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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Λύση της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης −
Αποχέτευσης των πρώην ∆ήµων Ελάτειας και
Τιθορέας µε την επωνυµία «∆ιαδηµοτική Επιχεί−
ρηση Ύδρευσης −Αποχέτευσης Ελάτειας − Τιθο−
ρέας (∆.Ε.Υ.Α.Ε.Τ.)». ........................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής, µε αµοιβή, εργασίας κατά
τις απογευµατινές ώρες, προκειµένου να αντιµε−
τωπιστούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες τηε
Π.Ε. Πρέβεζας. ...................................................................................
Συγχώνευση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων ΄Υδρευ−
σης − Αποχέτευσης Αριδαίας και Εξαπλατάνου.
Συγχώνευση των υφισταµένων ∆.Ε.Υ.Α. του ∆ήµου Βό−
λου µε απορρόφηση, από τη ∆.ΕΥ.Α.Μ.Β. και προ−
σαρµογή της συστατικής πράξης της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
στις διατάξεις του Ν, 10690/1980. ....................................
Συγχώνευση υφιστάµενων σχολικών επιτροπών
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δήµου Ναυπακτίας
σε ένα Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε τί−
τλο «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευ−
σης δήµου Ναυπακτίας» (άρθρο 103 παρ. 2 του
Ν. 3852/2010). ......................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. οικ.22818/4871
(1)
Λύση της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχέ−
τευσης των πρώην ∆ήµων Ελάτειας και Τιθορέας µε
την επωνυµία «∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης −
Αποχέτευσης Ελάτειας − Τιθορέας (∆.Ε.Υ.Α.Ε.Τ.)».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
− Πρόγραµµα Καλλικράτης».
β) του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κώ−
δικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».

γ) του Π.∆. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Οργανισµός της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας».
δ) του άρθρου 29Α στο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως συµπληρώθηκε
µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), σχετικά
µε τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι−
στικές διοικητικές πράξεις.
2. Την αριθ. 11οικ.4569/27−01−2011 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
3. Την αριθ. οικ.2990/18604/23−2−2011 (ΦΕΚ 385 Β΄) από−
φαση της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί µεταβίβασης
δικαιώµατος υπογραφής της Γ.Γ.Α.∆.Θ.Σ.Ε. στον Γενικό
∆ιευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας.
4. Την αριθ. 13478/16−9−2004 (ΦΕΚ 1501 Β΄), απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
περί συστάσεως Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης
µε την επωνυµία «∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης −
Αποχέτευσης Ελάτειας − Τιθορέας (∆.Ε.Υ.Α.Ε.Τ.)».
5. Το αριθ. 2700/11−3−2011 έγγραφο του ∆ήµου Αµφί−
κλειας − Ελάτειας, καθολικού διαδόχου των καταργηθέ−
ντων από 1−1−2011 ∆ήµων Αµφίκλειας, Ελάτειας και Τιθο−
ρέας, µε το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία µας η αριθ.
18/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά
µε τη λύση της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης −
Αποχέτευσης Ελάτειας − Τιθορέας (∆.Ε.Υ.Α.Ε.Τ.) και την
εκκαθάριση αυτής, αποφασίζουµε:
Τη λύση της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυ−
µία «∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης
Ελάτειας − Τιθορέας (∆.Ε.Υ.Α.Ε.Τ.)» και την εκκαθάριση
αυτής.
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αµφίκλειας −
Ελάτειας.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαµία, 13 Μαΐου 2011
Με εντολή Γενικής Γραµµατέως
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ο Γενικός ∆ιευθυντής
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

