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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 5/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σήμερα την 16-3-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα
από την αριθ. πρωτ. 4416/10-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ.
Λάζαρου Πιπιλίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και
επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας, σε ένα Ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία {ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}».
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27
δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
Λάζαρος Πιπιλίδης
13. Βαρτελάτου Στυλιανή
2.
Φραγκούλης Γεώργιος
14. Ρέντζος Ιωάννης –Χριστόφορος
3.
Παπαχρήστος Λάζαρος
15. Σπυράκος Ιωσήφ
4.
Αναγνώστου Νικόλαος
16. Τσοβίλης Ευάγγελος
5.
Ροπόκης Ευάγγελος
17. Σαραμπασίνας Παύλος
6.
Αντωνίου Μαρία
18. Τάγκας Απόστολος
7.
Καζάκου Παρθενία
19. Ζέκιος Δημήτριος
8.
Λαζάρου Χριστίνα
20. Τσούτσης Χρήστος
9.
Κουτρούμπας Βασίλειος
21. Γιαννάκης Στέργιος
10.
Κακιούζης Χαράλαμπος
22. Κατέρης Κωνσταντίνος
11.
Κατσιπανέλης Δημήτριος
23. Τσαγκάρης Γεώργιος
12.
Κορωναίος Κοσμάς
24. Αυδίκος Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νίτσας Γεώργιος , 2. Τριβλής Δημήτριος, 3. Μπαρτζώκας Παντελής
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος
είχαν προσέλθει οι κ.κ. Νίτσας και Τριβλής.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Άννα –Μαρία Σαρδελή, υπάλληλος του
Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.
Αριθ. Θέματος : 15ο
Αριθ. Απόφασης : 92/2011
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Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμήματος
Διοικητικών Υπηρεσιών (αρμόδια κα Τσουτσάνη), που έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010:
«1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς
αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και
ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί
προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος
διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000)
κατοίκων, μπορεί να λειτουργούν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν
από τους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση
ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά
πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις
σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με
πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να
συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική
κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία
των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη
διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης
φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ.
ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», σύμφωνα
με την παρ 1 του άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά με τη
διοίκηση των σχολικών επιτροπών:
«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την
συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και
αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:
1
Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
αντίστοιχα.
2
Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και
στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των
υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής
μονάδας.
3
Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων για τα
σχολεία της Α΄βάθμιας.
4
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».
Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο <Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας>
διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του για την αντιμετώπιση
λειτουργικών αναγκών
των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του
άρθρου 3 παρ.8 της παρούσας.
Επίσης στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο άρθρο 2, αναφέρεται ο τρόπος
κατανομής των πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών
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μονάδων λαμβάνοντας υπ όψη τον αριθμό των μαθητών τον αριθμό των
τμημάτων, αιθουσών διδασκαλίας, λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών
πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π. παλαιότητα των
κτιρίων καθώς και ειδικότερες ανάγκες των κτιρίων. Έργο κάθε σχολικής
επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την
κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης,
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων
υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή
και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού
τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά
είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων με βιβλία
για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την
ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη
κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής
λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Η εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις
σχολικές επιτροπές διέπονται από την 13172/24.3.95 (ΦΕΚ 217 Β΄)
απόφαση των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
ΠΕΧΩΔΕ, όπως κάθε φορά ισχύει.
Αναφέρεται δε αναλυτικά ο τρόπος και η διαδικασία πραγματοποίησης και
ελέγχου των εσόδων και εξόδων των σχολικών επιτροπών.
Με το αριθμ. Φ.3.1/763 από 9/02/2011 και αρ.πρωτ.2810 /15-2-2011
στον Δήμο μας, εισερχόμενο έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας/Περιφερειακή Δ/νση Π.&Δ. Εκπαίδευσης Ηπείρου, μας
διαβιβάστηκαν τα στοιχεία που αφορούν τις σχολικές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας
Καλλικρατικού Δήμου (Πρέβεζας).Σύμφωνα με αυτά ο Δήμος Πρέβεζας ο
οποίος προήλθε από τη συνένωση των Δήμων Πρέβεζας , Ζαλόγγου και
Λούρου περιλαμβάνει α) 45 σχολεία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήτοι
27 νηπιαγωγεία και 18 δημοτικά και β) 15 σχολεία στην Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ήτοι 4 Γενικά Λύκεια, 8 Γυμνάσια ,1 ΕΠΑ.Λ., 1 ΕΠΑ.Σ, και 1
Σ.Ε.Κ. τα εξής :
Ενημερωτικά οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που
λειτουργούσαν στα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου είναι:
Βαθμίδα

