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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. απόφ. 47/2011, 141/2011 (1)
  Συγχώνευση σε µία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ−

ΡΗΣΗ υπό την επωνυµία: «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕ−
ΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ − ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
∆Η.Κ.Ε.Α.Α.Κ.» των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων υπό την 
επωνυµία: α) «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ∆Η.Κ.Ε.Α.Α, και β) «∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ».

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 263 του Ν. 3463/ 

2006.

3. Την αριθµ. εγκ. 11/οικ. 4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α. 
και Η.∆.

4. Την αριθµ. 9791/22601/25−8−2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής περί σύστασης 
της «∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίων Αναρ−
γύρων» (ΦΕΚ 1807/Β/9−9−2008).

5. Την αριθµ. 45114/28524/20−1−2010, απόφαση του Γενι−
κού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής περί σύστασης 
της «∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καµατερού 
(ΦΕΚ 104/Β/4−2−2010 και ΦΕΚ 237/Β/9−3−2010).

6. Το αριθµ. 9055/6023/6−4−2011 έγγραφο της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.

7. Το αριθµ. 15599/12474/13.05.2011 έγγραφο της Απο−
κεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, αποφάσισε κατά πλει−
οψηφία και εγκρίνει: 

Τη σύσταση της ενιαίας Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επι−
χείρησης του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων − Καµατερού 
σύµφωνα µε τα παρακάτω οριζόµενα:

Άρθρο 1
Σύσταση – Κατηγορία Επιχείρησης

Συστήνουµε αποκλειστικώς κοινωφελούς χαρακτήρα 
δηµοτική επιχείρηση του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων−Κα−
µατερού Αττικής, η οποία αποτελεί νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου που διέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 252 και επ. του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων 
και Κοινοτήτων), όπως ισχύουν κάθε φορά και από αυτές 
του άρθρου 276 του ιδίου Νόµου.

Άρθρο 2
Επωνυµία

«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» µε δ.τ. ∆Η.Κ.Ε.ΑΑ−Κ.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της επιχείρησης είναι:
− Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 

περιλαµβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ δ΄):
− 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.

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
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ων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του 
∆ήµου και της Κοινότητας.

− Η πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας 
υγείας.

− Η εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προ−
γράµµατα και δράσεις:

− Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας 
− ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
− ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
− Κ.∆.Α.Π. (ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΑΙ∆ΙΩΝ) Το µέρος της δράσης του Κ∆ΑΠ που αφορά 
στη κοινωνική στήριξη των οικογενειών των οποίων 
τα παιδιά είναι χρήστες των υπηρεσιών του Κ.∆.Α.Π., 
µεταφέρεται στο νέο Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου.

− Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Κ.Ε.Κ.
− Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προ−

στασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

− η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήµου

Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαµβά−
νονται:

− η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

Άρθρο 4
 ∆ιάρκεια της επιχείρησης

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε είκοσι χρόνια 
από τη δηµοσίευση της απόφασης στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
 Έδρα της Επιχείρησης

Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του ∆ήµου 
Αγίων Αναργύρων – Καµατερού, που είναι οι Άγιοι Ανάρ−
γυροι.

Άρθρο 6
 Κεφάλαιο της επιχείρησης – περιουσία

Το Κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες πε−
νήντα επτά χιλιάδων ευρώ (423.357,00 €) και εισφέρε−
ται στο σύνολό του από το ∆ήµο Αγίων Αναργύρων 
– Καµατερού. 

Άρθρο 7
∆ιοίκηση

Η επιχείρηση διοικείται από 11 µελές διοικητικό συµ−
βούλιο, τα οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές 
τους από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Από τα 
µέλη αυτά: 

• τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου 
ή της Κοινότητας και τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών 
προέρχεται από τη µειοψηφία. 

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής. 

• Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του 
∆ήµου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντι−
κείµενο της επιχείρησης. 

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, ορίζεται ως µέλος 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, 

ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών. 
Στην περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί λιγότε−
ρους από 20 εργαζόµενους και δεν ορίζεται εκπρό−
σωπος αυτών στην διοίκηση αντικαθίσταται από έναν 
κάτοικο ή δηµότη του ∆ήµου που έχει πέιρα ή γνώσεις 
σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. 

