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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. απόφ. 66/2011
(1)
Συγχώνευση σχολικών επιτροπών ∆ευτεροβάθµιας Εκ−
παίδευσης ∆ήµου Πωγωνίου και Σύσταση Νέας Σχο−
λικής Επιτροπής.
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. 1) Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103, του Ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/7−6−2010/τ.Α΄) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
των άρθρων 252 έως 255 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του Ν. 3463/
2006 αποφασίζουµε: Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις
του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτρο−
πών ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία:
− Σχολική επιτροπή Γυµνασίου µε Λυκιακές τάξεις Πω−
γωνιανής µε ΑΦΜ 099534650 ∆ΟΥ ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ,
− Σχολική επιτροπή Γυµνασίου Παρακαλάµου,
−Σχολική επιτροπή Γυµνασίου και Λυκιακές τάξεις
∆ελβινακίου,
− Σχολική επιτροπή Γυµνασίου Κεφαλοβρύσου,
− Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ολιανών (Γυµνάσιο −Λύ−
κειο),

και τη σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ Σχολικής επιτροπής
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο ∆ήµο ΠΩΓΩΝΙΟΥ µε
την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ».
3. Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
µων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας 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 ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των
σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται
κάθε φορά από διάταξη νόµου.
4. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικη−
τικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε
(15) µέλη, ως εξής:
− Πέντε (5) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη µειοψηφία του δη−
µοτικού συµβουλίου µε τους αναπληρωτές τους.
− Τέσσερις (4) δηµότες µε εµπειρία στο χώρο της
εκπαίδευσης µε τους αναπληρωτές τους.
− Τέσσερις (4) διευθυντές, εκ των αρχαιοτέρων σχο−
λικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε τους
αναπληρωτές τους.
Έναν (1) εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων για τα
σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατά προ−
τεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας (µόνο για τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση) µε τον αναπληρωτή του.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5. ΠΟΡΟΙ
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου που ανέρ−
χεται σε και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος
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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. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ πκ 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.
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί
σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης
εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και
έµµισθης εντολής.
8. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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
διάδικο µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλπάκι, 29 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ
F
Αριθµ. απόφ. 63/2011
(2)
Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθµιας Εκ−
παίδευσης ∆ήµου Πωγωνίου και Σύσταση Νέας Σχο−
λικής Επιτροπής.
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. 1) Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103, του Ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/7−6−2010/τ.Α΄) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
των άρθρων 252 έως 255 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του Ν. 3463/
2006 αποφασίζουµε: Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις
του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτρο−
πών ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία:
− Σχολική επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Καλπακίου το οποίο δηµοσιεύτηκε στο αριθ. 344/

22−5−1991/τ.Β΄ ΦΕΚ σύστασης. (ΑΦΜ 099534649 Β΄ ∆ΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
− Σχολική επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου − Νηπιαγωγεί−
ου Πωγωνιανής το οποίο δηµοσιεύτηκε στο αριθ 344/
22−5−1991/τ.Β΄ ΦΕΚ σύστασης.
− Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Σχο−
λείου Παρακαλάµου.
− Σχολική επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου ∆ελβινακίου.
− Σχολική επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Κεφραλόβρυσο.
− Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ολιανών (Νηπιαγωνείο −
∆ηµοτικό),
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ Σχολικής επιτροπής
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο ∆ήµο ΠΩΓΩΝΙΟΥ µε
την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ».
3. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
µων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας 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 ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των
σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται
κάθε φορά από διάταξη νόµου.
4. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικη−
τικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε
(15) µέλη, ως εξής:
− Πέντε ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων του−
λάχιστον δύο ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού
συµβουλίου.
− Πέντε δηµότες µε εµπειρία στο χώρο της εκπαί−
δευσης.
− Τέσσερις διευθυντές, εκ των αρχαιοτέρων σχολικών
µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε τους αναπλη−
ρωτές τους Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και
στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας
εκπρόσωπος των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας πρωτοβάθ−
µιας εκπαίδευσης.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5. ΠΟΡΟΙ
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου που ανέρ−
χεται 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.
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δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και
κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόµιµη πηγή.
6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 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.
7. Ε∆ΡΑ:
Ως έδρα ορίζεται η έδρα του ∆ήµου Πωγωνίου.
8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί
σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης
εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και
έµµισθης εντολής.
9. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο
που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται
και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας
ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο
µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες
διάδικα µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλπάκι, 29 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ
F
Αριθµ. 2/48489
(3)
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
(Ν.Π.∆.∆.) σε ένα ενιαίο ∆ηµοτικό Νοµικό πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου µία µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙ−
ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ−
∆ΟΥ − ∆.Ο.Π.Α.Ρ.».