Είδος
Σχολείου

Ονομασία
Σχολείου

Επιμίσθιο

Αρ.
Μαθητών

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

1Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

177

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΙΔ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

3

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

2Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

193

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

3Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

205

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

4Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΩΡΙΣ

180

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΞΧ-7ΑΖ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

5Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

142

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

6Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

247

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

7Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

134

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

8Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

106

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

89

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΛΟΥΡΟΥ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

138

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΛΥΓΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

17

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΜΥΤΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

56

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

70

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ν. ΩΡΩΠΟΥ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

58

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

78

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

6

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

12

Και οι εξής σχολικές επιτροπές (Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού-12ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Παντοκράτορα –11ου Νηπιαγωγείου
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού-Νηπιαγωγείου Μύτικα
Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Αρχαγγέλου
>>
>>
>>
Καστροσυκιάς
>>
>>
>>
Νέας Σαμψούντας
>>
>>
>>
Βράχου
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>>
>>
Δημοτικού Σχολείου Λυγιάς
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καναλίου.
>>
>>
>>
>>
>>
Νέας Σινώπης
>>
>>
>>
>>
>>
Χειμαδιού
>>
>>
>>
>>
>>
Λούρου
>>
>>
>>
>>
>>
Ωρωπού
>>
>>
>>
>>
>>
Στεφάνης
Επίσης ανενεργές ήταν οι κάτωθι σχολικές επιτροπές
Σχολική Επιτροπή Δημοτ.σχολείου Δ.Δ. Ρευματιάς Δήμου Λούρου
Σχολική Επιτροπή Δημοτ.σχολείου Δ.Δ. Βρυσούλας Δήμου Λούρου
Σχολική επιτροπή Δημοτ.σχολείου Κρυοπηγής Δ.Δ. Κρυοπηγής Δήμου
Ζαλόγγου
Σχολική επιτροπή Δημοτ. σχολείου Μεγαδένδρου Δήμου Ζαλόγγου
Σχολική επιτροπή Δημοτ.σχολείου Δ.Δ. Καμαρίνας
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ
263/23.12.2008 τεύχος Α΄): «1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα
διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως
δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο
δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι
και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού
προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή
ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και
ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό
απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω
εκπρόσωπος προτείνεται από
τη γενική συνέλευση των τακτικών
υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα
αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του
διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι
περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από
τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η
μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως
εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν
ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί
παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή
κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το
νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα
μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το
δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον
αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει
ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος
της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως,
του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου
ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν
κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό
λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
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Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση 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.»
Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται
μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών
ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του
νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού
προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006,
όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών
συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.»
Ο Δήμος Πρέβεζας προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Πρέβεζας,
Λούρου και Ζαλόγγου.
Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι κάτωθι
σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (όπως αναφέρονται
πιο πάνω).
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις σχολικές επιτροπές ( A΄ βάθμιας εκπαίδευσης )
οι οποίες λειτούργησαν στα διοικητικά όρια των τριών Δήμων πριν την
συγχώνευση
1

τις διατάξεις του νόμου αρ.240 παρ.1 και 2. του Ν.3463/2006 ΦΕΚ ,
όπως ισχύει, σχετικά με την διοίκηση, τον σκοπό, τους πόρους, την
περιουσία των Ν.Π.Δ.Δ.

2

Την εγκύκλιο υπ αριθμ.8 /από 26-1-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ/Διεύθυνσης
Οργάν. &Λειτουργίας ΟΤΑ , περί συγκρότησης Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ.