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα ακολουθεί τη 
θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατά τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 255 του ν. 3463/2006 και σε περίπτωση 
εγκατάστασης νέων ∆ηµοτικών Αρχών, θα διαρκεί µέχρι 
τον ορισµό νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο θα ορί−
ζεται το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την εγκατάσταση 
του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
οι διατάξεις των παρ. 3,4 και 5 του Ν. 3463/2006, όπως 
ισχύουν κάθε φορά και αυτές της υπ’ αριθ. οικ 43254/31−
7−2007 απόφασης του ΥΠΕΣ∆∆Α «Κωλύµατα, ασυµβίβα−
στα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου 
δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του 
Ν. 3463/2006», ΦΕΚ 1492 Β΄/2007.

Άρθρο 8
Πόροι της επιχείρησης

Οι πόροι της επιχείρησης θα προέρχονται :
1. Από τη χρηµατοδότηση του ∆ήµου Αγίων Αναργύ−

ρων µε βάση τα διετή προγράµµατα δράσης.
2. Από τη χρηµατοδότηση των δράσεών της από Εθνι−

κά και Ευρωπαϊκά προγράµµατα.
3. Από την είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από τους 

αποδέκτες των υπηρεσιών της, κατ’ άρθρο 259 παρ. 3 
Ν. 3463/2006.

4. Από δάνεια.
5. Από πιστώσεις ιδιωτών.
6. Από κληρονοµιές, κληροδοσίες και δωρεές.
7. Από κάθε φύσης χορηγίες και κάθε είδους επιχο−

ρηγήσεις.
8. Από συµµετοχή σε Προγραµµατικές Συµβάσεις.
9. Από έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων 

της και από την εκµετάλλευση και αξιοποίηση της πε−
ριουσίας της.

10. Από αναθέσεις οργανισµών και φορέων τοπικής 
αυτοδιοίκησης, κατ’ άρθρο 268 Ν. 3463/2006.

Άρθρο 9
 Λύση της επιχείρησης

Η επιχείρηση λύεται όταν:
1.. Παρέλθει η διάρκειά της 
2.. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της µε απόφαση του 

δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται 
µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του 
και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η 
επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για 
χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο 
που την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται µόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο.

Άρθρο 10
Λοιπές διατάξεις

Α. Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−
χωνευόµενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται 
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ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων. Οι 
εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι οι συγ−
χωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως 
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από 
αυτές. Μέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των 
υφιστάµενων επιχειρήσεων.

Β. Οι δράσεις ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙ−
ΜΝΑ, και Κ∆ΑΠ παραµένουν στην νεοσυσταθείσα κοινωφε−
λή δηµοτική επιχείρηση. Η ∆Η.Κ.Ε.ΑΑ−Κ. ως διάδοχος φορέ−
ας ανανεώνει ή παρατείνει τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου 
του προσωπικού µε την προαναφερόµενη διαδικασία και 
αναλαµβάνει τις υφιστάµενες συµβάσεις έργου, µέχρι τη 
λήξη της διάρκειάς τους. Εφόσον στην ανωτέρω περίπτωση 
συντρέξει αποχώρηση προσωπικού, έχει επίσης την ευθύνη 
πρόσληψης προσωπικού µε τη διαδικασία του άρθρου 21 του 
Ν. 2190/94, όπως ισχύει ή για τη σύναψη σύµβασης έργου. 
Το µέρος της δράσης του Κ∆ΑΠ που αφορά στη κοινω−
νική στήριξη των οικογενειών των οποίων τα παιδιά είναι 
χρήστες των υπηρεσιών του Κ∆ΑΠ, µεταφέρεται στο νέο 
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου που συστήνεται από 
το ∆ήµο.

Γ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 109 
του Ν. 3852/10, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισµένου χρόνου ή έρ−
γου των κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, 
µεταφέρεται στην επιχείρηση που προκύπτει από την 
συγχώνευση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, 
µε απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου. 

Ο χρόνος υπηρεσίας στις επιχειρήσεις που συγχω−
νεύονται λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές 
και ασφαλιστικές συνέπειες.

Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη πο−
σού ύψους 423.357,00 € σε βάρος του K.A 00.6737.0001, 
προϋπολογισµού του ∆ήµου, ο.ε 2011. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άγιοι Ανάργυροι, 19 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΑΣ

F

Αριθµ. απόφ. 38/2011 (2)
    Σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε 

την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙ−
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» λόγω 
συγχώνευσης των Νοµικών Προσώπων. ∆ηµοσίου ∆ι−
καίου «Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο ∆ήµου Ασπρο−
ποτάµου» και «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ». 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ 

   Έχοντας υπόψη: 
1. την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1,4 και 3 του 

άρθρου 103 του Ν. 3852/10.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗ∆ 11/27.1.2011. 
4. Την µε αριθµ. 16850/475−02−05−2011 Απόφαση της 

Γενικής Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσ−
σαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχου νοµιµότητας της 
38/2011 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγράφων, 
οµόφωνα αποφασίζει:

1. Σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙ−

ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» λόγω 
συγχώνευσης των Νοµικών Προσώπων, ∆ηµοσίου ∆ικαί−
ου «Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο ∆ήµου Ασπροποτά−
µου» (ΦΕΚ Β΄ 534/27.3.2008) και «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Β΄ 486/18.3.2009).

2. Σκοπός του νέου Ν.Π.∆.∆., το οποίο θα προκύψει 
από την συγχώνευση των παραπάνω Ν.Π.∆.∆., προτεί−
νεται να είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι 
υπηρεσιών, καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων στους 
κάτωθι τοµείς, µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των αναγκών των κατοίκων:

Τοµέας Πολιτισµού
στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 

περ. στ Ν. 3463/2006)
− η ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικού και πνευµα−

τικού κέντρου, 
− η ίδρυση και λειτουργία µουσείων, 
− η ίδρυση και λειτουργία πινακοθήκης, 
− η ίδρυση και λειτουργία κινηµατογράφου και θεά−

τρου, 
− η δηµιουργία και λειτουργία κουκλοθέατρου, θεά−

τρου σκιών, θεατρικού εργαστηρίου, εργαστηρίου ζω−
γραφικής, γλυπτικής, σχεδίου κ.λ.π. και η διοργάνωση 
σχετικών εκθέσεων,

− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,

− η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών,

− η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία,

− η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού,
− η διάσωση, φύλαξη, προβολή και έκθεση αντικει−

µένων από τη λαϊκή µας παράδοση, ιστορικών – λαο−
γραφικών ντοκουµέντων, φωτογραφιών, βιβλίων, καθώς 
και ο συνεχής εµπλουτισµός των σχετικών εκθεµάτων 
και συλλογών, η επικοινωνία και ανταλλαγή εµπειρίας, 
τεχνογνωσίας και διοργανώσεων µε άλλα µουσεία ή 
άλλα νοµικά πρόσωπα,

− Η έκδοση σύγχρονων βιβλίων, λευκωµάτων και εντύ−
πων για την τοπική ιστορία και πολιτισµό, καθώς και 
η έκδοση σύγχρονων υλικών πληροφόρησης και προ−
βολής (VIDEO, CD ROM, ντοκιµαντέρ, ταινιών κ.λ.π.), η 
διοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων και ηµερίδων για 
την Εθνική Αντίσταση γενικού ενδιαφέροντος και για 
άλλα θέµατα (πολιτιστικού, λαογραφικού, οικολογικού 
περιεχοµένου κ.λ.π.), 

− Η διάσωση, φύλαξη, προβολή και έκθεση αντικειµέ−
νων από τη λαϊκή παράδοση,

− η διάσωση, φύλαξη και έκθεση του εκπαιδευτικού 
υλικού για την ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης από 
τις αρχές του 20ου αιώνα µέχρι σήµερα,

− η διοργάνωση και στέγαση εκθέσεων, εκδηλώσεων 
και εργαστηρίων για την ανάδειξη των ιστορικών και 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών του Ευρυτανικού χώρου 
και πολιτισµού,

− η µελέτη και εφαρµογή προγραµµάτων διαπολιτι−
σµικής εκπαίδευσης,

− η εφαρµογή προγραµµάτων λαογραφικής προσέγ−
γισης και αναβίωσης εθίµων, προώθησης τοπικών συ−
νηθειών, καλλιεργειών, τοπικής υφαντικής τέχνης και 
οικοτεχνίας, κτηνοτροφικής παράδοσης, µαγειρικής 
τέχνης κ.λ.π.,



