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ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ)
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Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2224/1994 «Ρύθ−
μιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
κ.λπ.».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2525/97 «Ενιαίο
Λύκειο πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια
Εκπ/ση, αξιολόγηση Εκπ/κού έργου και άλλες διατά−
ξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ
163/τ.Α΄/21−9−2010).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 232/98 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/29−7−1998)
«Σκοποί, συγκρότηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες
του Δ.Σ. καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού
του ΕΚΕΠ», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 44/2004
(ΦΕΚ37/τ.Α΄/9−2−2004).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3γ του Π.Δ.
24/2010 (ΦΕΚ 56/τ.Α΄/15−4−2010) «Ανακαθορισμός των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.Δ. 189/2009».
7. Τον τακτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2011 του
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ..
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο−
γισμού ύψους 440.000,00 €. Για την ανωτέρω δαπάνη
έχει εγγραφεί πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό
οικ. έτους 2011 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. στον ΚΑΕ 2599 του Φ
19−110, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2011 την επιχορή−
γηση του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανα−
τολισμού» (ΕΚΕΠ) στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα
χιλιάδων ευρώ (440.000,00 €) σε βάρος της πίστωσης
του ΚΑΕ 2599 του Ειδ. Φορέα 19 −110 του τακτικού προ−
ϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ..
Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός
των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά προσδι−
ορίζονται κάθε φορά, με τα οριζόμενα στις σχετικές
αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών ποσοστά διάθεσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Απριλίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ.1/Α/321/44100/ΙΒ
(2)
Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Ιδρύματος «Αναρ−
γύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών» οικονο−
μικού έτους 2011.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το δια του από 14−1−1928 Π.Δ. (ΦΕΚ παράρτημα της
22−1−1928) και του από 13−9−1938 Β.Δ. (ΦΕΚ 342 τ.Α΄) κυρω−
θέν καταστατικό της «Αναργυρείου και Κοργιαλενείου
Σχολής Σπετσών», και το αριθμ. Λ. 17769/3684/Φ.395/
10−7−1974 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών όπου προκύπτει
ότι η ανωτέρω σχολή τυγχάνει Ν.Π.Ι.Δ. και κοινωφελές
Ίδρυμα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 365/1980 (ΦΕΚ 100 Α) «περί
εξαιρέσεως εκ της εποπτείας του Υπ. Οικονομικών της
Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών και
υπαγωγής ταύτης εις την εποπτείαν του ΥΠΕΠΘ».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
(Π.Δ. 63/2005 τ. 98Α).
4. Τον τακτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2011 του
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογι−
σμού ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €). Για την
ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον τακτικό
προϋπολογισμό οικ. έτους 2011 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. στον
ΚΑΕ 2519 του Φ. 19−110, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2011 την επιχο−
ρήγηση του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος
Σχολή Σπετσών» στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ
(10.000,00 €) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2519 του
Φ. 19−110 του τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2011
του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Το ποσό της επιχορήγησης θα ενταχθεί στον προϋπο−
λογισμό του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος
Σχολή Σπετσών», για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και
θα διατεθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων
οργάνων Διοίκησης.
Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός
των ορίων διάθεσης της πίστωσης, όπως αυτά προσ−
διορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχετικές
αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών ποσοστά διάθεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Απριλίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 12434/1232
(3)
Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερβίων − Βελβε−
ντού με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛ−
ΒΕΝΤΟΥ».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργά−
νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
β. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας».
δ. Του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Την αρ. 13634/27−7−1988 (ΦΕΚ 597/Β΄), απόφαση του
Νομάρχη Κοζάνης, για σύσταση Δημοτικού Νομικού
Προσώπου στο Δήμο Βελβεντού Ν. Κοζάνης, με την
επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
3. Την αριθμ. 34Ζ/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σερβίων−Βελβεντού, περί κατάργησης του ανω−
τέρω Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:
Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»,
σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Δήμου
Σερβίων − Βελβεντού.