Αριθ. 29373/127
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής, µε αµοιβή, εργασίας κατά τις
απογευµατινές ώρες, προκειµένου να αντιµετωπι−
στούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. Πρέ−
βεζας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
− Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθµίσεις λειτουργιών και υπαλλήλων του
∆ηµοσίου, και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/
Α/2003).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 «Μείωση ορίων υπερω−
ριακής απασχόλησης» του Ν. 3833/2010 «Προστασία της
εθνικής οικονοµίας − Επείγοντα µέτρα για την αντιµε−
τώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α).
4. Το φάκελο του συνεχιζόµενου έργου του ∆ιαπερι−
φερειακού Προγράµµατος Interreg IVc µε τίτλο «SURF−
Nature» «Sustainable Use of Regional Funds for Nature»
«Αειφόρος Χρήση της Περιφερειακής Χρηµατοδότησης
για τη Φύση».
5. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Π. Ε. Πρέβεζας που
αποτελούν την οµάδα έργου, για να αντιµετωπίσουν
τις αυξηµένες υποχρεώσεις τους (σύνταξη µετάφραση
κειµένων, οικονοµική διαχείριση, κατάρτιση διακηρύξεων
και συµβάσεων, σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει
συντονισµό των δραστηριοτήτων του προγράµµατος
κτλ) όσον αφορά την υλοποίηση του έργου «SURF−
Nature» εργάζονται και πέραν του κανονικού ωραρίου.
6. Την ανάγκη κάλυψης των παραπάνω έκτακτων υπη−
ρεσιακών αναγκών λόγω αποχωρήσεων και µετατάξεων
και κατά συνέπεια έλλειψης προσωπικού.
7. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούµενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των 6.262,40 € που θα αντι−
µετωπιστεί από πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών
«Προσωπικό» του ανωτέρω αναφεροµένου έργου «SURF−
Nature», αποφασίζουµε:
1. Εγκρίνουµε την καθιέρωση υπερωριακής, µε αµοιβή,
εργασίας κατά τις απογευµατινές ώρες, προκειµένου
να αντιµετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της
Π.Ε. Πρέβεζας για την εκτέλεση του σε εξέλιξη έργου
«SURF− Nature» «Sustainable Use of Regional Funds for
Nature», «Αειφόρος Χρήση της Περιφερειακής Χρηµατο−
δότησης για τη Φύση» του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
Interreg IVc.
A/A
1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Π.Ε. Πρέβεζας

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΩΡΕΣ)

3

960

3

960 (συνολικά για
τους τρεις υπαλ−
λήλους)