17966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

− η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστα−
σία του τοπικού πολιτισµού, η προβολή πολιτιστικών 
αγαθών και πολιτιστικών έργων που παράγονται σε 
τοπικό επίπεδο,

− η ίδρυση και λειτουργία χορωδίας,
− η ίδρυση και λειτουργία φιλαρµονικής, 
− η εξυπηρέτηση µέσω της λειτουργίας της φιλαρ−

µονικής του δήµου σε επίσηµες εορταστικές και πο−
λιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και η συµµετοχή και 
εκπροσώπηση του δήµου σε εορταστικές εκδηλώσεις, 
συναντήσεις φιλαρµονικών και φεστιβάλ στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό.

Τοµέας Περιβάλλοντος 
στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 

περ. β Ν.3463/2006):
− Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προ−

στασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η 
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην 
περιφέρειά τους.

− Η ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών εργαστηρίων.
− Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
− Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική 

υπηρεσία, µε κάθε πρόσφορο µέσο που διαθέτουν, για 
την αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

− Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράµµατος προ−
στασίας αγρίων ζώων.

− Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήµου.

− Η διαχείριση ιαµατικών πηγών της περιοχής.
Τοµέας Αθλητισµού 
στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 

περ. στ Ν. 3463/2006):
− η ίδρυση και λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η ίδρυση και λειτουργία γυµναστηρίου, 
− η λειτουργία κολυµβητηρίου,
− η ίδρυση και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, 
− η συµµετοχή σε προγράµµατα µαζικού αθλητι−

σµού,
− η ίδρυση και λειτουργία τµηµάτων αθλητισµού και 

άθλησης, 
− η άθληση των νέων σύµφωνα µε τους κανονισµούς 

των αθληµάτων, αγωνισµάτων και αθλοπαιδιών µε τελι−
κό στόχο την ανάπτυξη και προαγωγή του αθλητισµού 
στο δήµο Αγράφων. 

Επιπλέον το Ν.Π.∆.∆. µπορεί να αναπτύσσει και κάθε 
άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους ως άνω γε−
νικούς σκοπούς του και για την επίτευξη των ως άνω 
στόχων του. 

3. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Το νέο Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟ−

ΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΓΡΑΦΩΝ» να διοικείται από 11µελές ∆ιοικητικό Συµ−
βούλιο, το οποίο θα αποτελείται από:

− έξι (6) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων δυο (2) 
ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου.

− ένας εκπρόσωπος εργαζοµένων του Ν.Π.∆.∆. και σε πε−
ρίπτωση που δεν υπάρχουν εργαζόµενοι ένας ∆ηµότης.

− Tέσσερεις (4) δηµότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες 
των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή/και κατέχουν 

ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία και τις απαραίτητες 
γνώσεις που συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆. 

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα ∆ικαστήρια 
και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ι−
οικητικού Συµβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατός του από τον Αντιπρόεδρο. 

4. ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Ν.Π.∆.∆ προτείνονται να είναι: 

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου, το ύψος 
της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε 
ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης 
επιχορήγησης, 

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονοµιές και κληροδοσίες,

γ) εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.∆.∆.,

δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συµµετοχή του σε προγράµµατα χρηµατοδότησης.

5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των ανωτέρω Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακί−
νητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί, µεταβιβασθεί, ή 
αφιερωθεί στο νοµικό πρόσωπο.

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 αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο 
νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, 
µε την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής. Η κατά−
ταξη του προσωπικού θα γίνει µε απόφαση του προέδρου 
του διοικητικού συµβουλίου του νέου νοµικού προσώπου, 
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 
(κατ’ άρθρο 103 παρ. 8 και 10 Ν. 3852/2010).