Προτείνουμε το Ν.Π.Δ.Δ. να διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Συμβούλιο
το οποίο θα αποτελείται από:
1
πέντε Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο
ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
2
Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3
Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν
υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων
γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
4
ένας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων για τα σχολεία της
Α΄βάθμιας. (προαιρετικά ) ή
5
ένας δημότης ή κάτοικος, χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. με
γνώσεις σχετικά με τον σκοπό του νομικού προσώπου (προαιρετικά )
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα
τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος
διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».
Με βάση τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη
του :
1. την εισήγηση
2. την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 & 3 του άρθρου 103 του
Ν.3852/10
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3. την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
4. την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση
οικονομικών θεμάτων αυτών»
5. τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας που λειτουργούσαν στο Δήμο
6. το γεγονός ότι δεν
προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής
να αποφασίσει σχετικά για:
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
των ΝΠΔΔ των Σχολικών Επιτροπών με την επωνυμία:
1.Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας,
2.Σχολική Επιτροπή 2ουυ Νηπιαγωγείου Πρέβεζας.
3.Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας .
4.Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας .
5.Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας .
6.Σχολική Επιτροπή 5ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας.
7.Σχολική Επιτροπή 6ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας .
8.Σχολική Επιτροπή 7ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας .
9.Σχολική Επιτροπή 8ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας.
10.Σχολική Επιτροπή 9ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας .
11.Σχολική Επιτροπή 10ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας.
12.Σχολική Επιτροπή 13ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας.
13.Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Νικόπολης.
14.Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μιχαλιτσίου.
15.Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας.
16.Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
17.Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
18.Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
19. Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
20.Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
21.Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
22.Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού-12ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας
23. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Παντοκράτορα –11 ου
Νηπιαγωγείου
24. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού-Νηπιαγωγείου Μύτικα
25. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Αρχαγγέλου
26. >>
>>
>>
Καστροσυκιάς
27. >>
>>
>>
Νέας Σαμψούντας
28. >>
>>
>>
Βράχου
29. >>
>>
Δημοτικού Σχολείου Λυγιάς
30. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καναλίου.
31. >>
>>
>>
>>
>>
Νέας Σινώπης
32. >>
>>
>>
>>
>>
Χειμαδιού
33. >>
>>
>>
>>
>>
Λούρου
34. >>
>>
>>
>>
>>
Ωρωπού
35. >>
>>
>>
>>
>>
Στεφάνης
και των:
Σχολική Επιτροπή Δημοτ.σχολείου Δ.Δ. Ρευματιάς Δήμου Λούρου
Σχολική Επιτροπή Δημοτ.σχολείου Δ.Δ. Βρυσούλας Δήμου Λούρου
Σχολική επιτροπή Δημοτ.σχολείου Κρυοπηγής Δ.Δ. Κρυοπηγής Δήμου
Ζαλόγγου
Σχολική επιτροπή Δημοτ. σχολείου Μεγαδένδρου Δήμου Ζαλόγγου
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Σχολική επιτροπή Δημοτ.σχολείου Δ.Δ. Καμαρίνας
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στο Δήμο Πρέβεζας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας »
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η
διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η
αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η
εισήγηση 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 Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες
σχολικές
βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση
των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που
κρίνεται αναγκαίο για τη
στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των
σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από
διάταξη νόμου.
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο αποτελείται από εννέα μέλη, ως εξής:
1. Πέντε Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο
ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
2. Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
3. Ένας εκπρόσωπος της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν
υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων
συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
4. ένας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων για τα σχολεία της
Α΄βάθμιας. (προαιρετικά ) ή ένας δημότης ή κάτοικος, χρήστης των
υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. με γνώσεις σχετικά με τον σκοπό του
νομικού προσώπου (προαιρετικά )
-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 Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του
Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου που ανέρχεται σε .....€ και ή
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.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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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 εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση
έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται
αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό
πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας
και έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά
αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα
προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη
λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις
οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν,
συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα
που συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα
απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Φραγκούλης: Προτείνω το Δ.Σ. του νέου Νομικού Προσώπου να είναι 9μελές
και να αποτελείται , από πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους εκ των οποίων δύο
(2) θα είναι από την αντιπολίτευση, δύο (2) διευθυντές εκ των πέντε
αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης, ένας (1)
εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πολυπληθέστερου
σχολείου και ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Διδασκόντων.
Τσοβίλης:Εμείς βλέπουμε διαφορετικά το θέμα και εκτιμούμε ότι καλύτερα
να παρέμεναν οι σχολικές επιτροπές κατά σχολείο , γιατί και οι διευθυντές και
οι γονείς και οι μαθητές ξέρουν καλύτερα τα προβλήματα και μπορούσαν να
αξιοποιήσουν καλύτερα την όποια χρηματοδότηση είχαν στα χέρια τους.
Διαφωνούμε λοιπόν μ’ αυτή την συγχώνευση όλων των σχολείων σε ένα
Νομικό Πρόσωπο και για την Α/θμια και για την Β/θμια Εκπαίδευση.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
…………………………………………………………………………………..
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :
• Την εισήγηση της υπηρεσίας
• Την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1,4 &3 του άρθρου 103 του
Ν. 3852/2010.
• Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 , όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
• Την απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ με αρ. πρωτ. 8440/24-2-2011
<καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση
οικονομικών θεμάτων αυτών>.
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•
•

