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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 17842 (1)

  Μεταβίβαση σε Περιφερειακό Σύμβουλο 
αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 και ιδίως της παρ. 1 

περ. ιγ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ. Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στο Φουντά Γεώργιο του Νικολάου, 
Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής, την 
άσκηση της αρμοδιότητας της Αυτοτελούς Διεύθυν−
σης Πολιτικής Προστασίας που προβλέπεται στο άρ−
θρο 32 παρ.1 και του Αυτοτελούς Τμήματος Παλλαϊκής 
Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών 

(ΠΑΜ ΠΣΕΑ) που προβλέπεται στο άρθρο 34 παρ. 1 του
Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ. Α΄/2010) «Οργανισμός της Πε−
ριφέρειας Αττικής».

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
και καταργείται κάθε όμοια προηγούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

F

Aριθμ. αποφ. 54/2011 (2)
   Σύσταση μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευ−
ής, για τον Σβάρνα Νικόλαο σε συμμόρφωση τελε−
σίδικης δικαστικής απόφασης. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 10 του Ν. 3584/2007 «Κύρω−

ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28−06−2007).

2. Τις διατάξεις του άρθ. 1 του Ν. 3068/2002 συμμόρ−
φωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις 
(ΦΕΚ 274/τ. Α΄/14−11−2002).

3. Τα πρακτικά της 3ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολο−
μέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 17 Φεβρουαρίου 
2010, όπου τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστη−
ρίων, που αποφαίνονται για το αν συγκεκριμένες σχέ−
σεις εργασίας απασχολούμενων στο Δημόσιο και τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι ορισμένης ή αόριστης 
χρονικής διάρκειας, εκδόθηκαν μέσα στα πλαίσια της 
δικαιοδοσίας του και ως εκ τούτου παράγουν δεδικα−
σμένο και εκτελεστότητα, υποχρεώνουν τη Διοίκηση 
σε συμμόρφωση και δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο 
κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών.

4. Τα υπ’ αριθμ. 15041/19−04−2007 και 43325/24396/30−
11−2010 έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής.

5. Την υπ’ αριθμ. 174/2010 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά τον Νικόλαο Σβάρνα με 
την οποία αναγνωρίζει ότι ο ενάγων συνδέεται με τον ενα−
γόμενο Δήμο με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
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6. Την υπ’ αριθμ. 52/2010 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε να 
μην ασκηθεί έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

7. Το υπ’ αριθμ. 1383/2011 πιστοποιητικό του Πρωτοδι−
κείου Αθηνών περί μη ασκήσεως ένδικων μέσων κατά της 
υπ’ αριθμ 174/2010 απόφασης, ομόφωνα αποφασίζει:

Συνιστά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής μια (1) προσωρινή προσωπο−
παγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικό−
τητας Οδηγού Απορριμματοφόρου ΔΕ προκειμένου να 
καταταχθεί σ’ αυτήν ο Σβάρνας Νικόλαος του Χρήστου. 
Η θέση αυτή καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
κένωσή της.

Για τη θέση αυτή θα προκληθεί και θα προβλεφθεί 
δαπάνη στο Δήμο Αγίας Παρασκευής σε βάρος του υπό 
σύσταση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 που 
θα ανέρχεται ετήσια στο ποσό ύψους 21.640,00 € για 
κάλυψη τακτικών αποδοχών του ανωτέρω υπαλλήλου 
που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6021.01 και 2.500,00 € για 
κάλυψη εργοδοτικών εισφορών η οποία θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 20.6052.01. Ανάλογη πρόβλεψη θα γίνεται και στους 
προϋπολογισμούς εξόδων του Δήμου Αγίας Παρασκευής 
για τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αγία Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 

F

   Αριθ. αποφ. 105/28−2−2011 (3)
Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

Δήμου Λυκόβρυσης − Πεύκης. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ − ΠΕΥΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 135/2010 (ΦΕΚ Α΄ 228/27−12−2010) 

«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 102, 103, 225 και 238 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το υπ’ αρ. πρώτ. Οικ.4569/2010 (εγκ. 11) έγγραφο το 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7031/4012/15−3−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία αποφασίσθηκε ότι νόμιμα έχει 
ληφθεί η υπ’ αρ. 105/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Λυκόβρυσης − Πεύκης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Συνιστάται νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) με συγχώνευση των παρακάτω Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Λυκό−
βρυσης Πεύκης σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103 του 
Ν. 3852/2010.

Το νέο νομικό Πρόσωπο καθίσταται αυτοδίκαια καθο−
λικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώ−
σεις των συγχωνευμένων Νομικών Προσώπων.

Συγχωνευμένα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:
1. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λυκόβρυσης Ν.Π.Δ.Δ. 

Α.Φ.Μ. 099083373 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − έδρα: Αγ. Βαρβά−
ρας 25, ΤΚ 14123, Λυκόβρυση Αθήνα − ΦΕΚ 726/τ. Β΄/1988/
Α.Δ. 16. αρ. απόφ. 23593 Νομ. Ανατ. Αττικής.

2. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Λυκόβρυσης Ν.Π.Δ.Δ. 
Α.Φ.Μ. 099604607 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − έδρα: Αγ. Βαρβά−
ρας 25, ΤΚ 14123, Λυκόβρυση Αθήνα− ΦΕΚ 72/τ. Β΄/1998/
Α.Δ. 8. αριθ. απόφ. 9710 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής.

3. Δημοτικό Στάδιο Πεύκης Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ. 09908459 
ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − έδρα: Βουλγαροκτόνου και Πλά−
τωνος, ΤΚ 15121, Πεύκη Αθήνα− ΦΕΚ 419/τ. Β΄/2001/Α.Δ. 
12 αριθ. απόφ. 19968 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής.

4. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πεύκης Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ. 
090312540 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − έδρα: Ρήγα Φεραίου 9, 
ΤΚ 15121, Πεύκη Αθήνα− ΦΕΚ 778/τ. Β΄/1988/Α.Δ. 11 αριθ. 
απόφ. ΔΕ 26097 Νομ.Ανατ.Αττικής.

5. Κέντρο Νέων Δήμου Πεύκης «ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ» Ν.Π.Δ.Δ. 
Α.Φ.Μ. 099083084 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − έδρα: Ρήγα Φε−
ραίου 9, ΤΚ 15121, Πεύκη Αθήνα−ΦΕΚ 394/τ. Β΄/1997/Α.Δ. 
9 αριθ. απόφ. 9600 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής.

6. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πεύκης Ν.Π.Δ.Δ. 
Α.Φ.Μ. 998011601 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − έδρα: Ρήγα Φε−
ραίου 9, ΤΚ 15121, Πεύκη Αθήνα− ΦΕΚ 321/τ. Β΄/1984/Α.Δ. 
6 αριθ. απόφ. Δ.Ε. 5687 Νομ.διαμ.Ανατ. Αττικής.

Άρθρο 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ− ΕΔΡΑ

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα φέρει την επωνυμία «ΠΕ−
ΡΙΒΑΛΛΟΝ − ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥ−
ΚΟΒΡΥΣΗΣ − ΠΕΥΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)» με διακριτικό τίτλο «ΠΕ.Α.Π.».

Έδρα ορίζεται το κτίριο του Δημαρχείου του Δή−
μου Λυκόβρυσης −Πεύκης, οδός: Ελ. Βενιζέλου 15 και 
Ρ.Φεραίου − ΤΚ 15121, Πεύκη Αττικής.

Το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να λειτουργεί αποκεντρω−
μένες υπηρεσίες υπό μορφή παραρτημάτων για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων περιφέρειας του 
Δήμου Λυκόβρυσης− Πεύκης.

Άρθρο 3 

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του Νομικού Προσώπου δημοσίου δικαίου 
συμβαδίζει με τους σκοπούς που καθορίζονται στον Ν. 
3852/2010 ΦΕΚ τ. 87Α΄/7−6−2010 (Καλλικράτης) και στον 
Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8−6−2006 (Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων) όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται και 
ισχύουν κάθε φορά.

Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων προς 
όφελος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας και η 
συμμετοχή του σε προγραμματικές συμβάσεις.

Οι τομείς δραστηριοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι για 
όλα τα θέματα περιβάλλοντος, αθλητισμού, πολιτισμού 
και νεολαίας.
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Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι τομείς μπορεί να 
περιλαμβάνουν:

Τομέας περιβάλλοντος: 
Σχεδιασμός και εφαρμογή «πράσινων διαδρομών» 

στην πόλη. Συνεργασία και υλοποίηση προγραμμάτων 
ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων συσκευασίας.

Συνεργασία με φορείς για την ανακύκλωση ηλεκτρι−
κών και ηλεκτρονικών συσκευών κ.λπ.

Οικολογική διαχείριση ελαστικών και ορυκτελαίων των 
οχημάτων του Δήμου και των κατοίκων.

Δημιουργία πρότυπων παιδικών χαρών και με «υιοθε−
σία» από χορηγούς.

Εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος προστασίας 
και ανάδειξης του περιβάλλοντος και του δάσους.

Υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−
σία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού, του δομημέ−
νου, του αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
με βάση το σχεδιασμό του Δήμου.

Εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος ανάδειξης 
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Οργάνωση εθελοντικών ομάδων για προστασία και 
ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 
και του δάσους.

Τομέας εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων 
έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περι−
οχής.

Δημιουργία γραφείου βιοκλιματικών αναπλάσεων.
Δημιουργία επισκέψιμου φυτωρίου.
Δημιουργία γραφείου πληροφόρησης πολιτών για 

θέματα περιβάλλοντος και χρήσης φιλικών προς αυτό 
συσκευών νέων φωτιστικών σωμάτων.

Μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εγκαταστάσεις 
κινητών σταθμών ελέγχου και μέτρησης.

Οικολογική διαχείριση ελαστικών και ορυκτελαίων 
των οχημάτων του Δήμου και των κατοίκων Δημιουρ−
γία βάσης δεδομένων γεωγραφικών πληροφοριών και 
πολιτικής προστασίας.

Τομέας αθλητισμού:
Ίδρυση και λειτουργία κολυμβητηρίου.
Λειτουργία ακαδημιών εκμάθησης κολύμβησης για 

παιδιά.
Συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη δυνατοτήτων 

για τη συμμετοχή σε επίσημους αθλητικούς αγώνες των 
μελών των τμημάτων του.

Λειτουργία γυμναστηρίου.
Λειτουργία αθλητικού κέντρου. Διοργάνωση αθλητι−

κών εκδηλώσεων. Προώθηση και εφαρμογή προγραμ−
μάτων μαζικού αθλητισμού.

Υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού για Α.Μ.Ε.Α. 
Τομέας πολιτισμού:
Ίδρυση και λειτουργία Ωδείου.
Λειτουργία Μουσείου λαϊκής τέχνης.
Λειτουργία εκθέσεων.
Λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου.
Λειτουργία Φιλαρμονικής.
Λειτουργία σχολής διαφόρων τεχνών.
Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, 

συνεδρίων, φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώ−
σεων.

Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής της πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Εκδόσεις βιβλίων, ενημερωτικών, περιοδικών και εντύ−
πων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με το σκοπό 
του Νομικού Προσώπου.

Άρθρο 4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από διοικητικό συμβούλιο απο−
τελούμενο από δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία ορίζο−
νται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό 
συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 
όπως ισχύει κάθε φορά.

Τρία (3) από τα μέλη του ορίζονται από τη μειοψη−
φία του Δημοτικού Συμβουλίου,εκ των οποίων δυο (2) 
ορίζονται από την μείζονα μειοψηφία και ένα (1) μέλος 
ορίζεται από την ελάσσονα μειοψηφία.

Από το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβου−
λίου έξι (6) θα είναι δημοτικοί σύμβουλοι και οι λοιποί 
δημότες ή κάτοικοι και τυχόν εκπρόσωπος των εργα−
ζομένων.

Ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι εκπρό−
σωπος των τακτικών υπαλλήλων στο Νομικό Πρόσωπο, 
εάν αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) ερ−
γαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη Γενική Συνέλευση 
αυτών, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 
τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ο εκ−
πρόσωπος των εργαζομένων συμμετέχει με αντίστοιχη 
μείωση ενός μέλους εκ των δημοτών − κατοίκων του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβού−
λους ή εκείνοι που έχουν ορισθεί παραιτηθούν, χωρίς 
να αντικατασταθούν μετέχουν σύμβουλοι της πλειο−
ψηφίας.