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
(Ν. 3463/2006).
3. Την υπ’ αριθµ. οικ. 4569/εγκ. 11/27−1−2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Θέµατα συγχωνεύσεων
και προσωπικού νοµικών προσώπων δηµοσίου δίκαιου
και επιχειρήσεων ∆ήµων».
4. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 708/27−4−2011 απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αι−
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γαίου µε την οποία κρίθηκε ως νόµιµη η υπ’ αριθµ. 65/
2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Ρόδου αναφορικά µε «Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) σε ένα ενιαίο ∆ηµοτικό Νο−
µικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µία µε την επωνυµία
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΡΟ∆ΟΥ − ∆.Ο.Π.Α.Ρ.», αποφασίζουµε:
Την έγκριση συγχώνευσης σε ένα (1) ενιαίο ∆ηµοτικό
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Ρόδου
µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙ−
ΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ − ∆.Ο.Π.Α.Ρ.» µε αρµο−
διότητες Πολιτισµού και Αθλητισµού, των παρακάτω
∆ηµοτικών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, που
συστήνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103
του Ν. 3852/2010 του οποίου το καταστατικό θα έχει
ως εξής:
Άρθρο 1 (Συγχωνεύσεις)
Συγχωνεύονται σε ένα, ίδιο και ενιαίο δηµοτικό νοµι−
κό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, τα ακόλουθα δηµοτικά
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου:
1) «∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑ−
ΣΤΩΝ ΡΟ∆ΟΥ»
(Απόφ. 9073/2008 Γ. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαίου ΦΕΚ
Β 1567/6−8−2008),
2) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ»
(Απόφ. 1603/7−2−1995 Νοµάρχη ∆ωδεκανήσου, ΦΕΚ Β
127/27−2−1995),
3) «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗ−
ΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΙΩΝ»
(Απόφ. 2524/9−3−2005 Γεν. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαίου
ΦΕΚ Β 394/28−3−2005),
4) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕ−
ΛΟΥ»
(Απόφ. 12218/9−12−1999 Γ. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαίου,
ΦΕΚ Β/2245/30−12−1999),
5) «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕ−
ΛΟΥ»
(Απόφ. 6817/13−7−1999 Γ. Γραµµατέας Περιφ. Ν. Αιγαίου,
ΦΕΚ Β 1673/26−8−1999),
6) ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ − ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ − ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ −
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» (ΜΕ−
ΚΤΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
(Απόφ. 16778/29−12−2008 Γ. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαί−
ου ΦΕΚ Β 117/27−1−2009),
(Αρχικό ΦΕΚ σύστασης 333/8−4−1999/τ.Β΄),
7) «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙ−
ΑΣ (∆ΟΑΝ) ∆ήµου Καλλιθέας»
(Απόφαση 3388/24−3−2009 Γ. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αι−
γαίου ΦΕΚ Β 27/5−5−2009)
(Αρχικό ΦΕΚ σύστασης 220/15−3−1999/τ.Β΄),
8) «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗ−
ΣΗΣ (∆ΟΑΝ) ∆ήµου Ιαλυσού»
(Απόφ. 13658/18−10−2007 Γ. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαί−
ου, ΦΕΚ Β 2108/20−10−2007),
9) «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (Μ.Ε.Κ.Τ.Ο) ∆ήµου Ιαλυσού»
(Απόφ. 13659/18−10−2007 Γ. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαί−
ου ΦΕΚ Β 2108/20−10−2007),
10) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
«Η ΑΘΗΝΑ» (Π.∆. 357/1977 ΦΕΚ Α 174/23−6−1977, Απόφ.
10123/15−9−2004 Γ. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαίου, ΦΕΚ Β
1501/7−10−2004),
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11) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ−
∆ΩΝ» (Π.Ο.Π.)
(Απόφ. 5770/28−8−2000 Γ. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαίου
ΦΕΚ Β 1158/19−9−2000),
12) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕ−
ΜΑΣΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ»
(Απόφ. 10382/2−7−1992 Νοµάρχη ∆ωδ/σου ΦΕΚ Β 483/
27−7−1992),
13) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΑ−
ΛΟΥ∆ΩΝ» (Απόφ. 10768/21−9−2000 Γ. Γραµµατέα Περιφ.