Από τη δηµοσίευση της απόφασης του δηµοτικού 
συµβουλίου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο 
νοµικό πρόσωπο που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτο−
δικαίως 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 διαδικαστι−
κή πράξη συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα 
που συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί επιπλέ−
ον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Αγράφων

Κάθε άλλη σχετική απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κερασοχώρι, 6 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ
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Αριθµ. απόφ. 29 (3)
    Σύσταση Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ−

ΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΤΥ−
ΠΑΛΑΙΑΣ» που περιλαµβάνει τις Σχολικές Επιτροπές: 
α) του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αστυπάλαιας και β) 
του Νηπιαγωγείου Αστυπάλαιας.

   ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. 10 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» από 
τις οποίες προκύπτει ότι δεν επέρχεται µεταβολή στο 
∆ΗΜΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµέ−
νης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί συγχώ−
νευσης των υφισταµένων Σχολικών Επιτροπών σε δύο 
Ν.Π.∆.∆. ένα για τις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας 
και ένα για τις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και δηµοσίευσης της συγχώνευσης στο 
Φ.Ε.Κ. από τον οικείο ∆ήµο. 

3. Την υπ’ αριθµ. 8440/24−2−2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
Α.Η.∆. περί θεµάτων συγχωνεύσεων και προσωπικού 
Ν.Π.∆.∆. και Επιχειρήσεων των ∆ήµων.

4. Το γεγονός ότι υφίστανται στο ∆ήµο Αστυπάλαιας 
οι εξής Σχολικές Επιτροπές: 

 • Σχολική Επιτροπή 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αστυπά−
λαιας, του ∆ήµου Αστυπάλαιας 

 • Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Αστυπάλαιας, του 
∆ήµου Αστυπάλαιας

5. Την υπ’ αριθµ. 29/28−02−2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Αστυπάλαιας περί συγχώνευσης σε ένα 
Ν.Π.∆.∆. των υφισταµένων Σχολικών Επιτροπών Πρωτο−
βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αστυπάλαιας 

6. Την υπ’ αριθµ. 1388/28−4−2011 εγκριτική απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αιγαίου της υπ’ αριθµ. 29/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Αστυπάλαιας, αποφασίζουµε: 

Τη συγχώνευση των υφισταµένων δύο (2) Σχολικών 
Επιτροπών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου 
Αστυπάλαιας (Ν.Π.∆.∆.) µε τις επωνυµίες: α) «Σχολική 
Επιτροπή 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αστυπάλαιας, του 
∆ήµου Αστυπάλαιας, Επαρχείου Καλύµνου του Νοµού 
∆ωδεκανήσου» και β) «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγεί−
ου Αστυπάλαιας, του ∆ήµου Αστυπάλαιας, Επαρχείου 
Καλύµνου του Νοµού ∆ωδεκανήσου» σε ένα Νοµικό 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: «ΣΧΟΛΙ−
ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ» και έδρα την έδρα του ∆ήµου Αστυπά−
λαιας, η καταστατική πράξη του οποίου είναι η εξής: 

Άρθρο 1 
Σκοπός

Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκπαί−
δευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της δι−
ατίθενται 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 Κτιρί−
ων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά 
είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοι−
χες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από 
την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων, 
καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόµου.

Άρθρο 2 

∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) µέλη ήτοι:
− το ∆ήµαρχο ή άλλο µέλος, αιρετό ή µη που ορίζεται 

από το δηµοτικό συµβούλιο ως Πρόεδρο 
− δύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων του−

λάχιστον ένας ορίζεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού 
συµβουλίου 

− τον διευθυντή του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αστυ−
πάλαιας 

− τον διευθυντή του Νηπιαγωγείου Αστυπάλαιας 
− τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 

του 1ου δηµοτικού σχολείου Αστυπάλαιας 
− τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 

του Νηπιαγωγείου Αστυπάλαιας και 
− δύο 2 δηµότες ή κατοίκους µε εµπειρία στο χώρο 

της εκπαίδευσης ο ένας από τους οποίους προτείνεται 
από τους δ.σ. της µειοψηφίας. 

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 3 
Πόροι

Οι πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι: 
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ 
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου και ή 

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαµορ−
φώνεται 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, κληρονοµίες και 

κληροδοσίες
στ) κάθε άλλη νόµιµη πηγή 

Άρθρο 4 
Περιουσία 

Η περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 
και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών του 
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αστυπάλαιας και του Νηπια−
γωγείου Αστυπάλαιας καθώς και κάθε άλλη κινητή ή 
ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στο νοµικό πρόσωπο.