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικη−
τικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
από τον αντιπρόεδρο.

Λοιπά θέματα διοίκησης του Νομικού Προσώπου κα−
θορίζονται από τον Ν.3463/2006 και τον Ν. 3852/2010 
όπως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 5

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
1. Τυχόν επιχορήγηση από τον Δήμο Λυκόβρυσης − 

Πεύκης η οποία θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Από κρατικές επιχορηγήσεις.
3. Δωρεές − εισφορές − συνδρομές − κληρονομιές.
4. Από άσκηση δραστηριοτήτων του σκοπού του.
5. Από εισπράξεις αποζημίωσης των αποδεκτών των 

υπηρεσιών του.
6. Από επιχορηγήσεις Εθνικών και Ευρωπαϊκών προ−

γραμμάτων που θα ενταχθεί.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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Άρθρο 6

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ο Δήμος Λυκόβρυσης − Πεύκης για να διευκολύνει τη 
λειτουργία του Νομικού Προσώπου θα παραχωρήσει 
για χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
άρθρο 185 ακίνητα και πάγια, μετά από απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου, προκειμένου να στεγάσει τα γραφεία 
του και να ασκήσει τις αρμοδιότητές του.

Άρθρο 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ − ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ − 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ − 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ − ΒΙΒΛΙΑ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. 

Το Νομικό Πρόσωπο τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικό 
σύστημα.

Ο απολογισμός και ο ισολογισμός του υποβάλλεται 
μετά από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου στο Δη−
μοτικό Συμβούλιο για έγκριση μετά από έλεγχο από 
ορκωτό λογιστή ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση.

Το Νομικό Πρόσωπο έχει την υποχρέωση προληπτικού 
ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο.

Ο ισολογισμός του και ο απολογισμός του υποβάλ−
λονται στο ελεγκτικό συνέδριο.

Άρθρο 8

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικό των δημοτικών 
Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται περιέρχονται 
αυτοδικαίως στο νέο Νομικό Πρόσωπο του άρθρου (1) 
της συστατικής πράξης που προκύπτει από την συγ−
χώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις.

Στα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις, περιλαμ−
βάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις μίσθωσης 
έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου ή άλλης σύμβα−
σης μέχρι την λήξη τους.

Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις προσωπικού που 
απασχολείται στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων και 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρω−
παϊκή Ένωση, που υλοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται.

Τα προγράμματα αυτά συνεχίζουν να υλοποιούνται 
από το νέο Νομικό Πρόσωπο που προκύπτει από την 
συγχώνευση.

Άρθρο 9

ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης διέπονται από τις σχετικές με τα 
Νομικά Πρόσωπα διατάξεις του κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων και από ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την 
επεξεργασία, εισήγηση θεμάτων και επίβλεψη διαφό−
ρων δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου ή τη λειτουργία παραρτημάτων του Νομικού 
Προσώπου στην περιφέρεια του Δήμου, για την καλύ−
τερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Οι επιτροπές αυτές του Νομικού Προσώπου είναι άμι−
σθες.

Ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Νομικού 
Προσώπου θα εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού συμ−
βουλίου, μετά την έγκριση και δημοσίευση στο ΦΕΚ της 
συστατικής πράξης συγχώνευσης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πεύκη, 21 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β. ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

F

   Αριθ αποφ. 75/22−2−2011 (4)
Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

Δήμου Λυκόβρυσης − Πεύκης .

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ − ΠΕΥΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 135/2010 (ΦΕΚ Α΄ 228/27−12−2010) 

«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 102, 103, 225 και 238 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. Οικ.4569/2010 (εγκ.11) έγγραφο το 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7033/4014/ 15−3−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία αποφασίσθηκε ότι Νόμιμα έχει 
ληφθεί η υπ’ αρ. 75/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Λυκόβρυσης − Πεύκης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Συνιστάται νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) με συγχώνευση των παρακάτω Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Λυκό−
βρυσης Πεύκης σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103 του 
Ν. 3852/2010.

Το νέο Νομικό Πρόσωπο καθίσταται αυτοδίκαια καθο−
λικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώ−
σεις των συγχωνευμένων Νομικών Προσώπων.

Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύ−
ονται:

1. ΚΑΠΗ Δήμου Λυκόβρυσης Ν.Π.Δ.Δ Α.Φ.Μ. 099083361 
ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − έδρα: Αγ. Βαρβάρας 25, ΤΚ 14123, 
Λυκόβρυση Αθήνα− ΦΕΚ 384/τ. Β΄/1984/Α.Δ. 10, αριθ. 
απόφ. ΔΕ 14016 Νομ. Διαμ. Ανατ. Αττικής.

2. Παιδικός Σταθμός Δήμου Λυκόβρυσης Ν.Π.Δ.Δ Α.Φ.Μ. 
090312366 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − έδρα: Λευκωσίας και 
Πλαστήρα, ΤΚ 14123, Λυκόβρυση Αθήνα− ΦΕΚ 399/τ. 
Β΄/2001/Α.Δ. 8, αρ. ΟΙΚ 21334 Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Αττικής.

3. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Πεύκης Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ. 
998824280 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − έδρα: Βαλτετσίου & 
Βάρναλη, ΤΚ 15121, Πεύκη Αθήνα − ΦΕΚ 1760/τ. Β΄/2005/
Α.Δ. 9, αρ. απόφ 62406 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής.
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4. ΚΑΠΗ Πεύκης Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ. 090272470 ΔΟΥ ΑΜΑ−
ΡΟΥΣΙΟΥ − έδρα: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, ΤΚ 15121, 
Πεύκη Αθήνα− ΦΕΚ 511/τ. Β΄/1983/Α.Δ. 1, αρ.απόφ. 60429 
Υπ. Εσωτερικών και Υγείας και Πρόνοιας.

5. Συμβουλευτικό Πολυϊατρείο Δήμου Πεύκης Ν.Π.Δ.Δ. 
Α.Φ.Μ. 099083072 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − έδρα: Δημοκρα−
τίας 8, ΤΚ 15121, Πεύκη Αθήνα− ΦΕΚ 915/τ. Β΄/1996/Α.Δ. 
2, αρ. απόφ. 24574 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής.