Ακροτελεύτια Διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεv προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Σερβίων − Βελβεντού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 18 Μαρτίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. 12465/1241
(4)
Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερβίων − Βελβε−
ντού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ−
ΦΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργά−
νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
γ. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδο−
νίας».
δ. Του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Την αρ. 1956/20−2−1997 (ΦΕΚ 225/Β΄), απόφαση του
Αναπληρωτή Περ/κού Δ/ντή Ν. Κοζάνης, για σύσταση
Δημοτικού Νομικού Προσώπου στο Δήμο Σερβίων Ν.
Κοζάνης,, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ−
ΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ».
3. Την αριθμ. 34Β/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σερβίων−Βελβεντού, περί κατάργησης του ανω−
τέρω Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:
Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΒΙ−
ΩΝ», σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Δήμου
Σερβίων − Βελβεντού.
Ακροτελεύτια Διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Σερβίων − Βελβεντού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 18 Μαρτίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. 12463/1240
(5)
Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερβίων − Βελβε−
ντού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΩΝ».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργά−
νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
β. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας».
δ. Του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Την αρ. 15990/29−11−1996 (ΦΕΚ 1137/Β΄), απόφαση της
Αναπληρώτριας Περιφερειακού Δ/ντή Ν. Κοζάνης, για
σύσταση Δημοτικού Νομικού Προσώπου στο Δήμο Σερ−
βίων Ν. Κοζάνης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗ−
ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΩΝ».
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3. Την αριθμ. 34Γ/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σερβίων−Βελβεντού, περί κατάργησης του ανω−
τέρω Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:
Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙ−
ΩΝ», σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Δήμου
Σερβίων − Βελβεντού.
Ακροτελεύτια Διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεv προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Σερβίων − Βελβεντού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 18 Μαρτίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. 12433/1231
(6)
Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερβίων − Βελβε−
ντού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργά−
νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
β. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδο−
νίας».
δ. Του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Την αρ. 9395/2−8−1196 (ΦΕΚ 836/Β΄), απόφαση της
Αναπληρώτριας Περιφερειακού Δ/ντή Ν. Κοζάνης, για
σύσταση Δημοτικού Νομικού Προσώπου στο Δήμο Βελ−
βεντού Ν. Κοζάνης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗ−
ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
3. Την αριθμ. 34ΣΤ/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σερβίων−Βελβεντού, περί κατάργησης του ανω−
τέρω Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:
Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛ−
ΒΕΝΤΟΥ», σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του
Δήμου Σερβίων− Βελβεντού.
Ακροτελεύτια Διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Σερβίων − Βελβεντού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 18 Μαρτίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 12461/1238
(7)
Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερβίων − Βελβε−
ντού με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ−ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΩΝ».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργά−
νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
β. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδο−
νίας».
δ. Του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Την αρ. 9510/25−5−1995 (ΦΕΚ 524/Β΄), απόφαση του
Περιφερειακού Δ/ντή Ν. Κοζάνης, για σύσταση Δημοτι−
κού Νομικού Προσώπου στο Δήμο Βελβεντού Ν. Κοζάνης,
με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ−ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΕΡΒΙΩΝ».
3. Την αριθμ. 34Ε/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σερβίων−Βελβεντού, περί κατάργησης του ανω−
τέρω Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:
Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ−ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΕΡΒΙΩΝ», σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του
Δήμου Σερβίων − Βελβεντού.
Ακροτελεύτια Διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Σερβίων − Βελβεντού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 18 Μαρτίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. 12462/1239
(8)
Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερβίων − Βελβεντού
με την επωνυμία «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργά−
νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
β. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας».

δ. Του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Την αρ. 9509/25−5−1995 (ΦΕΚ 524/Β΄), απόφαση του
Περιφερειακού Δ/ντή Ν. Κοζάνης, για σύσταση Δημοτι−
κού Νομικού Προσώπου στο Δήμο Σερβίων Ν. Κοζάνης,
με την επωνυμία «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».