Ν. Αιγαίου ΦΕΚ Β/1276/20−10−2000),
14) «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗ−
ΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΩΝ»
(Απόφ. 1943/29−2−2000 Γ. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαίου
ΦΕΚ Β 494/6−4−2000),
15) «∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΦΑΝΤΟΥ»
(Απόφ. 3994/2000 Γεν. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαίου
ΦΕΚ Β 1173/22−9−2000),
16) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ»
(Απόφ. 18355/95/27−2−1996 Περιφ. ∆/νση ∆ωδ/σου ΦΕΚ
Β/183/20−3−1996),
17) «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗ−
ΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ»
(Απόφ. 18354/95/27−2−1996 Περιφ. ∆/νση ∆ωδ/σου ΦΕΚ
Β/183/20−3−1996,
18) «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΣΗΣ (∆ΟΠΑ) ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
(Απόφ. 6243/8−5−2009 Γ. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαίου
ΦΕΚ B 1016/28−5−2009),
19) «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ»
(Απόφ. Συγχώνευσης Ν.Π. 5786/9−5−2005 Γ. Γραµµατέα
Περιφ. Ν. Αιγαίου ΦΕΚ Β 756/6−6−2005).
Άρθρο 2
ΜΟΡΦΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ − Ε∆ΡΑ
Το νοµικό πρόσωπο έχει µορφή δηµοτικού νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου του ν. 3463/2006 (άρθρα
240επ.), όπως εκάστοτε ισχύει, έχει επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙ−
ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ −
∆.Ο.Π.Α.Ρ.» και έδρα τη ∆ηµοτική Κοινότητα Ρόδου του
∆ήµου Ρόδου, µε δυνατότητα λειτουργίας αποκεντρω−
µένων υπηρεσιών, υπό µορφή παραρτηµάτων, σε όλη
την περιφέρεια του ∆ήµου Ρόδου.
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοποί του Οργανισµού είναι η οργάνωση λειτουρ−
γιών και δραστηριοτήτων καθώς επίσης και η παροχή
υπηρεσιών που αναφέρονται στους τοµείς:
1.1. Πολιτισµού και αθλητισµού και συγκεκριµένα:
− Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών, καθώς επίσης κατασκηνώσεων.
− Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
− Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισµού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο µε τη δηµιουργία
αθλητικών, πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων,
µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων,
φιλαρµονικών σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ. καθώς και η µελέτη
και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.

− Η ανάδειξη και η προστασία µουσείων, µνηµείων,
καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της πε−
ριοχής και των εγκαταστάσεων αυτών σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Πολιτισµού.
− Η ανάδειξη της σηµασίας του Πολιτισµού και Παιδεί−
ας, η συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και όλους
τους εκπαιδευτικούς φορείς η χορήγηση χρηµατικών ή
ηθικής αξίας βραβείων και επαίνων, η χρηµατοδότηση
υποτροφιών και η συνεργασία µε φορείς υποτροφιών.
− Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσια−
κών και ιστορικών σχολικών και άλλων κτιρίων που πα−
ραχωρούνται από δηµόσιους, πολιτιστικούς, αθλητικούς
και ιδιωτικούς φορείς.
− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συµµετοχή
της σε αυτά.
− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού µη εµπορι−
κού χαρακτήρα.
− Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών
εγκαταστάσεων, όπως σταδίων, γυµναστηρίων, αθλη−
τικών κέντρων και χωρών άθλησης.
− Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυ−
σης µαζικού, σχολικού και εξωσχολικού αθλητισµού και
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
− Η προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας
µε φορείς και υπηρεσίες που ασκούν ίδιο ή παρεµφερές
κοινωνικό έργο, αθλητικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς,
επιστηµονικούς συλλόγους και κάθε άλλο φορέα στα
πλαίσια των παραπάνω σκοπών και επιδιώξεων (Ανά−
ληψη κοινών προγραµµάτων, µελέτες, προγραµµατικές
συµβάσεις, διοργάνωση αγώνων, τουρνουά κ.λ.π).
1.2 Η οργάνωση και λειτουργία ∆ιεθνούς Κέντρου Λο−
γοτεχνών και Μεταφραστών και συγκεκριµένα:
− Η οργάνωση και λειτουργία στο ∆ήµο Ροδίων ∆ιε−
θνούς Κέντρου Λογοτεχνών και Μεταφραστών, ως κέ−
ντρου συνάντησης έργων, γνώσης, ιδεών και απόψεων
έγκριτων συγγραφέων, µεταφραστών και επιστηµόνων
από όλο τον κόσµο.
− Η συνδροµή στο διεπιστηµονικό διάλογο µεταξύ συγ−
γραφέων, µεταφραστών και επιστηµόνων µέσω εξασφά−
λισης των αναγκαίων όρων και συνθηκών της εργασίας
τους, της ανεµπόδιστης και ελεύθερης έκφρασής τους
και της προώθησης του έργου τους.
