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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 63/2011 

 
Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς» 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 225 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Την αριθ. 8440/24.2.2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Η.Δ. με 
θέμα «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 
αυτών» 
3. Την αριθ. 4155/523/4.4.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, περί ελέγχου νομιμότητας της αριθ. 63/2011 
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασιάς (ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΟΡ1Φ-ΜΕ) 
Αποφασίζουμε: 
Συγχωνεύουμε κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 τις Σχολικές Επιτροπές  ΝΠΔΔ 
με την επωνυμία:  
 
1. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου συνοικισμού  Παπαδιανίκων Δήμου Ασωπού. 
2. Σχολική Επιτροπή 1ου

3. Σχολική Επιτροπή 1
  Γυμνασίου Δήμου Βοιών. 

ου

4. Σχολική Επιτροπή 1
  Λυκείου Δήμου Βοιών. 

ου

5. Σχολική Επιτροπή  Γυμνασίου Μολάων. 
  ΕΠΑΛ Δήμου Βοιών. 

6. Σχολική Επιτροπή Ενιαίου  Λυκείου  Μολάων. 
7. Σχολική Επιτροπή 1ου

8. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου Μονεμβασίας. 
 ΕΠΑ.Λ. Μολάων.  

και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο 
Μονεμβασιάς με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Μονεμβασιάς» . 
 
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: 
 



 2 

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 
έντεκα (11) μέλη, ως εξής:  
- Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων  τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη 
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου  
- Τρείς (3) Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης   
- Δύο (2) Εκπροσώπους της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση 
γονέων, εκπρόσωποι των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους 
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   
- Ένα (1) Εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων. 
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 Κ.Α.Π.  
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου που ανέρχεται σε εβδομήντα χιλιάδες 
70.000,00 € 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.  
6. 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  προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για το 
έτος 2011 70.000,00 €, και για καθένα από τα επόμενα έτη. Για το 2011  έχει καταχωρηθεί στον 
υπό κατάρτιση προϋπολογισμό και στον Κ.Α. εξόδων 00-6711.003 με τίτλο «Ετήσια 
επιχορήγηση προς Β/θμια Σχολική Επιτροπή».   
 
  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Μολάοι 19 Απριλίου 2011 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Σπύρος Αβδούλος 
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