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 αυ−
τοδικαίως 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 
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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 απαι−
τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα 
από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Άρθρο 5
Εκπροσώπηση 

 Το Νοµικό Πρόσωπο θα εκπροσωπείται στα ∆ικαστήρια 
και σε κάθε ∆ηµόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και 
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου από ιδίους 
πόρους. Στη σχολική επιτροπή θα µεταβιβάζονται οι 
επιχορηγήσεις που παρέχονται για τις µεταβιβασθείσες 
αρµοδιότητες.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αστυπάλαια, 4 Μαΐου 2011

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ. ΚΟΛΥ∆ΑΚΗ

F

Αριθµ. 4219 (4)
    Συγχώνευση ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Καρπάθου και σύσταση 

νέου ΝΠ∆∆ κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 
103 παρ. 4 Ν. 3852/2010).

   ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του 

Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλι−
κράτης (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 240 ν.3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Τις εγκυκλίους 9/2010 και 11/2011 του ΥΠΕΣ∆ΑΗ∆
4) Την υπ’ αριθµ. 25/25−2−2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Καρπάθου µε την οποία αποφα−
σίζεται η Συγχώνευση ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Καρπάθου και 
σύσταση νέου ΝΠ∆∆ κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/10 
και η έγκριση της Ιδρυτικής Πράξης του.

5) Το υπ’ αριθµ. 985/3−3−2011 έγγραφο της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης, τµήµα ∆ιοικητικό − Οικονοµικό Ν. ∆ωδ/
σου, µε το οποίο µας ανακοινώθηκε ότι η αρ. 25/25−2−2011 
απόφαση λήφθηκε νόµιµα, αποφασίζουµε:

Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του 
Ν. 3852/2010 των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
µε την επωνυµία :

1. Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Καρπάθου (ΦΕΚ 03/7.1.1985 
τ.Β΄ και ΦΕΚ 1375/8.9.2004 τ.Β΄).

2. ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Καρπάθου «ΤΑ 
∆ΕΛΦΙΝΑΚΙΑ» (ΦΕΚ 357/15.4.1998 τ.Β΄).

3. Αθλητικό Κέντρο ∆ήµου Καρπάθου (ΦΕΚ 1618/6.12.1998 
τ.Β΄).

4. ∆ηµοτικός Οργανισµός Νεολαίας και Άθλησης 
(∆.Ο.Ν.Α.) ∆ήµου Καρπάθου (ΦΕΚ 1882/15.10.1999 τ.Β΄), και 
τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
µε την επωνυµία Καρπαθιακός Οργανισµός Πολιτισµού 
Αθλητισµού Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.).

Το Ν.Π.∆.∆. διοικείται από 13µελές Συµβούλιο το οποίο 
θα αποτελείται από:

1. τον εκάστοτε ∆ήµαρχο, ή ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως 
Πρόεδρο.

2. Τέσσερεις (4) επιπλέον ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ: 
των οποίων 2 θα προέρχονται από την πλειοψηφία, ένας 
από την µείζονα µειοψηφία και ένας από τις παρατάξεις 
της ελάσσονος µειοψηφίας.

3. Οκτώ (8) δηµότες ή κάτοικοι, οι οποίοι κατέχουν 
ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία και τις απαραίτητες 
γνώσεις που συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.

4. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων του Ν.Π.∆.∆., 
εφόσον απασχολεί περισσότερους από 10 εργαζόµε−
νους µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των δηµοτών 
ή των κατοίκων.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ν.Π.∆.∆. ορίζεται σε δυόµιση έτη.

Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι η οργάνωση και 
η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών µε γνώµονα την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:

Τοµέας παιδείας στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
− η λειτουργία παιδικών σταθµών
− η λειτουργία κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης 

παιδιών,
− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
− η λειτουργία ωδείου,
Πολιτισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
− η λειτουργία πολιτισµικού και πνευµατικού κέντρου,
− η λειτουργία µουσείου,
− η λειτουργία πινακοθήκης,
− η λειτουργία κινηµατογράφου και θεάτρου,
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Ενηµέρωσης στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
− Η λειτουργία ραδιοφωνικού σταθµού και ∆ιαδικτυ−

ακού Τηλεοπτικού Σταθµού.
Αθλητισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η λειτουργία γυµναστηρίου,
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
− η συµµετοχή σε προγράµµατα µαζικού αθλητισµού
− η λειτουργία τµηµάτων αθλητισµού και άθλησης
∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
το Ν.Π.∆.∆. θα διοικείται από 13µελές Συµβούλιο το 

οποίο θα αποτελείται από:
− τον εκάστοτε ∆ήµαρχο, ή από ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 

ως Πρόεδρο,
− 4 επιπλέον ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων 

2 θα προέρχονται από την πλειοψηφία, ένας από την 
µείζονα µειοψηφία και ένας από τις παρατάξεις της 
ελάσσονος µειοψηφίας.

− 8 δηµότες ή κάτοικοι οι οποίοι κατέχουν ανάλογη 
επαγγελµατική εµπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις 
που συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.

Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων του Ν.Π.∆.∆., 
εφόσον απασχολεί περισσότερους από 10 εργαζόµε−
νους µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των δηµοτών 
ή των κατοίκων.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορί−
ζεται σε δυόµιση έτη.

Για την τρέχουσα δηµοτική περίοδο που η θητεία της 
δηµοτικής αρχής δεν είναι πενταετής προτείνεται το δι−
οικητικό συµβούλιο να ακολουθήσει τη θητεία της ∆ηµο−
τικής αρχής και η δεύτερη θητεία να λήξει στις 31.8.2013.

Πόροι του Ν.Π.∆.∆. είναι:
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α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου η οποία 
ανέρχεται σε 350.000,00 ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επι−
χορήγηση το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα 
µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 
της έκτακτης επιχορήγησης.

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονοµιές και κληροδοσίες,

γ) εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.∆.∆.

δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συµµετοχή του σε προγράµµατα χρηµατοδότησης.

Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου 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 αυ−
τοδικαίως 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, συνεχί−
ζονται 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 επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κάρπαθος, 19 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

F

Αριθµ. αποφ. 119/2011 (5)
    Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του ∆ήµου 

Αβδήρων και σύσταση νέας Κοινωφελούς ∆ηµοτι−
κής Επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙ−
ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ».

   ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΒ∆ΗΡΩΝ 

   Έχοντας υπόψη του:
1.− Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 254 και 255 του Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ Α΄ 114/2006).
3.− Την εγκύκλιο 11/2011 και την εγκύκλιο 9/2010 του 

ΥΠΕΣΑΗ∆ 
4. Την αριθ. 4135/25.5.2011 (Α∆Α: 4ΑΤΖΟΡ1Υ−9Ξ) εγκριτική 

απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης (Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας − Τµήµα ∆ι−
οικητικού − Οικονοµικού) που αφορά την έγκριση της αριθ 
119/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αβδήρων.

5.− Την υπ’ αριθµ. 141/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Αβδήρων, όπως έχει τροποποιηθεί µε 
την όµοια 70/2009 µε την οποία συστήθηκε η Κοινωφελής 

Επιχείρηση του ∆ήµου Αβδήρων µε την επωνυµία «Κοινω−
φελής Επιχείρηση ∆ήµου Αβδήρων», η οποία εγκρίθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 3576/2009, απόφαση του Γενικού Γραµ−
µατέα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, 
και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1487/23−7−2009

6.− Την υπ’ αριθµ. 187/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Βιστωνίδας, µε την οποία συ−
στήθηκε η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Βιστω−
νίδας µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση ∆ήµου Βιστωνίδας», η οποία εγκρίθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 6065/2009, απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, και 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2576/31−12−2009

7.− Την υπ’ αριθµ. 58/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Σελέρου, µε την οποία συστή−
θηκε η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Σελέρου µε 
την επωνυµία «Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ή−
µου Σελέρου», µε η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
4446/2010, απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της περι−
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, και δηµοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 1676/21−10−2010

Εγκρίνει τη συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών επι−
χειρήσεων του ∆ήµου Αβδήρων: 

 1. Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Αβδήρων µε 
την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αβδή−
ρων», συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 141/2008 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αβδήρων, όπως 
έχει τροποποιηθεί µε την όµοια 70/2009 η οποία εγκρί−
θηκε µε την υπ’ αριθµ. 3576/2009, απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1487/23−7−2009

2. Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Βιστωνίδας µε 
την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ή−
µου Βιστωνίδας», συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 187/2009 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βιστω−
νίδας, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 6065/2009, 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας−Θράκης, και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2576/31−12−2009

3. Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Σελέρου µε την 
επωνυµία «Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Σε−
λέρου», συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 58/2010 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σελέρου, η οποία 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4446/2010, απόφαση του Γε−
νικού Γραµµατέα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας−Θράκης, και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1676/21−10−2010 
και συστήνει ενιαία Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση 
σύµφωνα µε τα παρακάτω οριζόµενα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ−
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΒ∆ΗΡΩΝ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΤΟΥ Ν. 3463/2006

ΣΚΟΠΟΣ:
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 

περιλαµβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ δ΄):
− Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα και δηµιουρ−

γική απασχόληση παιδικής ηλικίας.
 Η δηµιουργία και λειτουργία: 
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
− δηµοτικού ιατρείου, 
− προγράµµατος για την υποστήριξη των νέων που 

έχουν παραβατική συµπεριφορά, 
− Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµ−

µετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη 
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αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
ων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του 
∆ήµου και της Κοινότητας.

− Η εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προ−
γράµµατα και δράσεις:

− Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας 
− Κέντρων για ΑΜΕΑ 
Πολιτισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως (Άρθρο 

75 παρ 1 περιπτ. στ΄) 
− η λειτουργία βιβλιοθήκης, 
− η λειτουργία εργαστηρίου παραγωγής παραδοσια−

κών και χρηστικών αντικειµένων
− η λειτουργία πολιτιστικού και πνευµατικού κέ−

ντρου, 
− η λειτουργία µουσείου, 
− η λειτουργία πινακοθήκης, 
− η λειτουργία κινηµατογράφου και θεάτρου, 
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
− Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς 

και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και προσκυνηµατικού 
τουρισµού.

− η λειτουργία φιλαρµονικής 
Η δηµιουργία τµηµάτων παραδοσιακών χορών και 

µουσικής 
Αθλητισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως (Άρθρο 

75 παρ 1 περιπτ. στ΄):
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η λειτουργία γυµναστηρίου, 
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 
− η συµµετοχή σε προγράµµατα µαζικού αθλητισµού
− η λειτουργία τµηµάτων αθλητισµού και άθλησης
− Η λειτουργία κολυµβητηρίου 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρό−

νια από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η ∆ιοµήδεια του ∆ήµου 

Αβδήρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ − ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ :
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται στο άθροισµα 

των κεφαλαίων των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων ήτοι 
σε 1.063.765,1 ευρώ. Το κεφάλαιο του πρώην ∆ήµου Σελέ−
ρου ήτοι ποσό 461.899,28 ευρώ να καταβληθεί στη νέα κοι−
νωφελή επιχείρηση µέσα στα επόµενα (2) δύο χρόνια. 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από επταµελές διοικητικό συµ−

βούλιο, τα οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους 
από το δηµοτικό συµβούλιο. Από τα µέλη αυτά: 

• τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου, ένα 
µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία.

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής. 

• Τα υπόλοιπα τρία (3) µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι 
του ∆ήµου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το 
αντικείµενο της επιχείρησης. 

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, ορίζεται ως µέλος 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, 
ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυ−
τών, µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των δηµοτών 
ή κατοίκων του ∆ήµου.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηµατοδότηση από το ∆ήµο Αβδήρων για τις δρα−

στηριότητες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε βάση το 
επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του ν. 3463/2006.

• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του ν. 3463/06

• Η συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

• Οι ∆ωρεές, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από νοµι−
κά πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

• Λοιπές επιχορηγήσεις 
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της µε απόφαση του 

δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την από−
λυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και πράξη 
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία 
λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενερ−
γός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο 
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται µόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο.

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−
χωνευόµενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται 
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις 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 κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από 
αυτές. Μέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των 
υφιστάµενων επιχειρήσεων.

 Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Γενισέα, 19 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΝΑΡΙ∆ΗΣ
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