Τις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούσαν
στο Δήμο.
Τις προτάσεις που κατατέθηκαν.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010
των κατωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πρέβεζας, με
την επωνυμία:
1. Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας,
ΕΣ 6494/12-6-1990, ΦΕΚ 465/23-7-1990
τ. Β΄,
Τροποπ. ΕΣ 1805/7-3-1995, ΦΕΚ224/28-3-1995,
Τροποπ. Αρ. 2514/21202, φεκ 2431/28-7-2007.
2. Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας,
ΕΣ. 6495/12-6-1990, ΦΕΚ 465 /23-7-1990 τ. Β΄
Τροποπ. ΕΣ1804/7-3-1195 , ΦΕΚ 224/28-3-1995
Τροποπ. Αρ. 2689/225412, ΦΕΚ 2431/28-7-2007
3. Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας,
ΕΣ 6496/12-6-90 ΦΕΚ 465/23-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 1803/ 7-3-95 ΦΕΚ 224/28-3-95
Τροποπ: Αρ.2690/22546
ΦΕΚ 2431/28-7-07
ου
4. Σχολική Επιτροπή 4 Νηπιαγωγείου Πρέβεζας,
ΕΣ 6497/12-6-90 ΦΕΚ 465/23-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 1802/ 7-3-95 ΦΕΚ 224/28-3-95
Τροποπ: Αρ.2692/22551
ΦΕΚ 2431/28-7-07
5. Σχολική Επιτροπή 5ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας .
ΕΣ 6498/12-6-90 ΦΕΚ 480/24-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 1801/ 7-3-95 ΦΕΚ 224/28-3-95
Τροποπ: Αρ.2693/22555
ΦΕΚ 2431/28-7-07
ου
6. Σχολική Επιτροπή 6 Νηπιαγωγείου Πρέβεζας
ΕΣ 6499/12-6-90 ΦΕΚ 480/24-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 1800/ 7-3-95 ΦΕΚ 224/28-3-95
Τροποπ: Αρ.2694/22560
ΦΕΚ 2431/28-7-07
ου
7. Σχολική Επιτροπή 7 Νηπιαγωγείου Πρέβεζας
ΕΣ 6500/12-6-90 ΦΕΚ 480/24-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 1799/ 7-3-95 ΦΕΚ 224/28-3-95
Τροποπ: Αρ.2695/22564
ΦΕΚ 2431/28-7-07
ου
8. Σχολική Επιτροπή 8 Νηπιαγωγείου Πρέβεζας
ΕΣ 6502/12-6-90 ΦΕΚ 480/24-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 1798/ 7-3-95 ΦΕΚ 224/28-3-95
Τροποπ: Αρ.2696/22572
ΦΕΚ 2431/28-7-07
ου
9. Σχολική Επιτροπή 9 Νηπιαγωγείου Πρέβεζας.
ΕΣ 6503/12-6-90 ΦΕΚ 480/24-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 1797/ 7-3-95 ΦΕΚ 235/30-3-95
Τροποπ: Αρ.2697/22576
ΦΕΚ 2431/28-7-07
ου
10.Σχολική Επιτροπή 10 Νηπιαγωγείου Πρέβεζας
ΕΣ 6504/12-6-90 ΦΕΚ 480/24-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 1796/ 7-3-95 ΦΕΚ 224/28-3-95
Τροποπ: Αρ.2698/22586
ΦΕΚ 2431/28-7-07
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11.Σχολική Επιτροπή 13ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας.
ΕΣ 6506/12-6-90 ΦΕΚ 480/24-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 1794/ 7-3-95 ΦΕΚ 224/28-3-95
Τροποπ: 89001/Δ4/03
ΦΕΚ1223/27-8-03
Τροποπ: Αρ.2700/22610
ΦΕΚ 2431/28-7-07
12.Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Νικόπολης
Τροποπ: ΕΣ 9333/02
ΦΕΚ 288//8-3-02
Τροποπ: Αρ.2706/22648
ΦΕΚ 2431/28-7-07
13.Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μιχαλιτσίου.
Τροποπ: ΕΣ 9333/02
ΦΕΚ 287//8-3-02
Τροποπ: Αρ.2707/22652
ΦΕΚ 2431/28-7-07
ου
14.Σχολική Επιτροπή 1 Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας.
ΕΣ 6483/12-6-90 ΦΕΚ 444/20-7-90 τ.Β΄
Τροποπ:
ΕΣ 2115/ 7-3-95 ΦΕΚ 224/28/3/95
Τροποπ: Αρ.2701/22617
ΦΕΚ 2431/28-7-07
ου
15.Σχολική Επιτροπή 2 Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
ΕΣ 6484/12-6-90
ΦΕΚ 444/20-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 2116/ 7-3-95
ΦΕΚ 224/28/3/95
Τροποπ: Αρ.2702/22622
ΦΕΚ 2431/28-7-07
ου
16.Σχολική Επιτροπή 3 Δημοτικού και Ειδικού Σχολείου Πρέβεζας