Η ονοµαστική κατανοµή των παραπάνω ωρών θα γίνει
µε νεώτερες αποφάσεις µας.
Η υπερωριακή απασχόληση δεν µπορεί να υπερβεί τις
40 ώρες µηνιαίως ανά υπάλληλο.
Η απόφαση ισχύει ένα µήνα πριν τη δηµοσίευσή της
και µέχρι 31.12.2011.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πρέβεζα, 11 Μαΐου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F
Αριθ. απόφ. 24/2011
(3)
Συγχώνευση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων ΄Υδρευσης −
Αποχέτευσης Αριδαίας και Εξαπλατάνου.
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Λαµβάνοντας υπόψη του:
1. Τις συστατικές πράξεις των ∆.Ε.Υ.Α. Αριδαίας και
Εξαπλάτανου.
2. Τη διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου 1 του
άρθρου 107 του Ν. 3852/10.
3. Τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 109 του
Ν. 3852/10.
4. Το άρθρο 109 του Ν. 3852/10, αποφασίζει οµόφωνα:
1. Τη συγχώνευση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ−
σης και Αποχέτευσης Αριδαίας και Εξαπλατάνου και τη
σύσταση µίας ενιαίας δηµοτικής επιχείρησης ύδρευσης
αποχέτευσης µε την επωνυµία ∆ηµοτική Επιχείρηση
‘Υδρευσης Αποχέτευσης Αλµωπίας ως εξής:
Σκοπός: Σκοπός της ∆.Ε.Υ.Α. Αλµωπίας θα αποτελεί
η µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, έργων
µεταφοράς νερού και λυµάτων, η διοίκηση και λειτουρ−
γία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων
και οµβρίων υδάτων καθώς και των µονάδων επεξεργα−
σίας λυµάτων της περιοχής αρµοδιότητας της.
∆ιοίκηση: Σύµφωνα µε το άρθρο 255 του ν. 3463/2006,
η επιχείρηση διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που
θα αποτελείται από επτά (7) µέλη, τα οποία ορίζονται
µαζί µε τους αναπληρωτές τους, από το ∆ηµοτικό Συµ−
βούλιο. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρη−
σης δύνανται να είναι ο ∆ήµαρχος, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
κάτοικοι και δηµότες της περιοχής κάθε ∆ήµου.
Ειδικότερα το 7 µελές ∆ιοικ. Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.
Αλµωπίας θα αποτελείται από:
1. Τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους του ∆ήµου που
συµµετέχει στην Επιχείρηση. ∆ύο (2) από τη συµπολί−
τευση και ένας (1) από την αντιπολίτευση.
2. Τρείς (3) ∆ηµότες του ∆ήµου που συµµετέχει στη
∆.Ε.Υ.Α., οι οποίοι θα έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές
µε το αντικείµενο της επιχείρησης.
3. Έναν (1) Εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα της Περι−
οχής.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση θα απασχολεί πε−
ρισσότερους από είκοσι (20) εργαζοµένους, ως τακτικό
προσωπικό, τότε στο ∆ιοικ. Συµβούλιο θα συµµετέχει
και εκπρόσωπος των εργαζοµένων, υποδεικνυόµενος
από τη Γενική Συνέλευση αυτών, οπότε µειώνεται κατά
έναν ο αριθµός των ∆ηµοτών που συµµετέχουν στο
∆ιοκ. Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.
Το ∆ηµ. Συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του ∆ιοικητι−
κού Συµβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του
(άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 1069/1980 και άρθρο 255 παρ. 4
του ν. 3463/2006).
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις
Αρχές (δηµόσιες υπ/σίες, δικαστήρια κ.λπ.) Σε περίπτω−
ση απουσίας του αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο
(άρθρο 5 παρ. 4 ν. 1069/1980).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Το ∆ιοικ. Συµβούλιο ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτι−
κού Συµβουλίου (άρθρο 255 παρ. 2 του ν. 3463/2006).
Πόροι: Οι πόροι της ∆ΕΥΑ Αλµωπίας προέρχονται
από:
• Το ειδικό τέλος για τη µελέτη, κατασκευή και επέ−
κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για µια
δεκαετία από τις 01 Ιανουαρίου του επόµενου από τη σύ−
σταση της επιχείρησης έτους, που υπολογίζεται σε πο−
σοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκόµενου νερού
(άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α’ και άρθρο 11 του ν. 1069/1980).
• Το τέλος σύνδεσης µετά του δικτύου της αποχέτευ−
σης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 1069/1980).
• Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγω−
γό ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ.
δ’ και άρθρο 15 του ν. 1069/1980).
• Το τέλος σύνδεσης µετά του δικτύου της ύδρευσης
(άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε’ του ν. 1069/1980).
• Το τέλος χρήσης υπονόµων (άρθρο 10 παρ.1 εδ. στ’
και άρθρο 16 του ν. 1069/1980).
• Η αξία νερού που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1
εδ. ζ΄ του ν. 1069/1980).
• Η εγγύηση χρήσης υδροµετρητή (άρθρο 10 παρ. 1
εδ. η’ του ν. 1069/1980).
• Η δαπάνη µετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων
ύδρευσης − αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ’ του
ν. 1069/1980).
• Οι συνεισφορές τρίτων για έργα προς εκτέλεση
(άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι’ του ν. 1069/80).
• Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίµηµα από
την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιβ’ του ν. 1069/
1980).
• ∆άνεια, κληρονοµιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιγ’ του ν. 1069/1980) και
τέλος
• Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του ν. 1069/1980, καθώς
και κάθε νόµιµη πρόσοδος.
• Λοιπά έσοδα που εισπράττονταν νοµίµως, των κα−
ταργούµενων ∆ΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου.
∆ιάρκεια: Η διάρκεια της ∆ΕΥΑ Αλµωπίας ορίζεται
ως αόριστη.
Έδρα: Έδρα της ∆ΕΥΑ Αλµωπίας ορίζεται η έδρα της
πρώην ∆ΕΥΑ Αριδαίας δηλαδή η πόλη της Αριδαίας.
Περιουσία:
1. Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα
ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρµοδιότητας
της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελε−
σθούν µε βάση εγκεκριµένες µελέτες, των καταργού−
µενων ∆ΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου.
2. ∆ίκτυα ύδρευσης των καταργούµενων ∆ΕΥΑ Αρι−
δαίας και Εξαπλατάνου.
3. Υδρογεωτρήσεις µετά των επικειµένων και του εξο−
πλισµού αυτών των καταργούµενων ∆ΕΥΑ Αριδαίας και
Εξαπλατάνου..
4. Αντλιοστάσια ύδατος των καταργούµενων ∆ΕΥΑ
Αριδαίας και Εξαπλατάνου.
5. Υπάρχουσες δεξαµενές ύδατος των καταργούµενων
∆ΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου.
6. Πηγές και εγκαταστάσεις ύδατος των καταργούµε−
νων ∆ΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου.
7. Χωριστικά δίκτυα αποχέτευσης των καταργούµενων
∆ΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου.
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8. ∆ίκτυα οµβρίων υδάτων. των καταργούµενων ∆ΕΥΑ
Αριδαίας και Εξαπλατάνου.
9. Όλος ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που
υπάρχει στις καταργούµενες ∆ΕΥΑ Αριδαίας και Εξα−
πλατάνου καθώς και κάθε άλλο στοιχεία ιδιοκτησίας
των καταργούµενων ∆ΕΥΑ.
Κεφάλαιο: Ως κεφάλαιο της ∆ΕΥΑ Αλµωπίας ορίζεται
το αρχικό εισφερθέν κεφάλαιο προς τις καταργούµενες
∆ΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου από τους καταργηθέ−
ντες αντίστοιχους ∆ήµους Αριδαίας και Εξαπλατάνου,
το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 110.000 €.
Προσωπικό: Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που
συγχωνεύονται µεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και
κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του
προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαµ−
βάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές και ασφαλι−
στικές συνέπειες.
Λοιπές ∆ιατάξεις: Η ∆ΕΥΑ Αλµωπίας υπεισέρχεται ως
καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα και τις υπο−
χρεώσεις των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, συµπε−
ριλαµβανοµένων και των συµβάσεων µίσθωσης έργου
και εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους.
Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι οι
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως
από τη νέα επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική δια−
δικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του εκτελού µενού προϋπολογισµού οικονο−
µικού έτους 2011, του ∆ήµου Αλµωπίας.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αριδαία, 10 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ
F
Αριθ. απόφ. 255/2011
(4)
Συγχώνευση των υφισταµένων ∆.Ε.Υ.Α. του ∆ήµου Βόλου
µε απορρόφηση, από τη ∆.ΕΥ.Α.Μ.Β. και προσαρµο−
γή της συστατικής πράξης της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β. στις δια−
τάξεις του Ν. 1069/1980.
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΛΟΥ
Έχοντας υπόψη την αριθ. 30957/ΓΠ8601/12−4−2011 ει−
σήγηση του ∆ηµάρχου Βόλου, την εγκύκλιο 11 (αριθ.
πρωτ. οικ.4569/27−1−2011) του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, τις
διατάξεις του Ν. 1069/1980», στις οποίες υπάγονται οι
∆ΕΥΑ, καθώς και:
α. Την παρ. 1β του άρθρου 107, του άρθρου 109 και του
άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
β. Το Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/A΄/1980), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
(Ν. 3463/2006).
δ. Τις διατάξεις του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ 66/Α΄/31−3−2011)
περί υπαγωγής της ∆ΕΥΑΜΒ στο νοµικό καθεστώς του
Ν. 1069/80.
ε. Την αριθ. 2/24−3−2011 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ιαδη−
µοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεντρικού
Πηλίου, περί διάσπασης αυτής και συγχώνευσής της, µε