6. Μορφωτικός Οργανισμός Δήμου Πεύκης Ν.Π.Δ.Δ. 
Α.Φ.Μ. 9980111594 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − έδρα: Αφροδί−
της 4, ΤΚ 15121, Πεύκη Αθήνα− ΦΕΚ 2661/τ. Β΄/2008/Α.Δ. 
1, αρ. απόφ. 26385 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής.

Άρθρο 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ− ΕΔΡΑ

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα φέρει την επωνυμία 
ΠΑΙΔΕΙΑ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) με διακριτικό τίτλο «ΚΟΙ.
Π.Α.Π.»

Έδρα ορίζεται το κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου 
Λυκόβρυσης − Πεύκης, οδός: Ελ. Βενιζέλου 15 και Ρ. Φερ−
ραίου − ΤΚ 15121, Πεύκη Αττικής.

Το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να λειτουργεί αποκεντρω−
μένες υπηρεσίες υπό μορφή παραρτημάτων για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιφέρειας 
του Δήμου Λυκόβρυσης − Πεύκης

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του Νομικού Προσώπου δημοσίου δικαίου 
συμβαδίζει με τους σκοπούς που καθορίζονται στον Ν. 
3852/2010 ΦΕΚ τ. 87Α΄/7−6−2010 (Καλλικράτης) και στον 
Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8−6−2006 (Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων) όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται και 
ισχύουν κάθε φορά.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τομείς δραστηριοτήτων σε θέ−
ματα:

α) παιδείας
β) κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης θα είναι:
Η συμμετοχή του σε προγραμματικές συμβάσεις.
Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων προς 

όφελος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα 
παιδείας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Υλοποίηση προγραμμάτων φροντίδας για Α.Μ.Ε.Α.
Υλοποίηση προγραμμάτων για μετανάστες.
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων για ομα−

λή ένταξη των οικονομικών μεταναστών στην τοπική 
κοινωνία.

Υλοποίηση προγραμμάτων για υποστήριξη νέων που 
έχουν παραβατική συμπεριφορά.

Δημιουργία δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
Εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μά−

θησης και οργάνωση εκδηλώσεων για μάθηση.
Οργάνωση − λειτουργία ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστη−

μίου για διαρκή επιμόρφωση των πολιτών.
Ίδρυση − λειτουργία βιβλιοθήκης.
Ενίσχυση της προσπάθειας απόκτησης γνώσης και 

ικανοτήτων που συνδέονται με τη χρήση υπολογιστών 
και τεχνογνωσία.

Δημιουργία κέντρου ανάπτυξης επαγγελματικών δε−
ξιοτήτων.

Ίδρυση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και κέντρο 
εκμάθησης ξένων γλωσσών και πληροφορικής.

Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας (Μ.Π.Υ.).
Δημιουργία δημοτικού κέντρου πρόληψης.
Δημιουργία κοινωνικού φαρμακείου.
Οργάνωση συνταγογράφησης φαρμάκων στα ΚΑΠΗ.
Εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων δημόσιας 

υγείας.
Τήρηση κανόνων υγιεινής επαγγελμάτων και εργαζο−

μένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Δημιουργία κέντρου εξατομικευμένης παρέμβασης.
Δημιουργία δημοτικού κέντρου πρόληψης.
Δημιουργία τράπεζας αίματος και Μητρώου αιμοδο−

τών.
Δημιουργία κέντρου φροντίδας ατόμων με 

Alzheimer.
Δημιουργία κέντρου συμβουλευτικής και ψυχολογικής 

υποστήριξης.
Απόκτηση δημοτικού ασθενοφόρου.
Απόκτηση κινητής μονάδας πρόληψης.
Δημιουργία παιδικών σταθμών.
Δημιουργία κέντρου φύλαξης παιδιών.
Δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού για παιδιά με 

ειδικές ανάγκες.
Δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παι−

διών με αναπηρία.
Δημιουργία Κέντρων Απασχόλησης Ηλικιωμένων 

(ΚΑΠΗ).
Δημιουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Γηρο−

κομείο).
Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου.
Οργάνωση παροχής δωρεάν προϊόντων και υπηρεσιών 

σε άπορες οικογένειες.
Παροχή γευμάτων σε άπορους.
Δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης.
Κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με τον σκο−

πό του Νομικού Προσώπου και σε κάθε περίπτωση δεν 
έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.

Άρθρο 4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από διοικητικό συμβούλιο απο−
τελούμενο από δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία ορίζο−
νται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό 
συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 
όπως ισχύει κάθε φορά.

Τρία (3) από τα μέλη του ορίζονται από τη μειοψη−
φία του Δημοτικού Συμβουλίου,εκ των οποίων δυο (2) 
ορίζονται από την μείζονα μειοψηφία και ένα (1) μέλος 
ορίζεται από την ελάσσονα μειοψηφία.

Από το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβου−
λίου έξι (6) θα είναι δημοτικοί σύμβουλοι και οι λοιποί 
δημότες ή κάτοικοι και τυχόν εκπρόσωπος των εργα−
ζομένων.

Ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι εκπρό−
σωπος των τακτικών υπαλλήλων στο Νομικό Πρόσωπο, 
εάν αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) ερ−
γαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη Γενική Συνέλευση 
αυτών, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 
τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. 
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Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων συμμετέχει με αντί−
στοιχη μείωση ενός μέλους εκ των δημοτών − κατοίκων 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους 
ή εκείνοι που έχουν ορισθεί παραιτηθούν, χωρίς να αντι−
κατασταθούν μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικη−
τικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
από τον αντιπρόεδρο.

Λοιπά θέματα διοίκησης του Νομικού Προσώπου κα−
θορίζονται από τον Ν. 3463/2006 και τον Ν. 3852/2010 
όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
1. Τυχόν επιχορήγηση από τον Δήμο Λυκόβρυσης − 

Πεύκης η οποία θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Από κρατικές επιχορηγήσεις.
3. Δωρεές − εισφορές − συνδρομές − κληρονομιές.
4. Από άσκηση δραστηριοτήτων του σκοπού του.
5. Από εισπράξεις αποζημίωσης των αποδεκτών των 

υπηρεσιών του.
6. Από επιχορηγήσεις Εθνικών και Ευρωπαϊκών προ−

γραμμάτων που θα ενταχθεί.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 6

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ο Δήμος Λυκόβρυσης − Πεύκης για να διευκολύνει τη 
λειτουργία του Νομικού Προσώπου θα παραχωρήσει 
για χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
άρθρο 185 ακίνητα και πάγια, μετά από απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου, προκειμένου να στεγάσει τα γραφεία 
του και να ασκήσει τις αρμοδιότητές του.