3. Την αριθμ. 34Δ/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σερβίων−Βελβεντού, περί κατάργησης του ανω−
τέρω Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:
Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»,
σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Δήμου
Σερβίων − Βελβεντού.
Ακροτελεύτια Διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Σερβίων − Βελβεντού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 18 Μαρτίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. 12467/1242
(9)
Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερβίων − Βελβεντού
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργά−
νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
β. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδο−
νίας».
δ. Του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Την αρ. 3809/22−5−2001 (ΦΕΚ 745/Β΄), απόφαση του
Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για σύσταση Δη−
μοτικού Νομικού Προσώπου στο Δήμο Σερβίων Ν. Κοζά−
νης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ».
3. Την αριθμ. 34Α/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σερβίων−Βελβεντού, περί κατάργησης του ανω−
τέρω Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:
Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ», σύμφωνα
με το σκεπτικό της απόφασης του Δήμου Σερβίων −
Βελβεντού.
Ακροτελεύτια Διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Σερβίων − Βελβεντού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 18 Μαρτίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. απόφ. 92
(10)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης του Δήμου Γρεβενών και σύσταση νέας
κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
2. Την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ
3. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3463/2006
4. Την αριθμ. 16213/179/4−4−2011 απόφαση της Γραμ−
ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτι−
κής Μακεδονίας με την οποία νομιμοποιήθηκε η αριθμ.
92/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζει
ομόφωνα:
Τη συγχώνευση των πιο πάνω Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου σε ένα με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
Η συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου που θα προκύψει από την συγχώνευση των
ανωτέρω Σχολικών Επιτροπών (του Δήμου Βεντζίου και
Ηρακλεωτών αφορά μόνον τις σχολικές μονάδες Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης) έχει ως εξής:
1ο ΑΡΘΡΟ−ΣΥΣΤΑΣΗ
Συστήνεται στο Δήμο Γρεβενών Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ−
ΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕ−
ΝΩΝ», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των Νό−
μων 1984/2006, 3463/2006 και 3852/2010 (Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας και Νέα Αρχιτεκτονική δομή της
Αυτοδιοίκησης − Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), καθώς και
της 8440/2011 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με
έδρα τα Γρεβενά.
Το ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δια−
δέχεται τις Σχολικές Επιτροπές του 1ου Γυμνασίου Δή−
μου Γρεβενών, του 2ου Γυμνασίου Δήμου Γρεβενών, του
1ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών, του 2ου Λυκείου Δήμου
Γρεβενών, του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και κατάρτισης Γρεβενών, του Γυμνασίου
Παλαιοχωρίου Δήμου Βεντζίου και του Γυμνασίου Κι−
βωτού Δήμου Ηρακλεωτών.
Επίσης, καταλαμβάνει λειτουργικά όσες σχολικές μο−
νάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τυχόν ιδρυθούν και
λειτουργήσουν εφεξής στο Δήμο Γρεβενών.
2ο ΑΡΘΡΟ − ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των
πιστώσεων που της διατίθεται για κάλυψη των δαπανών
λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης,
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς
αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η
εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των
αντιστοίχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού
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τους, η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξο−
πλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας και Διά
Βίου Μάθησης με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές
βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδε−
χομένη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς
και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο
για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολι−
κών μονάδων. Επίσης, η εκτέλεση έργων επισκευής και
συντήρησης σχολικών κτιρίων στα πλαίσια της κοινής
υπουργικής απόφασης 13172/24−3−1995 (ΦΕΚ217 Β΄).
3ο ΑΡΘΡΟ − ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Σχολική Επιτροπή διοικείται από Διοικητικό Συμ−
βούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη
ως εξής:
1. Από τον Δήμαρχο ή ένα μέλος από την πλειοψηφία
ως Πρόεδρο.
2. Από πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους εκ των οποί−
ων οι δύο (2) να προέρχονται από την μειοψηφία.
3. Από τρεις (3) Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων,
των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Από έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης
γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση
γονέων, έναν εκπρόσωπο των υφισταμένων συλλόγων
γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μο−
νάδας.
