ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την 15η-3-2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΉ Συνεδρίαση στο
Δημαρχείο, ύστερα από την αριθμ. 5246/11-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Σ/λίου κ. Νικου
Κόγια, που δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε την 11-3- 2011 στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010).
Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) νόμιμα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.-ΑΣΤΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2.-ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
3.-ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
4.-ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.-ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ
6.-ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
7.-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (Γραμματέας)
8.-ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9.-ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος )
10.-ΜΠΕΓΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
11.-ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
12.-ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13.-ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
14.-ΜΠΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
15.-ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.-ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1.- ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.- ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3.- ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΟΜΗΡΟΣ

17.-ΦΟΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18.-ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19.-ΚΟΥΤΣΙΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20.-ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21.-ΣΟΦΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
22.-ΜΕΑΓΚΩΦ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ(Αντ/δρος)
23.-ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΓΕΝΑΚΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
24.-ΑΛΑΙΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25.-ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
26.-ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27.- ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28.-ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΟΣ
29.--ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
30 .-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Γιάννης Τσαβαρής, είχε προσκληθεί και παρίστατο στη Συνεδρίαση.
Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Σαλαμίνας, Αμπελακίων και Αιαντείου κ.κ. Αγγουράκη Κατερίνα , ΓκίκαΚιαβουράκη Δέσποινα και Μπούτσης Ιωάννης αντίστοιχα, είχαν προσκληθεί και παρίσταντο στη Συνεδρίαση, με
δικαίωμα ψήφου σε ειδικά θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες (αρθρ. 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010).
Πριν από τη συζήτηση του θέματος είχε προσέλθει ο Δημ. Σ/λος κ. Γκίνης Στυλιανός και είχαν αποχωρήσει οι Δημ. Σ/λοι κ.κ.
Σοφράς Σπυρίδων , Νάννου-Παπαθανασίου Ισιδώρα και Μακρής Αθανάσιος .

Αριθμός Απόφασης : 106 /2011
3ο Ημερήσιας Διάταξης Θέμα:
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας , σε ένα
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ,με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» σε εφαρμογή του αρθ.103 του Ν. 3852/2010.

Συνεχίζεται η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα που
περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορά την συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας, σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την
επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» σε εφαρμογή του
αρθ.103 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια υποβάλλει στο Σώμα την εισήγηση του Δημάρχου που έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.1 του Ν. 3852/2010 ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) , στο Δήμο Σαλαμίνας , περιήλθαν
αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας του , οι παρακάτω σχολικές επιτροπές :
1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, η οποία συστάθηκε με την
αριθμ.5453 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά , και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.428 / 17 – 05 - 1995 τεύχος Β΄.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ ,1ου Σ.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ η οποία συστάθηκε με την αριθμ.07/ΔΤΑ/6192
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής , και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1266 / 09-09-2005 τεύχος Β΄ και με την
επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου Τ.Ε.Ε.,2ου Τ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ , και μετονομάστηκε σε
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ ,1ου Σ.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ σύμφωνα με την 277/2008 απόφαση του
Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας , σύμφωνα με:
το Φ.Ε.Κ.146/13-07-2006 και το Δ4/81646/10-8-2006 , περί μετονομασίας του 1ου ΤΕΕ Σαλαμίνας σε 1ο ΕΠΑ.Λ
Σαλαμίνας και το Φ.Ε.Κ.1100/04-07-2007 , περί μετονομασίας του 2ου ΤΕΕ Σαλαμίνας σε ΕΠΑ.Σ Σαλαμίνας .
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ η οποία συστάθηκε με την αριθμ.07/ΔΤΑ/6191
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής , και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.1266 / 09-09-2005 τεύχος Β΄.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ η οποία συστάθηκε με την αριθμ.4006 απόφαση του Νομάρχη
Πειραιά , και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.243 / 08-04-1992 τεύχος Β΄.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ η οποία συστάθηκε με την αριθμ.07/1313
απόφαση του
Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής , και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.176 / 25-02-1998 τεύχος Β΄.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ η οποία συστάθηκε με την αριθμ.07/ΔΤΑ/17536
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής , και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.1550 /21-12-2000 τεύχος Β΄.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου και 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ η οποία συστάθηκε με την αριθμ.4007 απόφαση του
Νομάρχη Πειραιά , και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.243 / 08-04-1992 τεύχος Β΄.
Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.2 του Ν. 3852/2010 οι σχολικές επιτροπές που λειτουργούν σε κάθε Δήμο με πληθυσμό
λιγότερο των 300.000 κατοίκων, συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της
πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η συγχώνευση αυτών των νομικών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 4 του Ν.3852/2010 , γίνεται με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , η οποία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας ,
δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Σε εφαρμογή όλων των παραπάνω, το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαλαμίνας πρέπει να πάρει απόφαση , για
την συγχώνευση των :
1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ ,1ου Σ.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου και 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
με την επωνυμία ,<<ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ>>
1 . Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι :
 Η διαχείρηση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των
αντιστοίχων διδακτηρίων (θέρμανσης ,φωτισμού,ύδρευσης , τηλεφώνου ,αποχέτευσης ,αγοράς αναλωσίμων
υλικών , καθαριότητας κ.τ.λ.)
 Η εκτέλεση έργων για τηνεπισκευή και συντήρηση των αντιστοίχων διδακτηρίων και κάθε είδους εξοπλισμού
τους .
 Ο εξοπλισμός των διδακτηρίων με έπιπλα και σκεύη , βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες , καθώς και η
δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για την λειτουργία των σχολείων,
από τις πιστώσεις του Τακτικού Προυπολογισμού και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων .
 Η διαχείρηση των εσόδων από την εκμετάλευση των σχολικών κυλικείων.
 η λήψη κάθε άλλου μέτρου για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
2. Περιουσία του Νομικού Προσώπου αποτελεί κάθε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει μέχρι σήμερα στις
συγχωνευόμενες σχολικές επιτροπές .
3 . Πόροι – έσοδα αυτού προέρχονται από :
Τακτικές επιχορηγήσεις του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 περιπτώσεις (α) και (β) του
άρθρ. 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει .
Προσόδους της σχολικής περιουσίας .
Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και κινητών πραγμάτων .
Κάθε είδους εισφορές , δωρεές ,κληρονομιές και κληροδοσίες .
Κάθε άλλη νόμιμη πηγή .
4 . Το νομικό πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο , αποτελούμενο από δέκα πέντε (15) μέλη τα
οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Σ/λιο σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου
240 του Ν.3463/2006 καθώς και την Υ.Α. 8440/24-02-2011 όπως ισχύει και αποτελείται από:
Τέσσερα (4)μέλη ορίζονται Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Σαλαμίνας- Δημοτικών Κοινοτήτων ,εκ των
οποίων τουλάχιστον οι (2) δυο από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επτά (7) μέλη Δημότες
Δύο(2) μέλη Διευθυντές , εκ των πέντε αρχαιοτέρων , των σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπ/σης
Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος της ένωσης γονέων Β/θμιας και αν δεν υπάρχει εκπρόσωπος των υφισταμένων
συλλόγων γονέων , των σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπ/σης , κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής
μονάδας .
Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος μαθητικών Κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας .
Το Δημοτικό Σ/λιο εκλέγει από τα Μέλη αυτά, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όλα τα υπόλοιπα θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από το άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006 καθώς και το Ν.3852/2010 .
5. Θητεία του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τα
ισχύοντα στο άρθ. 240 του Ν. 3463/06.
6. Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του

Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρό.
Κάλυψη δαπάνης :
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, διότι
σύμφωνα με το άρθρ. 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει , οι επιχορηγήσεις βαρύνουν τους ΚΑΠ & ΣΑΤΑ
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση που με λεπτομέρεια αναφέρεται στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της
Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις ισχύουσες
διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συγχώνευση των κάτωθι Σχολικών Επιτροπών του Δήμου:

.

1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ ,1ου Σ.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου και 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
με την επωνυμία ,<<ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ>>
1 . Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι :
 Η διαχείρηση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των
αντιστοίχων διδακτηρίων (θέρμανσης ,φωτισμού,ύδρευσης , τηλεφώνου ,αποχέτευσης ,αγοράς αναλωσίμων
υλικών , καθαριότητας κ.τ.λ.)
 Η εκτέλεση έργων για τηνεπισκευή και συντήρηση των αντιστοίχων διδακτηρίων και κάθε είδους εξοπλισμού
τους .
 Ο εξοπλισμός των διδακτηρίων με έπιπλα και σκεύη , βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες , καθώς και η
δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για την λειτουργία των σχολείων,
από τις πιστώσεις του Τακτικού Προυπολογισμού και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων .
 Η διαχείρηση των εσόδων από την εκμετάλευση των σχολικών κυλικείων.
 η λήψη κάθε άλλου μέτρου για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
2. Περιουσία του Νομικού Προσώπου αποτελεί κάθε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει μέχρι σήμερα στις
συγχωνευόμενες σχολικές επιτροπές .
3 . Πόροι – έσοδα αυτού προέρχονται από :
Τακτικές επιχορηγήσεις του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 περιπτώσεις (α) και (β) του
άρθρ. 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει .
Προσόδους της σχολικής περιουσίας .
Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και κινητών πραγμάτων .
Κάθε είδους εισφορές , δωρεές ,κληρονομιές και κληροδοσίες .

Κάθε άλλη νόμιμη πηγή .
4 . Το νομικό πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο , αποτελούμενο από δέκα πέντε (15) μέλη τα
οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Σ/λιο σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου
240 του Ν.3463/2006 καθώς και την Υ.Α. 8440/24-02-2011 όπως ισχύει και αποτελείται από:
Τέσσερα (4)μέλη ορίζονται Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Σαλαμίνας- Δημοτικών Κοινοτήτων ,εκ των
οποίων τουλάχιστον οι (2) δυο από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επτά (7) μέλη Δημότες
Δύο(2) μέλη Διευθυντές , εκ των πέντε αρχαιοτέρων , των σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπ/σης
Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Γονέων Β/θμιας και αν δεν υπάρχει εκπρόσωπος των υφισταμένων
συλλόγων γονέων , των σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπ/σης , κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής
μονάδας .
Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος μαθητικών Κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας .
Το Δημοτικό Σ/λιο εκλέγει από τα Μέλη αυτά, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όλα τα υπόλοιπα θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από το άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006 καθώς και το Ν.3852/2010 .
5. Θητεία του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τα
ισχύοντα στο άρθ. 240 του Ν. 3463/06.
6. Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρό.
Κάλυψη δαπάνης :
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ,γιατί
σύμφωνα με το άρθρ. 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει , οι επιχορηγήσεις του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. προέρχονται
από τους ΚΑΠ & ΣΑΤΑ.
Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Σαλαμίνα 18-3-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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