Άρθρο 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ − ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ − 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ − 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ − ΒΙΒΛΙΑ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

Το Νομικό Πρόσωπο τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικό 
σύστημα.

Ο απολογισμός και ο ισολογισμός του υποβάλλεται 
μετά από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου στο Δη−
μοτικό Συμβούλιο για έγκριση μετά από έλεγχο από 
ορκωτό λογιστή ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση.

Το Νομικό Πρόσωπο έχει την υποχρέωση προληπτικού 
ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο.

Ο ισολογισμός του και ο απολογισμός του υποβάλ−
λονται στο ελεγκτικό συνέδριο.

Άρθρο 8

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικό των δημοτικών Νομικών 
Προσώπων που συγχωνεύονται περιέρχονται αυτοδικαίως 
στο νέο Νομικό Πρόσωπο του άρθρου (1) της συστατικής 
πράξης που προκύπτει από την συγχώνευση, με την ίδια 
σχέση εργασίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Στα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις, περιλαμ−
βάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις μίσθωσης 
έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου ή άλλης σύμβα−
σης μέχρι την λήξη τους.

Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις προσωπικού που 
απασχολείται στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων και 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρω−
παϊκή Ένωση, που υλοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται.

Τα προγράμματα αυτά συνεχίζουν να υλοποιούνται 
από το νέο Νομικό Πρόσωπο που προκύπτει από την 
συγχώνευση.

Άρθρο 9

ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης διέπονται από τις σχετικές με τα 
Νομικά Πρόσωπα διατάξεις του κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων και από ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την 
επεξεργασία, εισήγηση θεμάτων και επίβλεψη διαφό−
ρων δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου ή τη λειτουργία παραρτημάτων του Νομικού 
Προσώπου στην περιφέρεια του Δήμου, για την καλύ−
τερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Οι επιτροπές αυτές του Νομικού Προσώπου είναι άμι−
σθες.

Ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Νομικού 
Προσώπου θα εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού συμ−
βουλίου, μετά την έγκριση και δημοσίευση στο ΦΕΚ της 
συστατικής πράξης συγχώνευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πεύκη, 21 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β. ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
F

   Αριθ. 113 (5)
Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με το 

διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», δια της συγχώνευ−
σης και κατάργησης των υφιστάμενων Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων του Δήμου Καβάλας 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 

87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4. Την υπ’ αριθμ. 4317/25.01.2011 εγκύκλιο 9 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

5. Την υπ’ αριθμ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.
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6. Την υπ’ αριθμ. 2970/16.03.2011 εγκριτική απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας και Θράκης, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κα−
βάλας με το διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», δια της 
συγχώνευσης και κατάργησης των υφιστάμενων Κοινω−
φελών Επιχειρήσεων του Δήμου Καβάλας, ως εξής:

Α. ΣΥΣΤΑΣΗ
Συνιστά ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση (Ν.Π.Ι.Δ.) στο 

Δήμο Καβάλας με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Καβάλας με το διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΩΦΕ−
ΛΕΙΑ» η οποία θα προέλθει από τη συγχώνευση των Κοι−
νωφελών Επιχειρήσεων με την επωνυμία α) «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας» και β) «Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Ανά−
πτυξης Φιλίππων».

Β. ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης θα είναι:
Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις αρ−

μοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης, 
Αθλητισμού, Πολιτιστικού Τουρισμού, Ανάπτυξης και Πε−
ριβάλλοντος, Δημοτικής Αγοράς και Λοιπών Δραστηρι−
οτήτων, Δημοτικής Συγκοινωνίας, Παιδείας και Έρευνας 
και Τεχνολογίας, ως εξής:

1. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της πολιτιστικής 
ανάπτυξης:

Η προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου 
και της ευρύτερης περιοχής και η καλλιέργεια σε βάθος 
της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και της αγάπης για τις 
τέχνες, η προστασία της εθνικής πολιτιστικής ταυτό−
τητας, η αναγωγή των πολιτιστικών πνευματικών και 
καλλιτεχνικών αγαθών σε οργανικά στοιχεία της κοι−
νωνικής ζωής της πόλης.

Η οργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώ−
σεων.

Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδεί−
ας, της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, του 
θεάτρου, καθώς και των λοιπών εικαστικών τεχνών, με 
την ίδρυση και λειτουργία ωδείου, σχολής χορού, κινη−
ματογράφου, θεάτρου, πινακοθήκης, σχολής γλυπτικής 
και ζωγραφικής και σχολής διδασκαλίας μουσικής.

Η επιβράβευση εξαιρετικών ατομικών και ομαδικών 
επιδόσεων στο χώρο του πολιτισμού, καθώς και διακε−
κριμένων προσπαθειών για την εξίσωση των ευκαιριών 
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Η δημιουργία απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής.
Η προβολή, ανάπτυξη και η διάδοση αυτών των τεχνών 

με την παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων 
επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής με την ανάπτυξη 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και η δημιουργική αξιο−
ποίηση του ελεύθερου χρόνου του κατοίκων της πόλης 
και ιδιαίτερα των νέων με εκδηλώσεις πολιτιστικού πε−
ριεχομένου.

Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς πο−
λιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα 
του Δήμου και η παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής 
και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, με στό−
χο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και 
τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των 
παρεμβάσεών τους.

Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προβολή 
των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτι−
στικών έργων με τη λειτουργία και οργάνωση Μου−

σείων, με σκοπό τη συγκέντρωση ιστορικού και άλλου 
υλικού της περιοχής της Καβάλας και τη συγγραφή 
της σχετικής ιστορίας της πόλης της Καβάλας, την 
οργάνωση της συστηματικής στο μέλλον ανανέωσης 
της, την προβολή αντικειμένων σχετιζόμενων με την 
ιστορία της πόλης και τη διατήρηση έκθεσης προβο−
λής των έργων του αειμνήστου γλύπτη από τη Θάσο, 
Πολύγνωτου Βαγή.