17886

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

απορρόφηση, από την ∆ΕΥΑΜΒ, µε σύµφωνη γνώµη των
οικείων δηµοτικών συµβουλίων.
στ. Την αριθ. 30/4−4−2011 απόφαση του ∆.Σ. της ∆η−
µοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ν. Αγχι−
άλου, περί συγχώνευσης αυτής, µε απορρόφηση, από
την ∆ΕΥΑΜΒ.
Καθώς και τη διαπίστωση ότι στα διοικητικά όρια πλέ−
ον του ∆ήµου Βόλου, έχουν συσταθεί και λειτουργούν
οι παρακάτω επιχειρήσεις:
1. ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεί−
ζονος περιοχής Βόλου (Ν. 890/1979, ΦΕΚ 80/Α΄), υπαγό−
µενη στις διατάξεις του Ν. 1069/1980 σύµφωνα µε τον
Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄/31−03−2011).
2. ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Ν. Αγχιάλου (ΦΕΚ 1776/Β΄).
3. ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Κεντρικού Πηλίου, (ΦΕΚ 1077/Β΄/1−8−2005).
ζ. Την αριθ. 1157/44916/11−05−2011 εγκριτική απόφαση
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και Στερε−
άς Ελλάδος, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λει−
τουργίας, ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης, Τµήµατος ∆ιοικητικού −
Οικονοµικού Μαγνησίας, αποφασίζουµε:
Την συγχώνευση των υφιστάµενων ∆ΕΥΑ του ∆ήµου
Βόλου µε απορρόφηση, από την ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και προσαρ−
µογή της συστατικής πράξης της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β., σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Συγχώνευση − Επωνυµία
Η υφιστάµενη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Απο−
χέτευσης ∆ήµου Βόλου, στην οποία συγχωνεύονται,
µε απορρόφηση, οι ∆ΕΥΑ Ν. Αγχιάλου και Κεντρικού
Πηλίου, θα διέπεται ως προς τη λειτουργία της από τις
διατάξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α΄) «Περί κινήτρων δια
την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσε−
ως», όπως ισχύει.
Η ως άνω ενιαία, µετά την συγχώνευση, χωρίς την
σύσταση νέας, δηµοτική επιχείρηση διατηρεί την επω−
νυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευ−
σης Μείζονος περιοχής Βόλου» και τον διακριτικό τίτλο
«∆.Ε.Υ.A.M.Β.».
Η Επιχείρηση αποτελεί ίδιο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
∆ικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, διεπόµενη από τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, εφόσον δεν ορίζεται
διαφορετικά από το νόµο.
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεί−
ζονος περιοχής Βόλου διέπεται ως προς τη διοίκηση,
οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων
αρµοδιότητας της, καθώς και των πηγών χρηµατοδότη−
σης της, από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως ισχύει.
Για τα λοιπά θέµατα εφαρµόζονται οι σχετικές διατά−
ξεις του ∆ηµοτικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 2
Περιοχή Αρµοδιότητας − Έδρα
1. Περιοχή αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου είναι
η περιοχή αρµοδιότητας των διοικητικών ορίων του
∆ήµου Βόλου. Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα
του ∆ήµου Βόλου, δηλαδή η πόλη του Βόλου.
2. Η περιοχή αρµοδιότητας της επιχείρησης µπορεί να
επεκτείνεται και στις περιφέρειες οµόρων δήµων ή τµή−
µατα αυτών, µετά από γνώµη του οικείου Συµβουλίου,
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία δη−

µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας.
Άρθρο 3
Σκοπός
Σκοπός της ∆ΕΥΑΜΒ, είναι η άσκηση των πάσης
φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώµατος ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυµάτων και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας του ∆ήµου Βόλου.
Άρθρο 4
Αντικείµενο
Αντικείµενο της ∆ΕΥΑΜΒ είναι η άσκηση όλων των
αρµοδιοτήτων που αφορούν στο σχεδιασµό, µελέτη,
κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και λει−
τουργία των δικτύων και των πάσης φύσεως εγκαταστά−
σεων, ύδρευσης, αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων
υδάτων, επεξεργασίας λυµάτων και αποβλήτων και της
επαναχρησιµοποίησής τους, καθώς και επεξεργασίας
και αξιοποίησης ιλύος.
Στο αντικείµενό της δύνανται να περιλαµβάνονται
επίσης:
α) Ο σχεδιασµός, µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκ−
µετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων και
των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων άρδευσης.
β) Η µελέτη, κατασκευή, αξιοποίηση, διαχείριση και
λειτουργία µε περαιτέρω εκµετάλλευση και εµπορία
έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώ−
σιµες ή άλλες πηγές ενέργειας, που προέρχονται από
τα αντικείµενα δραστηριότητας της επιχείρησης ή τις
δραστηριότητες του δήµου, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Η ∆ΕΥΑΜΒ δύναται να µελετά και να κατα−
σκευάζει υδροηλεκτρικούς σταθµούς (Υ.Σ.) ισχύος µέχρι
5 MW εκµεταλλευόµενη την ενέργεια των υδάτων που
διαχειρίζεται σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία
(Ν. 2244/1994, Ν. 1739/1987 και τις εκτελεστικές τους
πράξεις), καθώς και να συµµετέχει και να λειτουργεί
τους υδροηλεκτρικούς σταθµούς (Υ.Σ.) η ίδια ή σε αµιγή
δηµοτική επιχείρηση. Επίσης δύναται να παράγει ενέρ−
γεια, µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, εκµεταλλευόµενη τις
εγκαταστάσεις της.
γ) Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους (φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), που αφορούν
µελέτες, διαχείριση, διοίκηση, λειτουργία και έλεγχο
δικτύων και εγκαταστάσεων, καθώς και συναφών έργων
και δραστηριοτήτων, που προσιδιάζουν στους σκοπούς
της επιχείρησης.
δ) Η παρακολούθηση της αερορύπανσης στη µείζονα
περιοχή του Βόλου, σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµο−
θεσία και τις κανονιστικές διατάξεις.
ε) Κάθε άλλη σχετική, µε το αντικείµενό της, δραστη−
ριότητα, που νόµιµα θα της ανατεθεί, από το δήµο, τη
περιφερειακή αυτοδιοίκηση, το δηµόσιο αλλά και από
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Άρθρο 5
∆ιοίκηση
Η ∆ΕΥΑΜΒ διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
οποίου τα µέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, ορίζο−
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ηµοτικού Κώδικα
(άρθρο 255 Ν. 3463/2006).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελείται από έντεκα (11)
µέλη, τα οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές
τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Από τα µέλη αυτά:
− Οκτώ (8) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου και
τουλάχιστον ένας (1) προέρχεται από τη µειοψηφία,
− Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην
επιχείρηση, υποδεικνυόµενος από τη γενική τους συ−
νέλευση,
− Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικών φορέων της
περιοχής, υποδεικνυόµενος από αυτούς και ένας (1) είναι
δηµότης ή κάτοικος του ∆ήµου που έχει πείρα ή γνώσεις
σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την ίδια απόφασή του,
ορίζει από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη
θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε την
εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η Επιχείρηση εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε περίπτωση κωλύµατος
ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε,Υ.Α.Μ.Β. ορίζει, µε
απόφαση του, το Γενικό ∆ιευθυντή της Επιχείρησης.
Άρθρο 6
Κεφάλαιο − Περιουσία
Κεφάλαιο της ∆ΕΥΑΜΒ αποτελεί το σύνολο του κε−
φαλαίου της υφιστάµενης και των συγχωνευοµένων
επιχειρήσεων που ανέρχεται στο ποσό των 71.724.512,01
ευρώ.
Περιουσία της ∆ΕΥΑΜΒ, αποτελεί το σύνολο της πε−
ριουσίας της υφιστάµενης και των συγχωνευόµενων
επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα στην περιουσία της επι−
χείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης
της περιοχής, βάσει του άρθρου 1 του παρόντος, αρ−
µοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέστηκαν ή
θα εκτελεστούν, µε βάση τις µελέτες που εγκρίθηκαν
ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνοµοι που υπάρχουν και οι
εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων
και οµβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνοµοι ή ανοικτοί αγωγοί
που εκβάλλουν άµεσα ή έµµεσα στο δίκτυο, οι µονάδες
επεξεργασίας πόσιµου νερού και υγρών αποβλήτων.
Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν επίσης όλα
τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης που εξυπηρετούν
την Α΄ και Β΄ ΒΙ.ΠΕ Βόλου. Οι διατάξεις περί προστασίας
των δηµοτικών και κοινοτικών κτηµάτων εφαρµόζονται
και για την περιουσία της επιχείρησης.
Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−
χωνευόµενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως
στη ∆ΕΥΑΜΒ, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διά−
δοχος σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
Ετσι στην περιουσία της Επιχείρησης ανήκουν και όλα
τα κινητά και ακίνητα στοιχεία των συγχωνευόµενων
επιχειρήσεων, τα οποία συνθέτουν το όλο κύκλωµα
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας
λυµάτων τους (δίκτυα, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις,
ακίνητα, εξοπλισµός, κ.λπ.).
Άρθρο 7
Πόροι