− Η προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής και πα−
γκόσµιας Λογοτεχνίας, των Τεχνών, της αειφορίας και
των επιστηµών εν γένει.
− Κατοχύρωση συνεργασιών µε παρόµοιους οργανι−
σµούς όλου του κόσµου και διεθνείς οργανώσεις.
− Η προώθηση των ιδεών, δικαιωµάτων και ιδανικών
της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης, καθώς
επίσης της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.
− Η ενθάρρυνση και υποστήριξη νέων συγγραφέων,
κυρίως µέσω ποικίλων εκπαιδευτικών δράσεων για όλες
τις ηλικίες, καθώς και ειδικών εκπαιδευτικών προγραµ−
µάτων.
− Η δηµιουργία και κατασκευή της απαιτούµενης υλι−
κοτεχνικής υποδοµής για την υλοποίηση των ανωτέρω
σκοπών.
Οι ανωτέρω σκοποί σύστασης του νοµικού προσώπου
εξυπηρετούν τη σηµαντικότατη πολιτιστική τοπική ανά−
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γκη αναγνώρισης και διατήρησης του χαρακτήρα και
της ιστορίας του ∆ήµου Ροδίων, ως Κέντρου πολιτισµού
µε διεθνή εµβέλεια ανά τους αιώνες.
1.3. Είναι δυνατή από τον Οργανισµό η παράλληλη
επιδίωξη περισσοτέρων σκοπών από τους ανωτέρω, οι
οποίοι είναι µεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτω−
ση δεν έχουν εµπορικό ή βιοµηχανικό χαρακτήρα, όπως
δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης κ.λπ.
Το νοµικό πρόσωπο επιδιώκει την εξυπηρέτηση του
σκοπού µε τα εξής µέσα:
Α) Με την κατασκευή, ίδρυση και συντήρηση και λει−
τουργία πνευµατικών και πολιτιστικών κέντρων, διεθνούς
κέντρου λογοτεχνών και µεταφραστών, ψυχαγωγικών
χώρων νεολαίας, χώρων άθλησης, αθλητικών κέντρων
και αθλητικών υποδοµών. Πνευµατικά κέντρα νεολαίας
µε βιβλιοθήκες και χώρους αναψυχής και δηµιουργικής
απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου, ωδεία, χορωδίες,
καλλιτεχνικά και Μουσικά Εργαστήρια, µόνιµες θεα−
τρικές σκηνές και ερασιτεχνικοί θίασοι, περιφερειακά
θέατρα (∆Η.ΠΕ.ΘΕ), χορευτικοί όµιλοι παραδοσιακών
χώρων, έκδοση εντύπων, εκθέσεις και προώθηση λαϊκής
τέχνης και λαογραφίας, γυµναστήρια, στάδια, προπονη−
τήρια, και γενικά µε την κάθε τρόπο παροχή υπηρεσιών,
δραστηριοτήτων και ενεργειών που προβλέπονται στο
άρθρο 2 και που θα στελεχωθούν και θα λειτουργούν
ορθολογικά σε κάθε επίπεδο, στο κέντρο και στις συ−
νοικίες της πόλης.
Β) Με την κατάρτιση και εκτέλεση µελετητικών, κα−
τασκευαστικών, επισκευαστικών έργων, προγραµµάτων
και υπηρεσιών.
Γ) Με τη συνεργασία µε κρατικούς και ιδιωτικούς φο−
ρείς πανεπιστήµια, ιδρύµατα, σχολεία, παροικιακούς και
άλλους συλλόγους και άλλους παρεµφερείς οργανι−
σµούς, άλλους Ο.Τ.Α. κάθε βαθµίδας, ευρωπαϊκούς και
διεθνείς οργανισµούς, για τη µελέτη, χρηµατοδότηση,
εκτέλεση µελετών, έργων, προγραµµάτων και προγραµ−
µατικών συµβάσεων στα παραπάνω πλαίσια.
∆) Με την προµήθεια σύγχρονου εξοπλισµού και τη
δηµιουργία και ενίσχυση των απαιτούµενων υποδοµών.
Ε) Με την επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσω−
πικού.
Στ) Με τη σύσταση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επί
µέρους Επιτροπών, Θεµατικών ή Τοπικών, συγκροτού−
µενων και από εκπροσώπους φορέων και από πρόσωπα
µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία που θα επεξεργάζονται
θέµατα, θα εισηγούνται και θα γνωµατεύουν προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Ζ) Με τη δηµιουργία κάθε µορφής δραστηριότητας
που στοχεύει στην προώθηση των σκοπών του νοµικού
προσώπου.
Άρθρο 4°
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµ−
βούλιο, που αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη, τα
οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µπορούν να είναι:
α) Ο ∆ήµαρχος Ρόδου.