Η λειτουργία Μουσείου Καπνού και Δημοτικής Καπνα−
ποθήκης, με σκοπό τη συγκέντρωση ιστορικού υλικού 
του καπνού της περιοχής της Καβάλας και τη συγγραφή 
της σχετικής ιστορίας καθώς και την εφαρμογή πολι−
τικών για τη συλλογή, τη συντήρηση, την ανάδειξη, την 
προβολή και τη μελέτη οποιουδήποτε στοιχείου έχει 
σχέση με την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία κα−
πνού, τη διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων 
και συμποσίων με θέμα τον καπνό, την έκδοση βιβλίων 
και άλλου εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού με θέματα 
καπνού, την ανάληψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας θα 
έχει στόχο τη διατήρηση της φυσιογνωμίας της πό−
λης και της ευρύτερης περιοχής ως τόπου παραγωγής, 
επεξεργασίας και εμπορίας καπνού, την προσέλκυση 
ερευνητών, επιστημόνων και ινστιτούτων που απασχο−
λούνται με το καπνικό ζήτημα, την ανταλλαγή απόψεων 
και εμπειριών με άλλες περιοχές που έχουν σχέση με 
την Καβάλα πάνω στον καπνό και τέλος τη συνεργασία 
με τους φορείς και επαγγελματίες καπνεμπόρους της 
περιοχής της Καβάλας για την καλύτερη επίτευξη των 
στόχων του θέματος του καπνού, τόσο από ιστορική 
άποψη όσο και από πλευράς μελλοντικής αξιοποίησης 
του.

Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Δή−
μου και της ευρύτερης περιοχής για την από κοινού 
προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών, πνευματικών, 
παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δρα−
στηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία και η εξα−
σφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των μαθητικών 
κοινοτήτων και της νεολαίας γενικότερα στις δραστη−
ριότητες της Επιχείρησης.

Η ανάληψη και υλοποίηση Κοινοτικών (ΕΕ) και Εθνικών 
Προγραμμάτων εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού, πολιτι−
στικού αναπτυξιακού και ερευνητικού χαρακτήρα.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για εκπαιδευτικές δρα−
στηριότητες (επαγγελματικά και ελεύθερα τμήματα 
σχολών) σε συνδυασμό με ένα σύνολο επιμορφωτικών 
πρωτοβουλιών (όπως θεατρικές και κινηματογραφικές 
παραστάσεις, προβολές, εκθέσεις, συναυλίες, φεστιβάλ 
κ.ά.).

Η διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συ−
μποσίων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, ψυχα−
γωγικών και λοιπών εκδηλώσεων για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότερης διεξαγωγής των σημαντικών 
αυτών γεγονότων για το Δήμο, της ευελιξίας και της 
συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η λειτουργία της «Δημοτικής Σχολής χορού» και η 
διαρκής προσπάθεια αναβάθμισής της.

Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

Η συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστο−
ρικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δη−
μόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
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Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων για τον απόδημο Ελληνι−
σμό και η υλοποίηση προγραμμάτων συνεργασίας με 
φορείς του απόδημου Ελληνισμού σε θέματα πολιτι−
σμού, αθλητισμού και κοινωνικής συνοχής.

2. Η ανάπτυξη του αθλητισμού
Η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε χώρους, 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και η διαχείριση και εκ−
μετάλλευση δημοτικών αθλητικών χώρων και εγκατα−
στάσεων, όπως γυμναστήρια, κολυμβητήρια, αθλητικά 
κέντρα, χώροι άθλησης, πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής 
κ.ά.

Η συνεργασία με αθλητικά σωματεία και λοιπούς 
φορείς του Αθλητισμού του Δήμου και της ευρύτερης 
περιοχής, η στήριξη των δραστηριοτήτων τους και η 
διοργάνωση αγώνων μαζικών αθλημάτων.

Η οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών 
τμημάτων, καθώς και η ενθάρρυνση της συμμετοχής 
των νέων και γενικότερα των κατοίκων σε αθλητικές 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Η υλοποίηση, προώθηση και εφαρμογή προγραμμά−
των μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

Η διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών ή 
ατομικών αθλημάτων και αγώνων μαζικών αθλημάτων 
για τη συμμετοχή των νέων και γενικότερα των κα−
τοίκων του Δήμου, σε αθλητικές δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις και μέσω αυτών η σημαντική πολιτική και 
πνευματική ανάπτυξη των κατοίκων.

Η οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση του κλειστού 
κολυμβητήριου Καβάλας.

3. Πολιτιστικός Τουρισμός
Η οργάνωση και λειτουργία Πολιτιστικών − Τουριστι−

κών Κέντρων ενημέρωσης.
Η προβολή πολιτιστικών τουριστικών πόρων και η 

συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις για την πολιτιστική 
και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και του Νομού.

Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση του φρουρίου 
καβάλας με στόχο της αύξηση της επισκεψιμότητας.

Η υποστήριξη του Δήμου στην ανάπτυξη και σύσφιξη 
σχέσεων μεταξύ άλλων φορέων με σκοπό την πολιτι−
στική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Η οργάνωση εκδρομών, θαλασσίων περιπάτων, εκδρο−
μών πεζοπορίας σε ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια.

Αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων
Η οργάνωση εργαστηρίων για την παραγωγή παρα−

δοσιακών τοπικών προϊόντων με τη συνεργασία των 
κατοίκων του Δήμου και η οργάνωση της προώθηση 
τους, με απώτερο στόχο την πολιτιστική ανάδειξη του 
Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.

Η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση Συνεδριακού 
− Εκθεσιακού Κέντρου.

Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών πο−
λιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού 
περιεχομένου για την προβολή των τοπικών, πολιτι−
στικών, αθλητικών, κοινωνικών δραστηριοτήτων, περι−
οδικών για τη συνεχή επικοινωνία με τους κατοίκους 
του Δήμου μέσα από ένα «φιλικό» έντυπο και την δη−
μιουργία βήματος για την αμφίδρομη ανάπτυξη των 
ιδεών του Δήμου, των δημοτών και των εργαζόμενων 
στο Δήμο.