ΕΣ 6485/12-6-90
ΦΕΚ 465/23-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 2117/ 7-3-95
ΦΕΚ 224/28-3-95
Τροποπ: Αρ. 2703/22628
ΦΕΚ 2431/28-7-07
17.Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
ΕΣ 7771 ΦΕΚ 2672/31-12-08
18. Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
ΕΣ 6487/12-6-90
ΦΕΚ 466/23-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 2119/ 7-3-95
ΦΕΚ 224/28-3-95
Τροποπ: Αρ. 2716/22694
ΦΕΚ 2431/28-7-07
ου
19.Σχολική Επιτροπή 6 Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
ΕΣ 6662/4-11-08
ΦΕΚ 2393/25-11-08
20.Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
ΕΣ 6488/12-6-90
ΦΕΚ 466/23-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 2120/ 7-3-95
ΦΕΚ 224/28-3-95
Τροποπ: Αρ. 2715/22692
ΦΕΚ 2431/28-7-07
ου
21.Σχολική Επιτροπή 8 Δημοτικού & 12ου Νηπιαγωγείου Πρέβεζας
ΕΣ 6489/12-6-90
ΦΕΚ 465/23-7-90 τ.Β΄
Τροποπ: ΕΣ 2121/ 7-3-95
ΦΕΚ 224/28-3-95
Τροποπ: Αρ. 2714/22688
ΦΕΚ 2431/28-7-07
22. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Παντοκράτορα & 11ου
Νηπιαγωγείου Πρέβεζας
Αρ. 61733/Δ4/13-6-07 ΦΕΚ 1045/25-6-07 τ.Β΄
Αρ.1934/356/18-2-08 ΦΕΚ 410/12-3-08
23. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού σχολείου & Νηπιαγωγείου Μύτικα
ΕΣ 17379/31-1-89 ΦΕΚ
Τροποπ: Αρ. 2709/22670
ΦΕΚ 2431/28-7-07
24. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Αρχαγγέλου
ΕΣ 15/13.1.99, ΦΕΚ:156/τ.Β΄/15.3.90
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Τροποπ. αριθμ.:7394/26.11.99 , ΦΕΚ 2264/τ. Β΄/31.12.99
Τροποπ. 7584/21.12.00 , ΦΕΚ 121/τ.Β΄/6.2.2011
25 Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Καστροσυκιάς
ΕΣ5052/30.5.90 , ΦΕΚ392/τ.Β΄/30.5.90
Τροποπ. αριθμ.:7396/26.11.99 , ΦΕΚ 2264/τ.Β΄/31.12.99
26. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Νέας Σαμψούντας
ΕΣ 4320/9.5.91, ΦΕΚ 407/τ. Β΄/14.6.91
Τροποπ.Αριθμ.:7402/26.11.99, ΦΕΚ 2264/τ.Β΄/31.12.99.
27. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Λυγιάς
ΕΣ6248/4.7.90 , ΦΕΚ511/τ.Β΄/9.8.90
Τροποπ. αριθμ.:7398/26.11.99, ΦΕΚ 2264/τ.Β΄/31.12.99
28.Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Καναλίου.
ΕΣ5053/30.5.90 , ΦΕΚ392/τ.Β΄/5.7.90
Τροποπ. αριθμ.;7397/26.11.99 , ΦΕΚ :2264/τ.Β΄/31.12.99 φύλλο ΦΕΚ.
29.Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Νέας
Σινώπης.
ΕΣ 16/31.1.90 , ΦΕΚ 156/τ.Β΄/15.3.90
Τροποπ. Αριθμ.7395/26.11.99, ΦΕΚ 2264/τ.Β΄/31.12.99
30.Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Χειμαδιού
ΕΣ 11252/89/4.1.90, ΦΕΚ88/τ.Β΄/13.2.90
Τροποπ. αριθμ.:7399/26.11.99 , ΦΕΚ2264/τ.Β΄/31.12.99
31 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Λούρου
ΕΣ5364/31.5.91, ΦΕΚ 473/τ.Β΄/28.6.91
Τροποπ. αριθμ.:3096/25.5.00 , ΦΕΚ 793/τ.Β΄/28.6.00.
32. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ωρωπού
ΕΣ5603/11.7.90, ΦΕΚ511/τ.Β΄/9.8.90
Τροποπ. αριθμ.:ΤΤ3093/25.5.00 , ΦΕΚ 772/τ.Β΄/23.6.00
33.Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Στεφάνης
ΕΣ170/17.1.90, ΦΕΚ88/τ.Β΄/13.2.90
Τροποπ. αριθμ.:ΤΤ2379/25.5.90, ΦΕΚ772/τ.Β΄/23.6.00.
34.Σχολική Επιτροπή Δημοτ. σχολείου Δ.Δ. Ρευματιάς Δήμου Λούρου
(ΑΝΕΝΕΡΓΗ)
ΕΣ 1881/18.4.91, ΦΕΚ772/τ.Β΄/23.6.00
Τροποπ. ΑΡ.3095/25.5.00, ΦΕΚ 772/τ.Β΄/23.6.00.
35.Σχολική Επιτροπή Δημοτ. σχολείου Δ.Δ. Βρυσούλας Δήμου Λούρου
(ΑΝΕΝΕΡΓΗ)
ΕΣ8662/26.6.90, ΦΕΚ 511/τ.Β΄/9.8.90
Τροποπ. αριθμ.:3093/25.5.00, ΦΕΚ 772/τ. Β΄/23.6.00.
36. Σχολική επιτροπή Δημοτ. σχολείου Κρυοπηγής Δ.Δ. Κρυοπηγής,