β) ∆ύο (2) τουλάχιστον ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και αν
δεν ορισθεί µέλος ο ∆ήµαρχος, τρεις (3).
γ) ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου Ρόδου που είναι
χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή που
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έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή
ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού
προσώπου.
δ) Ένα εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο νοµικό πρό−
σωπο.
ε) Τέσσερα (4) από τα µέλη ορίζονται από τη µειοψη−
φία. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει συµβού−
λους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς
να αντικατασταθούν, µετέχουν σύµβουλοι της πλειοψη−
φίας. Είναι δυνατόν οι παρατάξεις της µειοψηφίας αντί
δηµοτικών συµβούλων να ορίσουν εκπρόσωπό τους,
δηµότη ή κάτοικο.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου εκλέγονται µεταξύ των µελών του από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Στην περίπτωση που µέλος έχει οριστεί, από το ∆ηµο−
τικό Συµβούλιο, ο ∆ήµαρχος Ρόδου, αυτός αυτοδικαίως
καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως, του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου του νοµικού προσώπου ορίζεται µε την από−
φαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την
εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να αντι−
κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για σοβαρό λόγο που
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος.
Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια
και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικη−
τικού Συµβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται
από τον Αντιπρόεδρο.
∆εν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί
τη διαχείριση της περιουσίας τους µε τελεσίδικη δικα−
στική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους
δικαιώµατα µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση και για
όσο διάστηµα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή σε κάποιο
από τα πληµµελήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 146
του Κ∆Κ (ν. 3463/2006).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του τον Κανονισµό
Λειτουργίας του και, µε σχετική πλειοψηφία, τον Οργα−
νισµό Εσωτερικής υπηρεσίας του νοµικού προσώπου,
τα οποία και εγκρίνονται από το οικείο ∆ηµοτικό Συµ−
βούλιο. Στο Ο.Ε.Υ µπορεί να προβλεφθεί ίδια ταµειακή
υπηρεσία του νοµικού προσώπου.
Μπορεί να συνιστάται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµ−
βούλιο, µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του
Τριµελής Εκτελεστική Επιτροπή κατά τα προβλεπόµε−
να στο άρθρο 240Α του Ν. 3463/2006, όπως εκάστοτε
ισχύει.
Άρθρο 5°
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του νοµικού προσώπου είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου Ρόδου
που ανέρχεται σε 6.000.000 € και η οποία από το 2011
θα µπορεί να αυξάνεται ετησίως κατά 50.000 €.
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β) Χρηµατοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις
από το Ελληνικό Κράτος, λοιπά Κράτη, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ιδιωτικούς, κρατικούς, Ο.Τ.Α, Περιφέρειες και
διεθνείς οργανισµούς.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κλη−
ροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από παρεχόµενες υπηρεσίες, εκδόσεις, εκ−
µεταλλεύσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας, αθλητικές
εγκαταστάσεις, εισπράξεις αγώνων, εκδηλώσεων κ.λπ.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία που θα αποκτήσει
καθώς επίσης από την περιουσία του ∆ήµου Ρόδου που
θα τους παραχωρηθούν.
στ) Κάθε άλλη νόµιµη παροχή από κάθε άλλη πηγή.
Άρθρο 6°
Οι διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, και
του Ν. 3852/2020 («Πρόγραµµα Καλλικράτης») όπως
αυτοί κάθε φορά ισχύουν, που αφορούν τα δηµοτικά
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εφαρµόζονται για τη
διοίκηση και διαχείριση του νοµικού προσώπου, τους
πόρους και εν γένει την οικονοµική και διοικητική λει−
τουργία του νοµικού προσώπου.
Άρθρο 7°
Περιουσία του νοµικού προσώπου είναι όλη η σηµερι−
νή κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευοµένων
νοµικών προσώπων (άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2880/2001,
άρθρα 26Α και 203 παρ. 6 του Π.∆. 410/1995, ως ισχύουν)
που εκχωρείται µε το παρόν κατά κυριότητα και χρήση
στο συγχωνευθέν νοµικό πρόσωπο, καθώς και κάθε άλλη
περιουσία που θ’ αποκτήσει µε κάθε νόµιµο τρόπο.
Άρθρο 8°
Σε περίπτωση κατάργησης του παρόντος Ν.Π.∆.∆. η
περιουσία αυτού θα περιέλθει στο ∆ήµο Ρόδου.
Από τη δηµοσίευση της απόφασης για τη συγχώνευ−
ση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το νέο νοµικό
πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκα−
θίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, σε
όλα εν γένει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συγχωνευθέντων νοµικών προσώπων.
Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011
και για τα επόµενα. Το ύψος της δαπάνης για το έτος
2011 ανέρχεται στα 4.278.907 € και προβλέπεται στον
Κ.Α.00−6715.0016 µε τίτλο: Επιχορήγηση ∆ΟΠΑΡ.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 4 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΛΥΝΟΣ
F
Αριθµ απόφ. 71/2011
(4)
Συγχώνευση ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Σκύδρας και σύσταση
νέου ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία: «Ενιαίος Φορέας Αλ−
ληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ή−
µου Σκύδρας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥ∆ΡΑΣ)».
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΚΥ∆ΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 97 και 103 του Ν. 3852/2010.
2. το άρθρο 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
3. τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 περ. στ. και των
άρθρων 240−241 του Ν. 3463/2006.

4. την εγκ. 11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.∆.
5. το άρθρο 219 του Ν. 3584/2007.
6. το Ν.∆. 424 της 24/30 Ιαν. 1970.
7. το άρθρο 6 παρ. 1β του Ν. 2839/2000.
8. την αρ. 5011/5−5−1984 ΑΠ. ΝΟΜ. ΠΕΛΛΑΣ περί σύστα−
σης του Ν.Π. «ΚΑΠΗ ∆ήµου Σκύδρας» που δηµοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 269/τΒ΄/2−5−1984 και τις τροποποίησής της.
9. την αρ. 571/27−1−2005 απόφαση Γ.Γ. ΠΚΜ περί σύστα−
σης του Ν.Π. «ΚΑΠΗ ∆ήµου Μενηίδος» που δηµοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 265/τΒ΄/4−3−2005.
10. την αρ. 2857/2−4−2001 απόφαση Γ.Γ. ΠΚΜ περί σύ−
στασης του Ν.Π. «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Καλής»
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 518/τΒ΄/8−5−2001.
11. την αρ. 6018/13−8−2003 απόφαση Γ.Γ. ΠΚΜ περί σύ−
στασης του Ν.Π. «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μανδά−
λου» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1289/τΒ΄/12−9−2003.
12. την αρ. 128/12−1−2009 απόφαση Γ.Γ. ΠΚΜ περί σύ−
στασης του Ν.Π. «Ενιαίος ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός
∆ήµου Σκύδρας» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 162/τΒ΄/
3−2−2009.
13. την αριθ. 2434/31−3−2011 απόφαση της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, µε την οποία κρί−
θηκε, ότι νόµιµα έχει ληφθεί η αριθ. 71/2011 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Σκύδρας, αποφασίζει:
Α. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103
του ν. 3852/2010 των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ι−
καίου µε την επωνυµία:
• Ενιαίος ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Σκύδρας,
• ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Καλής,
• ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μανδάλου,
• ΚΑΠΗ ∆ήµου Σκύδρας,
• ΚΑΠΗ ∆ήµου Μενηίδος.
Και τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου
∆ικαίου στο ∆ήµο Σκύδρας µε την επωνυµία: «Ενιαίος
Φορέας Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας & Παι−
δείας ∆ήµου Σκύδρας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥ∆ΡΑΣ)».
Έδρα του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ορί−
ζεται η Σκύδρα και συγκεκριµένα το κτίριο του πρώην
Ενιαίου Π.Σ.Σκύδρας επί της οδού Κένεντι 1.
Β. Σκοποί
1. Η προστασία ευπαθών κοινωνικών οµάδων και η
εκπόνηση πολιτικών για τόσο για την αποφυγή των
περιπτώσεων κοινωνικού αποκλεισµού, όσο και την κοι−
νωνική επανένταξη.
2. Παροχές µε σύγχρονες αρχές, µεθόδους και αντι−
λήψεις εξωϊδρυµατικής προστασίας στα ηλικιωµένα
άτοµα.
3. Η προστασία, φροντίδα και φύλαξη βρεφών και
παιδιών, ώστε οι γονείς να µπορέσουν να ανταποκρι−
θούν στις ανάγκες των επαγγελµατικών τους υποχρε−
ώσεων.
4. Η διατήρηση δηµοτικής βιβλιοθήκης για την εξυπη−
ρέτηση των δηµοτών.
Συγκεκριµένα οι σκοποί είναι:
• Καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατροφή,
διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των νηπίων εργαζο−
µένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική,
κοινωνική και ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών.