5. Από έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα με−
γέθους σχολικής μονάδος.
6. Από δύο (2) δημότες ή κατοίκους του Δήμου που
έχουν κοινωνική δράση.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου ακολουθεί την θητεία του Δημοτι−
κού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη δι−
άρκεια της θητείας τους, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκη−
ση των καθηκόντων τους.
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρό−
εδρος. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικα−
στήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο και
όταν αυτός κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.
4ο ΑΡΘΡΟ − ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των καταργούμενων Σχολικών Επι−
τροπών (Ν.Π.Δ.Δ.) Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου
Γρεβενών και κάθε κινητό και ακίνητο που θα περιέλθει
στην κυριότητά του.
5ο ΑΡΘΡΟ − ΠΟΡΟΙ
Πόροι της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Δήμου Γρεβενών είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του κράτους διά
μέσου του Δήμου Γρεβενών για την κάλυψη των λει−
τουργικών δαπανών των σχολείων.
β) Η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου.
γ) Οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές,
κληρονομιές και κληροδοσίες.
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δ) Οι πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και
από τη συμμετοχή του σε προγράμματα.
ε) Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή
των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.
στ) Τα μισθώματα των κυλικείων των σχολικών μονά−
δων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ζ) Το χρηματικό υπόλοιπο των συγχωνευόμενων Σχο−
λικών Επιτροπών.
η) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
6ο ΑΡΘΡΟ − ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Από τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου.
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.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γρεβενά, 30 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 40
(11)
Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέστου και σύσταση
νέου Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΣΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της παρ. 102 και τις παρ. 1, 4 και 3 του
άρθρου 103 του Ν. 3852/2010,
2. τις διατάξεις των 239, 240 & 241 του Ν. 3463/2006,
3. την υπ’ αριθ. 4317/25.01.2011 εγκύκλιο 9 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
4. την υπ’ αριθ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
5. τη με αριθμ. πρωτ.: 4591/6−4−2011 εγκριτική της με
αριθμ. 40/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, αποφασίζει:
Εγκρίνει τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου με την επωνυμία «ΕΥνεστία», δια της συγχωνεύ−
σεως και της κατάργησης των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. των
πρώην Δήμων Χρυσούπολης, Κεραμωτής και Ορεινού,
ως κατωτέρω:
1. ΣΥΣΤΑΣΗ
Συστήνει Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
στο Δήμο Νέστου με την επωνυμία «ΕΥνεστία», το οποίο
θα προέλθει από τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία: α) Παιδικοί−Βρεφικοί Σταθμοί Χρυσούπολης,
Δήμου Χρυσούπολης, β) ΚΑΠΗ Δήμου Χρυσούπολης,
γ) ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Δήμου Χρυσούπολης, δ) Δημοτικό
Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης, ε) Δημοτική Βιβλιοθήκη
Χρυσούπολης, στ) Παιδικοί Σταθμοί Κεραμωτής, Δήμου
Κεραμωτής, ζ) Παιδικός Σταθμός Δήμου Ορεινού.
2. ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί του νομικού προσώπου θα είναι:
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ δ΄):
¾ Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής −
παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας.

¾ Η δημιουργία και λειτουργία:
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
− δημοτικού ιατρείου,
− προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που
έχουν παραβατική συμπεριφορά,
¾ Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
¾ Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
του Δήμου και της Κοινότητας.
¾ Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας
υγείας.
¾ Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις:
 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
 βρεφοκομείων,
 ορφανοτροφείων,
 κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−
ντίδας,
 ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
 γηροκομείων
 Βοήθεια στο Σπίτι
 Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
 Κέντρων για ΑΜΕΑ
 ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
 αναψυχής ατόμων με αναπηρία
 Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλι−
κιωμένων (ΚΑΠΗ)
Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως
(Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄):
 η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών,
 η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
 η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−
κής,
3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ:
 η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Νέστου
 επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του Κράτους ή
της Ε.Ε. είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε
προς το Δήμο για λογαριασμό του
 κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο−
νομίες και κληροδοσίες
 έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή με−
λών που έχουν ανάγκη προστασίας
 εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών
που παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο
 πρόσοδοι από την ίδια περιουσία
 κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητι−
κό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη,
ως εξής:
− έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι
δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου.