1. Πόροι της ∆ΕΥΑΜΒ, είναι:
α. Το ειδικό τέλος για τη µελέτη και κατασκευή έργων
ύδρευσης και αποχέτευσης.
β. Το ειδικό τέλος επί του εισοδήµατος εξ οικοδο−
µών.
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γ. Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης.
δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης µε το δίκτυο
ύδρευσης και αποχέτευσης.
ε. Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης.
στ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου.
ζ. Η αξία του καταναλισκόµενου ύδατος.
η. Η εγγύηση χρήσης υδροµετρητή.
θ. Η δαπάνη µετατόπισης αγωγών διακλαδώσεως και
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης, υδροµετρητών ή
άλλων συναφών εργασιών.
ι. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση, κατά προ−
τεραιότητα, έργων.
ια. Οι Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων για τη µελέτη και κατασκευή έργων ύδρευ−
σης και αποχέτευσης.
ιβ. Οι πρόσοδοι από τη περιουσία ή το τίµηµα από
την εκποίηση της.
ιγ. ∆άνεια, κληρονοµιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις.
2. Οι πόροι της ∆ΕΥΑΜΒ, της προηγούµενης παραγρά−
φου, εδαφ. (α) και (β), χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για τη µελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ή την εξόφληση το−
κοχρεολυσίων δανείων, ο δε του εδαφ. (ια) αποκλειστικά
για τη µελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
3. Στους πόρους της ∆ΕΥΑΜΒ, δύνανται να περιλαµβά−
νονται ακόµα τα έσοδα για την παροχή υπηρεσιών της
επιγείρησης σε τρίτους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµο−
σίου ή ιδιωτικού δικαίου), που αφορούν µελέτες, διαχείρι−
ση, διοίκηση, λειτουργία και έλεγχο δικτύων και εγκατα−
στάσεων, καθώς και συναφών έργων και δραστηριοτήτων,
που προσιδιάζουν στο αντικείµενο της επιχείρησης.
4. Στους πόρους της ∆ΕΥΑΜΒ δύνανται να περιλαµ−
βάνονται ακόµη τα εισπραττόµενα ποσά για οποιαδή−
ποτε δαπάνη ή προσφερόµενη υπηρεσία σχετική µε την
άσκηση του αντικειµένου της άρδευσης.
5. Τέλος στους πόρους της ∆ΕΥΑΜΒ περιλαµβάνονται
τα έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/1980 εφαρ−
µόζονται αναλόγως και για αντικείµενα άλλων δραστη−
ριοτήτων που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της
επιχείρησης.
Άρθρο 8
∆ιάρκεια
Η διάρκεια της ∆ΕΥΑΜΒ, ορίζεται σε πενήντα (50)
έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας
απόφασης (µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγ−
χου νοµιµότητας) στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η διάρκεια της επιχείρησης µπορεί να παραταθεί µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 9
Εκµετάλλευση των έργων
Η εκµετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της Επι−
χείρησης ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
1069/1980 και τους κανονισµούς που θα συνταχθούν
σύµφωνα µε το νόµο.
Άρθρο 10
Λύση της Επιχείρησης − Εκκαθάριση
Η λύση της Επιχείρησης γίνεται µε απόφαση του ∆η−
µοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυ−
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τη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και πράξη
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η οποία δηµοσιεύ−
εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια
διαδικασία λύεται η Επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν κα−
ταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο
(2) ετών, σύµφωνα µε το άρθρο 262 του Ν.3463/2006, σε
συνδυασµό µε το άρθρο 280 του Ν. 3852/2010.
Επίσης, η Επιχείρηση λύεται αναγκαστικά:
α) Όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί η διάρκειά της.
β) Όταν πτωχεύσει.
Η εκκαθάριση γίνεται µόνο από ορκωτούς ελεγκτές
που ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο. Μετά την
εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία
αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο Βόλου.
Άρθρο 11
Λοιπές ∆ιατάξεις
1. Η ∆ΕΥΑΜΒ, υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευ−
όµενων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των
συµβάσεων µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου
χρόνου µέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεµείς δίκες, στις
οποίες διάδικο µέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρή−
σεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ∆ΕΥΑΜΒ, χωρίς
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για
καθεµία από αυτές.
2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων µε−
ταφέρεται στη ∆ΕΥΑΜΒ και κατατάσσεται σε αντίστοι−
χες θέσεις µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3. Στη διαδικασία της συγχώνευσης εφαρµόζονται
ανάλογα οι διατάξεις των παραγρ. 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου 109 του Ν. 3852/2010.
4. Η θητεία των υφιστάµενων διοικήσεων των συγχω−
νευόµενων επιχειρήσεων, παρατείνεται µέχρι την ηµέ−
ρα ανάληψης των καθηκόντων του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
5. Η ∆ΕΥΑΜΒ µε την προσαρµογή της σύστασης της,
στις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και εντός της προθεσµίας
που προβλέπει το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 θα συντάξει
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε τα προ−
βλεπόµενα στο άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Ν.1069/1980. Επίσης η
∆ΕΥΑΜΒ θα συντάξει τους Κανονισµούς που προβλέπει
ο Ν. 1069/1980, καθώς και Κανονισµό Εργασίας.
6. Για θέµατα που αφορούν τη συγχώνευση των υφιστά−
µενων ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
και δεν ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2166/1993.
7. Οι διατάξεις του Ν. 890/79, που δεν θίγονται, µε την
προσαρµογή του παρόντος στις διατάξεις του Ν.1069/
1980, όπως οι διατάξεις περί προσωπικού, εξακολουθούν