Η προβολή μέσω πινακίδων, πινάκων και λοιπών στοι−
χείων, ιδεών και μηνυμάτων της Επιχείρησης που έχουν 
σχέση με την Κοινωνική και Πολιτιστική Ανάπτυξη, την 
Πρόληψη, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, το Περιβάλλον, 
την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των κατοίκων της 
περιφέρειας του Δήμου.

Η προώθηση της πολιτιστικής προβολής της πόλης 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η παροχή Υπηρεσιών Υποδοχής του εισερχόμενου 
τουρισμού.

Η συνεργασία με ορειβατικούς, φυσιολατρικούς και 
λοιπούς συλλόγους για την δημιουργία υποδομών και 
των προϋποθέσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του 
δήμου και της ευρύτερης περιοχής.

Λοιπές Δραστηριότητες
4. Η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η προώ−

θηση της αειφόρου ανάπτυξης, η περιβαλλοντική ευαι−
σθητοποίηση και συγκεκριμένα:

Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περιβάλ−
λοντος, των φυσικών και υδάτινων πόρων, του εδάφους 
και των εσωτερικών υδάτων και η εκπόνηση μελετών 
που έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό και την αξιο−
ποίηση του περιβάλλοντος, η διαχείριση του φυσικού 
και αστικού περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση των 
δημοτών σε αντίστοιχα θέματα, η προώθηση περιβαλλο−
ντικής επιμόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παροχή υπη−
ρεσιών συμβούλου σε θέματα ρύπανσης, κυκλοφορίας 
και πρασίνου του Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση 
συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και δημόσιους γε−
νικά οργανισμούς, καθώς και με άλλους Κοινωνικούς 
φορείς ή ιδιώτες.

Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμμά−
των, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυ−
ξη, συμβάλλουν στην αξιοποίηση της περιβαλλοντικής 
παράδοσης και κληρονομιάς του Δήμου και διασφα−
λίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και την κα−
ταπολέμηση της ρύπανσης στο σύνολο της περιοχής 
του Δήμου. Η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, 
η αξιοποίηση και διαχείριση του πράσινου της πόλης 
με τη δημιουργία αθλητικών κέντρων, χώρων ψυχαγω−
γίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων, εμπλουτισμού του 
πρασίνου και δημιουργίας της απαραίτητης υποδομής 
για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων 
της πόλης.

Η δημιουργία Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Αστικού και Φυσικού Περιβάλλοντος, Κέντρου Πληροφό−
ρησης για τη Φύση και Οικολογικών Πάρκων.

Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων για τον έλεγχο 
της ρύπανσης του Δήμου.

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 ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
Η οργάνωση και επέκταση των δραστηριοτήτων που 

έχουν σχέση με την ποιότητα και την αισθητική του 
περιβάλλοντος των περιοχών του Δήμου και της ευρύ−
τερης περιοχής.

Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστα−
σίας άγριων ζώων της περιοχής.
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Η λειτουργία τμήματος παιδικής − περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και κυκλοφοριακής αγωγής παιδιών ηλι−
κίας μέχρι 12 ετών.

Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το σχεδιασμό 
του Δήμου, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών 
πολιτικών.

Η καταγραφή − παρακολούθηση − έρευνα του θαλασ−
σίου περιβάλλοντος.

Η διαχείριση και λειτουργία του μητροπολιτικού ευ−
ρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών.

Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης 
της απασχόλησης, καθώς και ανάπτυξης του ανθρώπι−
νου δυναμικού της περιοχής.

Η υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευ−
τικών, επιμορφωτικών και λοιπών Εθνικών και Κοινοτι−
κών Προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον Πολιτισμό, 
Αθλητισμό, Περιβάλλον και Κοινωνική Προστασία και 
Αλληλεγγύη.

Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και 
η διαχείριση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών συγχρη−
ματοδοτούμενων ή μη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από 
άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς.

Η έρευνα και η προώθηση με δημόσιες ανοικτές συ−
ζητήσεις των προβλημάτων της καθημερινής ζωής των 
κατοίκων του Δήμου Καβάλας.

Η ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για γρήγορη 
πρόσβαση στις πληροφορίες που διαθέτουν περιφε−
ρειακοί, εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί, η διαχείριση και 
διάχυση τους προς όλα τα ενδιαφερόμενα σε τοπικό 
επίπεδο μέρη (κατοίκους, συλλόγους κ.λπ.).

5. Δημοτική Αγορά
Η λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς και των χώρων 

στάθμευσης και εξυπηρέτησης για τη στέγαση των 
κρεοπωλείων, ψαράδικων, μανάβικων και οιουδήποτε 
επαγγελματία, βιοτέχνη, εμπόρου, χονδρεμπόρου.

Η λειτουργία της δημοτικής αγοράς δεδομένου ότι 
αυτή στεγάζεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις που είναι 
περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης και ότι αφορά την 
εκμίσθωση των εγκαταστάσεων σε ιδιώτες, είναι δυνατό 
να αποτελέσει αντικείμενο κοινωφελούς επιχείρησης, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά έσοδα θα διατίθε−
νται από την επιχείρηση για την ικανοποίηση − χρημα−
τοδότηση των λοιπών καταστατικών της σκοπών, ώστε 
να μην αλλοιώνεται ο κοινωφελής χαρακτήρας της.

6. Δημοτική συγκοινωνία
Η δρομολόγηση λεωφορείων εντός της περιοχής του 

Δήμου για τη δωρεάν εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, τρίτης ηλικίας, μαθητών και γενικά κατοίκων 
που δεν εξυπηρετούνται από τις γραμμές των αστικών 
λεωφορείων.

Η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση επισκε−
πτών της περιοχής και για την εξυπηρέτηση και ανα−
ψυχή αυτών.

7. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της παιδείας και 
συγκεκριμένα:

Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
Η λειτουργία Δημοτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου.
Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών και παιδιών με αναπηρία, η λειτουργία Βρεφο−
νηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας κ.λπ.

Η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελ−
ματικής κατάρτισης και άλλες συναφείς δραστηριότη−
τες όπως έρευνες, μελέτες κ.λπ.

Η υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπο−
λέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και 
λοιπές δραστηριότητες που σχετίζονται με κοινωνικά 
ευπαθείς ή μειονεκτούσες ομάδες (παλιννοστούντες, 
μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με ειδικές ανάγκες, 
ανήλικοι, παραβάτες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογε−
νειών κ.λπ.).

