο ομοίως 
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: περιεχόμενο συ−
στατικών πράξεων ΝΠΔΔ των ΟΤΑ. 

3. Τις διατάξεις των παρ. 6−15 του άρθρου 5 του ν.  1894/1990 
(Φ.Ε.Κ. 110/Α΄/27.8.1990), «για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες 
διατάξεις», και τις όμοιες του ν.  2503/1997. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 όπως 
τροποποιήθηκαν με το π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

5. Την υπ’ αριθμ. 709/20.1.2005 (Φ.Ε.Κ. 144/τ.Β΄/7.2.2005) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυ−
τών κατ΄ εντολή μας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 3250/8.3.2005 (Φ.Ε.Κ. 356/τ.Β΄/21.3.05) και 
6244/22.4.2005 (Φ.Ε.Κ. 612/τ.Β΄/10.5.2005) και συμπληρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 98/3.1.2007 όμοια. 

6. Την υπ’ αριθμ.9594/27.9.2000 απόφασή μας με την 
οποία συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυ−
μία ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –4ου 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την ανάγκη σύστασης δύο (2) ανεξάρτητων σχολικών 
επιτροπών για την εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω 
σχολικών μονάδων, με την κατάργηση της υφιστάμενης 
μέχρι σήμερα ενιαίας σχολικής επιτροπής. 

8. Την υπ’ αριθμ. 370/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας με την οποία καταργείται το 
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ−
ΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑ−
ΜΑΤΑΣ ΚΑΙ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και συνιστώ−
νται δύο (2) νέα νομικά πρόσωπα, αποφασίζουμε:

1. Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 370/2009 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241, 242 και 243 του 
ν.  3463/2006.

2. Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυ−
μία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ου 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙ−
ΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» η οποία είχε συσταθεί με την Α.Π. 
9594/27.9.2000 απόφασή μας. 

3. Συνιστούμε στον Δήμο Καλαμάτας του Νομού Μεσ−
σηνίας ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την Επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 6ου ΓΥΜΝΑ−
ΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

4. Σκοπός του Νομικού αυτού Προσώπου είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας θέρμανσης, φωτι−
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων 
υλικών, κ.λ.π.

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 αντίστοιχη διεύθυνση πρω−

τοβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό του σχο−
λείου από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με επι−
πλέον εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική 
βιβλιοθήκη.

ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση του σχολικού κυλικείου, και

στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχο−
λικής μονάδας. 

5. Tο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 9μελές Διοικη−
τικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

α) Τρία μέλη που ορίζονται από την πλειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

β) Δύο μέλη που ορίζονται από την μειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

γ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του 4ου Γυμνασίου Κα−
λαμάτας.

δ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Κα−
λαμάτας. 

ε) Έναν εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων του 4ου 
Γυμνασίου και 6ου Γυμνασίου. 

στ) Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων του 
4ου Γυμνασίου και 6ου Γυμνασίου. 

• Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται, μαζί 
με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβού−
λιο. 

• Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό των μελών 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του Νομικού Προσώπου. 

• Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τε−
τραετής, ακολουθεί την δημοτική περίοδο και λήγει 
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

• Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να 
αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους, 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο 
που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

• Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει 
ο Αντιπρόεδρος, η θητεία του οποίου ακολουθεί την θητεία 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

6. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: 
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου
β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−

ροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
7. Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου και εποπτεία. 
Οι διατάξεις των άρθρων 227 παρ. 5, 234, 235 και των 

παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και στο 
συνιστώμενο αυτό Νομικό Πρόσωπο. Τα θέματα τα σχετικά 
με την λειτουργία του νομικού προσώπου ρυθμίζονται με 
κανονισμούς που εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο. Το Νομικό 
Πρόσωπο αν δεν διαθέτει ταμιακή υπηρεσία εξυπηρετείται 
από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας. 

8. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή−
ρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή 
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καλαμάτας ύψους 13.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 
2009 σε βάρος του Κ.Α.: 6711.01 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Kαλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος

ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ  
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