• Η φύλαξη βρεφών και νηπίων ηλικίας 8 µηνών έως
5,5 ετών (*) που συνεπάγεται διατροφή, διαπαιδαγώγη−
ση και ψυχαγωγία, εργαζοµένων µητέρων και ακολού−
θως οικονοµικά αδύνατων οικογενειών, προτιµηµένων
εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορες
κοινωνικές αιτίες.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
• Η αντιµετώπιση και πρόληψη βιολογικών, ψυχολο−
γικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων
αλλά και κάθε άλλης κατηγορίας ευπαθών κοινωνικών
οµάδων (ηλικιωµένοι, ΑµΕΑ, κλπ), ώστε τα άτοµα των
οµάδων αυτών, να παραµείνουν ενεργά µέλη του κοι−
νωνικού συνόλου. Στην περίπτωση που δεν είναι ενεργά
µέλη της κοινωνικού συνόλου, να υποστηριχθούν ώστε
να επανενταχθούν σε αυτό.
• Η ενηµέρωση και η συνεργασία του ευρύτερου κοι−
νού και των ειδικών φορέων σχετικά µε τα προβλήµατα
και τις ανάγκες των ηλικιωµένων και η παροχή κοινωνι−
κής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα του ∆ήµου.
• Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας ιατρικής φρο−
ντίδας, φαρµακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής
στήριξης, φυσιοθεραπείας και εργοαπασχόλησης σε
όσους ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών κοινωνι−
κών οµάδων και δε µπορούν να λάβουν από άλλο φορέα
αντίστοιχες υπηρεσίες, είτε να λάβουν συµπληρωµα−
τικές υπηρεσίες.
• Η παροχή των υπηρεσιών αυτών και στο σπίτι κατά
περίπτωση εφόσον οι ωφελούµενοι δε µπορούν να αυτο−
εξυπηρετηθούν και δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον.
• Η εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης σε θέµατα
δηµόσιας υγείας και ψυχικής υγείας, µέσα από αντί−
στοιχες δράσεις.
• Η προσφορά οργανωµένης ψυχαγωγίας σε όσους
ανήκουν στις οµάδες στόχου, µε τη συµµετοχή τους
σε εκδροµές, επισκέψεις σε δηµόσιους χώρους, µε τη
οργάνωση εργαστηρίων δηµιουργικής απασχόλησης,
αλλά και τη συµµετοχή τους σε κάθε άλλη δράση, που
εξυπηρετεί το σκοπό αυτό.
• Η µε κάθε τρόπο βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων
ανήκουν στις οµάδες στόχου.
• Η προβολή των ειδικών προβληµάτων που αντιµετω−
πίζουν οι οµάδες στόχου, ώστε το κοινωνικό σύνολο να
ενεργοποιηθεί για την προστασία τους και να συµβάλλει
στο µέτρο του δυνατού στην αντιµετώπισή τους.
• Η συνεργασία µε άλλους φορείς που έχουν παρεµ−
φερείς σκοπούς µε στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων
και πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση των ειδικών
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι οµάδες στόχου.
• Η δηµιουργία βάσης δεδοµένων κοινωνικού χαρα−
κτήρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα της τεκµηρίωσης
των αντίστοιχων πολιτικών που εκπονούνται και των
αποφάσεων που λαµβάνονται.
• Η συµµετοχή σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ κ.ά) και στα οποία τα
ΝΠ∆∆ είναι χαρακτηρισµένα ως ανάδοχοι.
• Η λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης.
• Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
(*) η πρόβλεψη αυτή τίθεται ώστε σε περίπτωση που
υπάρξει µεταγενέστερη απόφαση για την προσφορά
σχετικών υπηρεσιών να µην απαιτηθεί τροποποίηση
της συστατικής πράξης.
Γ. Το Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από εννεαµελές
διοικητικό συµβούλιο, αποτελούµενο από:
• Πέντε (5) δηµοτικούς συµβούλους, από τους οποίους
δύο (2) ορίζονται από το σύνολο της µειοψηφίας του
δηµοτικού συµβουλίου.
• ∆ύο (2) δηµότες ή κατοίκους, που είναι χρήστες των
υπηρεσιών του Ν.Π.
• Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων.
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• Ένα (1) µέλος το οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελ−
µατική εµπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συ−
νάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µαζί µε τους ανα−
πληρωτές τους ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/
2006 και θα προέρχονται και από τα δύο φύλλα (άνδρες −
γυναίκες) σε ποσοστό κατά το 1/3 από κάθε φύλο, σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1.β του άρθρου 6 του
Ν. 2839/2000.
Μετά τον ορισµό των παραπάνω µελών, εκλέγονται
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο πρόεδρος και ο Αντι−
πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση
που µέλος έχει ορισθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο
∆ήµαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος
αντιστοίχως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με απόφαση
του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εγκρίνει τον κανονισµό
της λειτουργίας του. Με τον παραπάνω κανονισµό θα
ορίζονται λεπτοµερώς θέµατα ∆ιοίκησης − ∆ιαχείρισης
και Λειτουργίας του Νοµικού Προσώπου.