− ένα (1) μέλος από τους χρήστες των υπηρεσιών του
νομικού προσώπου.
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− τρία (3) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγ−
γελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που
συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
− ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων (σε περίπτωση
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα).
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με
τη λήξη αυτής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοι−
κητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο
του.
5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια
και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί
στα νομικά πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και
έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.
7. Τα Νομικά Πρόσωπα που συστάθηκαν στους συ−
νενωμένους πρώην Δήμους Χρυσούπολης, Κεραμωτής,
Ορεινού ως ίδια Νομικά Πρόσωπα:
1. Παιδικοί−Βρεφικοί Σταθμοί Χρυσούπολης, Δήμου
Χρυσούπολης, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθ.
28/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Χρυσούπολης και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι
πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση με αριθ. 2187/2003
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. η οποία δη−
μοσιεύτηκε στο αριθ. 242/3−3−2003, τεύχος ΦΕΚ Β΄.
2. ΚΑΠΗ Δήμου Χρυσούπολης το οποίο συστάθηκε
με την υπ’ αριθμ. 82/1985 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
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βουλίου Δήμου Χρυσούπολης και του οποίου ο σκοπός,
η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση με
αριθ. 12906/1985 του Νομάρχη Καβάλας, η οποία δημο−
σιεύτηκε στο αριθ. 497/18−8−1985 ΦΕΚ τεύχος Β΄.
3. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Δήμου Χρυσούπολης το οποίο συ−
στάθηκε με την υπ’ αριθ. 11/17−1−1958 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Δήμου Χρυσούπολης και του οποίου
ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην
γνωμοδότηση με αριθ. 182/18−4−1958 του Συμβουλίου
Επικρατείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 84/2−6−
1958 ΦΕΚ τεύχος Α΄.
4. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης, το οποίο
συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 76/2000 απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου Δήμου Χρυσούπολης και του οποίου
ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην
απόφαση με αριθ. 4173/19−4−2001 του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ.
528/9−5−2001 ΦΕΚ τεύχος Β΄.
5. Δημοτική Βιβλιοθήκη Χρυσούπολης, το οποίο συ−
στάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 47/10−5−1976 και 83/2−8−1976
αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χρυσούπο−
λης και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι
κ.α. ορίζονται στην γνωμοδότηση με αριθ. 11/5−1−1977
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία
δημοσιεύτηκε στο αριθ. 59/18−2−1977 ΦΕΚ τεύχος Α΄.
6. Παιδικοί Σταθμοί Κεραμωτής, Δήμου Κεραμωτής
το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 25/2006 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεραμωτής και του
οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται
στην απόφαση με αριθ. 2838/21−3−2006 του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ., η οποία δημοσιεύτηκε
στο αριθ. 379/28−3−2006, ΦΕΚ τεύχος Β΄.
7. Παιδικός Σταθμός Δήμου Ορεινού το οποίο συστά−
θηκε με την υπ’ αριθ. 225/2000 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ορεινού και του οποίου ο σκοπός,
η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση με
αριθ. 12409/22−11−2000 του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Α.Μ.Θ., η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 1485/5−
12−2000 ΦΕΚ τεύχος Β΄ και τροποποιήθηκε με το υπ’
αριθ.1114/10−6−2009 ΦΕΚ τεύχος Β΄, καταργούνται από τη
δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
8. Από την απόφαση αυτή προκαλείται κατά το έτος
2011 δαπάνη ύψους 1.066.463,64 €, η οποία θα βαρύνει
την υπό Κ.Α. 00.6715.0000 πίστωση του υπό κατάρτιση
προϋπολογισμού του Δήμου Νέστου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χρυσούπολη, 28 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02007510605110008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