να ισχύουν.
Άρθρο 12
Κάλυψη ∆απάνης
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη για το ∆ήµο.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 18 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. απόφ. 69/2011
(5)
Συγχώνευση υφιστάµενων σχολικών επιτροπών πρωτο−
βάθµιας εκπαίδευσης δήµου Ναυπακτίας σε ένα Νο−
µικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε τίτλο «Σχολική
επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δήµου Ναυπα−
κτίας» (άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 3852/2010).
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄/7.6.2010).
2. Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως
αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 20
του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23.12.08).
3. Την αριθ. 8440/24.2.2011 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης (ΦΕΚ 318/Β΄/25.2.2011), αποφασίζουµε:
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103
του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία:
1ου Νηπιαγωγείου ∆. Ναυπάκτου, 2ου Νηπιαγωγείου
∆. Ναυπάκτου, 3ου Νηπιαγωγείου ∆. Ναυπάκτου, 4ου
Νηπιαγωγείου ∆. Ναυπάκτου, 5ου Νηπιαγωγείου ∆. Ναυ−
πάκτου, 6ου Νηπιαγωγείου ∆. Ναυπάκτου, 7ου Νηπιαγω−
γείου ∆. Ναυπάκτου, 8ου Νηπιαγωγείου ∆. Ναυπάκτου,
9ου Νηπιαγωγείου ∆. Ναυπάκτου, 12ου Νηπιαγωγείου ∆.
Ναυπάκτου, Νηπιαγωγείου Τ.∆. Αφροξυλιάς ∆. Ναυπά−
κτου, Νηπιαγωγείου Τ.∆ Λυγιά ∆. Ναυπάκτου, 1ου ∆ηµο−
τικού Σχολείου ∆. Ναυπάκτου, 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου
∆. Ναυπάκτου, 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆. Ναυπάκτου,
4ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆. Ναυπάκτου, 5ου ∆ηµοτι−
κού Σχολείου ∆. Ναυπάκτου, 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου
∆. Ναυπάκτου, 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆. Ναυπάκτου,
∆ηµοτικού Σχολείου Τ.∆.Λυγιά ∆. Ναυπάκτου, ∆ηµοτικού
Σχολείου & Νηπιαγωγείου Τ.∆ ∆άφνης ∆. Ναυπάκτου,
∆ηµοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Τ.∆ Μαµουλάδας
∆. Ναυπάκτου, ∆ηµοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Τ.∆
Ξηροπηγάδου ∆. Ναυπάκτου, Νηπιαγωγείου& ∆ηµοτικού
Σχολείου Τ.∆ Σκάλας ∆. Ναυπάκτου, ∆ηµοτικό Σχολείο
Ειδικής Αγωγής ∆. Ναυπάκτου, ∆ηµοτικού Σχολείου &
Νηπιαγωγείου Αντιρρίου, ∆ηµοτικού Σχολείου Κάτω Κά−
µπου Στράνωµας, ∆ηµοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου
Γαλατά, ∆ηµοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Τρικόρφου,
∆ηµοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Γαβρολίµνης,
και τη σύσταση ενιαίου Ν.Π.∆.∆. Σχολικής επιτροπής
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο ∆ήµο Ναυπακτίας µε
την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας εκ−
παίδευσης ∆ήµου Ναυπακτίας» και έδρα την έδρα του
∆ήµου.
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
µων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσό−
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δων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−
τουργίας των σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόµου.
3. ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από εννεαµελές
(9) διοικητικό συµβούλιο το οποίο αποτελείται από:
− ∆ύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
− Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην πε−
ρίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρό−
σωπος των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά προ−
τεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης.
− Τον εκάστοτε ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο ή άλλο µέλος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που ορίζεται από το ∆.Σ.
− Πέντε (5) µέλη (αιρετοί ή δηµότες ή κάτοικοι), δύο εκ
των οποίων ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
− Έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων (σε περίπτωση
που το Ν.Π.∆.∆. απασχολεί περισσότερα από 10 άτοµα).
Στην περίπτωση αυτή µειώνεται ο αριθµός των αιρετών
ή δηµοτών ή κατοίκων της προηγούµενης παραγράφου
σε τέσσερα µέλη.
Λοιπά θέµατα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις
των άρθρων 240 και 243 του ν. 3463/06 όπως ισχύουν.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέµατα τα οποία αφορούν συγκεκριµένη
σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
µονάδας, ο οποίος συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4. Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
β) Η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας
διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που
οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) Πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
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ε) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και
κληροδοσίες.
στ) Κάθε άλλη νόµιµη πηγή.
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή
και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της
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.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
(Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ.
19197/897/29−3−2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ναύπακτος, 19 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΟΥΧΑΣ
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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.∆.

5€

−

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

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 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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 ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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