Η ανάπτυξη μέτρων για την επαγγελματική αποκατά−
σταση των εκπαιδευτικών και η προώθηση των τοπικών 
δυνατοτήτων απασχόλησης, με τελικό στόχο θετικές 
επιπτώσεις στην αναβάθμιση των επαγγελματικών δυ−
νατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης και 
της ευρύτερης περιοχής.

8. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) διοικη−

τικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με 
αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τρεις (3) είναι αιρετοί 
εκπρόσωποι του Δήμου Καβάλας, (από τους οποίους ένας 
της μειοψηφίας), ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα 
της περιοχής, έξι (6) δημότες ή κάτοικοι του δήμου που 
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης και ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων 
της Επιχείρησης, καθότι ο αριθμός των εργαζομένων της 
επιχείρησης είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20) ατόμων. 
Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των εργαζομένων 
κάτω των είκοσι (20) ατόμων, τη θέση του εκπροσώπου 
των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο θα καταλά−
βει αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα (50) 

χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης 
συγχώνευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ε. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η έδρα της Επιχείρησης είναι στο Δήμο Καβάλας.
ΣΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το κεφάλαιο της Επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό 

των δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα 
χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ και τριάντα εννέα 
λεπτών (13.450.122,39 €), το οποίο προέρχεται από το 
άθροισμα των δύο συγχωνευμένων επιχειρήσεων.

Ζ. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέλθουν από:
α) Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το πρόγραμμα 

δράσης, που θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
(άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.).

β) Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες 
των υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας 
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του 
Κ.Δ.Κ.).
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γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτο−
διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 268 του Κ.Δ.Κ.

δ) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ−
μάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους 
επιχορηγήσεις.

ε) Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας 
της.

στ) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων 
της.

ζ) Δάνεια.
η) Κληρονομιές, δωρεές, χορηγίες και κάθε άλλη νό−

μιμη πηγή.
Η. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
8.1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−

καίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγ−
χωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κα−
τατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του 
προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμ−
βάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλι−
στικές συνέπειες.

8.2. Το προσωπικό που απασχολείται στον τομέα κοι−
νωνικής προστασίας και αλληλεγγύης των κοινωφελών 
επιχειρήσεων μεταφέρεται, λόγω παραχώρησης των 
αρμοδιοτήτων του εν λόγω τομέα στο Ν.Π.Δ.Δ., με τη 
σχέση εργασίας που ήδη υπηρετεί.

8.3. Πέραν του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσε−
ων, το προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή έργου και με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στη νέα, εκ συγχωνεύσεως προκύψασα, επιχείρηση, 
μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεων του, και 
εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Θ. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η Επιχείρηση λύεται:
α) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 

με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

β) Εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω 
των δύο ετών.

γ) Όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της 
Επιχείρησης και

δ) Σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.
Τη λύση ακολουθεί η εκκαθάριση.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκα−

θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει 
περιέρχονται στο Δήμο.

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δια−
χείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από 
τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις 
διατάξεις του Κ.Δ.Κ., του ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις αντίστοιχες υπουρ−
γικές αποφάσεις.

Ι. Οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις που συστάθηκαν στο 
Δήμο Καβάλας και στον τέως Δήμο Φιλίππων ως ίδιες 
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις:

1) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας» με το 
διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», συστάθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 760/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Καβάλας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
11926/09/09.02.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 182/Β΄/25.02.2010.

2) «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού 
Αθλητισμού και Ανάπτυξης Φιλίππων» με το διακριτικό 
τίτλο «Κ.Δ.Ε.Π.Α.ΑΝΑ.Φ», συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 
227/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Φιλίππων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
11785/09 + 11681/09/09.02.2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
− Θράκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 202/Β΄/01.03.2010. 
Καταργούνται από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΙΑ. Από τις αρμοδιότητες της νέας κοινωφελούς επι−
χείρηση έχουν εξαιρεθεί οι αρμοδιότητες του τομέα 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης οι οποίες θα 
δοθούν στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του 
Δήμου. Το προσωπικό που υπηρετεί στις υφιστάμενες 
κοινωφελείς επιχειρήσεις για την υλοποίηση των προ−
γραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», «Συνεχιζόμενες Μο−
νάδες Κοινωνικής Μέριμνας», «Δημοτικά Ιατρεία» και 
«Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας» 
του τομέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και 
συγκεκριμένα 6 κοινωνικοί λειτουργοί, 1 νηπιαγωγός, 
1 κοινωνιολόγος, 1 παιδίατρος, 10 νοσηλευτές/τριες, 3 
βρεφονηπιοκόμοι, 3 βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι, 12 οικογε−
νειακοί βοηθοί, 1 οδηγός, 3 καθαρίστριες και 1 μάγειρας, 
θα προσχωρήσει στο προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. με τη 
σχέση εργασίας που ήδη υπηρετεί (10 άτομα με σύμβα−
ση αορίστου χρόνου, 25 άτομα με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου, 4 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών 
και 3 εξωτερικοί συνεργάτες).

IB. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−

χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχε−
ται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου και ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξαι−
ρουμένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από 
συμβάσεις μίσθωσης έργου και ορισμένου χρόνου του 
προσωπικού που απασχολείται στον τομέα αρμοδι−
οτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και 
μεταφέρεται στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική 
Κοινωνική Αλληλεγγύη − Προσχολική Αγωγή» του Δήμου 
Καβάλας. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέ−
ρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται 
αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς 
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για 
καθεμία από αυτές. 
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Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παρα−
τείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών του Διοικητι−
κού Συμβουλίου των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

ΙΓ. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ Άρθρο
Από τη συγχώνευση της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επι−

χείρησης Καβάλας −ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με την «Κοινωφελή 
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Ανά−
πτυξης Φιλίππων» με το διακριτικό τίτλο «Κ.Δ.Ε.Π.Α.ΑΝΑ.

Φ» δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
Προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Καβάλα, 18 Μαρτίου 2011

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΔΩΝΗ − ΠΑΡΑΣΧΟΥ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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