∆. Η διάρκεια της Θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Ενιαίος Φορέας Αλλη−
λεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου
Σκύδρας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥ∆ΡΑΣ)» ορίζεται σε χρονική
διάρκεια δυόµιση χρόνων και θα λήγει πάντοτε µε την
εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
τετραετίας 2011− 2014 θα είναι διετής και θα ακολουθεί
την 1η και 2η διετία της ∆ηµοτικής περιόδου.
Ε. Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα ∆ικαστήρια
και σε κάθε δηµόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικη−
τικού Συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει
από τον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ανα−
πληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
ΣΤ. Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι η κινη−
τή και ακίνητη περιουσία των Νοµικών Προσώπων του
άρθρου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περι−
ουσία που τυχόν θα αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά
πρόσωπα.
Πόροι του Ν.Π.∆.∆. είναι:
• Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου Σκύδρας η
οποία θα ανέρχεται έως το ποσό των 800.000,00 € και
θα καθορίζεται κάθε έτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και θα προβλέπεται στον ετήσιο προϋπο−
λογισµό του ∆ήµου.
• Eπιχορηγήσεις από Υπουργεία και φορείς του Κρά−
τους.
• Κάθε είδους συνδροµές, εισφορές, δωρεές, κληρο−
νοµιές, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από πρόσωπα του
δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα και από φυσικά πρόσωπα.
• Εισπράξεις από το αντίτιµο της παροχής υπηρεσιών
ή πραγµάτων που παρέχει σε τρίτους.
• Κάθε παροχή του κράτους ή ΝΠΙ∆ ή Κρατικών ορ−
γανισµών ή κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδο (χορηγοί κλπ.).
• Από τη συµµετοχή του σε επιδοτούµενα προγράµ−
µατα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
εθνικών ή µη, φορέων.
• Από προγραµµατικές συµβάσεις όπως ορίζεται στο
ν. 3852/2010, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
• Από τους τόκους καταθέσεων.
• Από την εκποίηση άχρηστου υλικού.
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Ζ. Ο «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστα−
σίας & Παιδείας ∆ήµου Σκύδρας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥ∆ΡΑΣ)»
θα χρησιµοποιεί σφραγίδα στρογγυλή, που κυκλικά θα
φέρει τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και Ενιαίος Φο−
ρέας Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας
∆ήµου Σκύδρας και στο µέσο το εθνόσηµο.
Η. Το προσωπικό των Νοµικών Προσώπων του άρθρου 1
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 τα δικαιώµατα, µε τα οποία υπηρετούσε
στα συγχωνευόµενα Νοµικά Πρόσωπα. Επίσης θα γίνει
µεταφορά τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού από τη
∆ΗΚΕΣ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 και 5
του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, όσον αφορά στη
µεταφορά της αρµοδιότητας διατήρησης δανειστικής
βιβλιοθήκης.
Η. Η διάρκεια του Νοµικού Προσώπου είναι αόριστη.
Το Νοµικό Πρόσωπο καταργείται µε πράξη του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας (σήµερα νοείται ο Γ.Γ. της
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) ύστερα από από−
φαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η δε περιουσία του
και το προσωπικό του περιέρχονται στο ∆ήµο Σκύδρας
µετά τη διάλυσή του.

Θ. Για όσα θέµατα δε ρυθµίζονται ειδικώς στην πα−
ρούσα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.∆.Κ.
(Ν. 3463/2006).
Ι. Το νέο Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία «Ενιαίος Φο−
ρέας Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας ∆ή−
µου Σκύδρας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥ∆ΡΑΣ)» από τη δηµοσίευση
της απόφασης σύστασης στο ΦΕΚ, υποκαθιστά αυτοδίκαια
τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 1 που συγχωνεύτηκαν σε
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις στα οποία περι−
λαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή
εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοι−
ούµενο µε καθολικό διάδοχο. Τυχών εκκρεµείς δίκες, στις
οποίες διάδικα µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύ−
τηκαν, συνεχίζονται αυτοδίκαια από το Νέο Ν.Π., χωρίς να
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται κατά το έτος
2011 δαπάνη ύψους 648.939,54 €, η οποία θα βαρύνει
την υπό Κ.Α.00.6715.004 πίστωση του υπό κατάρτιση
Προϋπολογισµού του ∆ήµου Σκύδρας.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σκύδρα, 28 Φεβρουαρίου 2011
Η Πρόεδρος ∆.Σ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΟΥ
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