Δήμου Ζαλόγγου (ΑΝΕΝΕΡΓΗ)
ΕΣ 5801/4.7.90, ΦΕΚ511/τ.Β΄/9.8.90
Τροποπ. αριθμ.:7401/26.11.99 , ΦΕΚ 2264/τ.Β΄/31.12.99.
37.Σχολική επιτροπή Δημοτ. σχολείου Μεγαδένδρου Δήμου Ζαλόγγου
(ΑΝΕΝΕΡΓΗ)
ΕΣ 6060/4.7.90 , ΦΕΚ 511/τ.Β΄/9.8.90
Τροποπ.αριθμ.:7400/26.11.99 , ΦΕΚ2264/τ.Β΄/31.12.99.
38.Σχολική επιτροπή Δημοτικού
σχολείου Δ.Δ. Καμαρίνας
(ΑΝΕΝΕΡΓΗ)
αριθμ.:7570/30.11.99, ΦΕΚ 2264/τ.Β΄/31.12.99.
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39.Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Βράχου
Η αρ. 214/2003 απόφαση δημοτικού συμβουλίου,
Η αρ. 9022/2004 απόφαση Γ.Γ.Π. Ηπείρου
ΦΕΚ 360/τ.Β' / 19-2-2004
Με την αριθμ.:105306/Δ4/7.8.2008 απόφαση
Υφυπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων τέθηκε σε αναστολή και παράρτημά του θα
λειτουργήσει στο Χειμαδιό.
και την σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία {ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η
διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών
λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή
καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των
αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση 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 Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες
σχολικές βιβλιοθήκες, η
διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για
τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των
αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής:
• Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο
(2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
• Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας.
• Ένα (1) εκπρόσωπο του συλλόγων γονέων και Κηδεμόνων , κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και
• Ένα (1) εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων
Α/βάθμιας Εκπαίδευσης.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα
οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής
της σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του
Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου, το ύψος της
οποίας θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην
καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
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δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
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 εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση
έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται
αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό
πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και
έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά
αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από
συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους,
εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα
μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως
από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας, ή του νεοσυσταθέντος Νομικού
Προσώπου. Στην σχολική επιτροπή θα μεταβιβάζονται οι επιχορηγήσεις που
παρέχονται για τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα
απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μειοψηφούν: Οι κ.κ. Τσοβίλης και Σπυράκος , με την πρόταση του κ.
Τσοβίλη.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό , υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

