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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθµ. απόφ. 254/2011 (1)
 Συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

σε Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Οργανισµός 
Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού − 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. − ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.)». 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
 α. Την υπ’ αριθµ. 30959/Γ.Π.8602/12.04.2011 εισήγηση 

του ∆ηµάρχου Βόλου.
β. Το άρθρο 263 του Κ∆Κ, τις παρ. 1 των άρθρων 103 

και 102 του Ν. 3852/2010, το αρ. 75 του Ν. 3463/2006, 
τις παρ. 2 και 4 του αρθ. 103 του Ν. 3852/2010, τη παρ. 1 
του αρθρ. 241 και του αρθρ. 240 του Ν. 3463/2006, την 
εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆, τις διατάξεις της 
παρ. 7 του αρθ. 109 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), 
όπως συµπληρώθηκαν µε τη διάταξη της παρ. 6 του 
άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α’/2011), τη διάταξη 

της περίπτωσης 13 της παραγράφου 4 του άρθρου 94 
του νόµου 3852/2010 και του νόµου 3879/2010.

γ. Την υπ’ αριθµ. 35/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου Βόλου, µε την οποία αποφασίστηκε η διατή−
ρηση του Ν.Π.∆.∆. «Μουσείο Αλεξάνδρου ∆άµτσα» ως 
αυτοτελούς νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου του 
∆ήµου και έχει υποβληθεί στο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. το σχετικό 
αίτηµα.

δ. Τις υπ’ αριθµ. 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 242/2011 αποφάσεις του ∆ηµοτι−
κού Συµβουλίου Βόλου µε τις οποίες καταργήθηκαν τα 
Ν.Π.∆.∆. α)«∆ηµοτικό Κέντρο Μελετών Βόλου ∆ΗΚΕΜΒ», 
β) «ΚΑΠΗ ∆ήµου Βόλου» γ) «ΚΑΠΗ Νέας Ιωνίας», δ) 
«ΚΑΠΗ ∆ήµου Αρτεµιδας», ε) «ΚΑΠΗ ∆ήµου Αγριας», στ) 
«Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή ∆ήµου Αρτέµιδας», 
ζ) «Κέντρο Περιβάλλοντος Ανάπτυξης και Εκµετάλ−
λευσης Φυσικών Πόρων ∆ήµου Αρτέµιδας», η) «Κέντρο 
Κοινωνικής Ιατρικής Πρόνοιας και Πρόληψης ∆ήµου Αρ−
τέµιδας», θ) «Κέντρο Ισότητας και Λαϊκής Επιµόρφωσης 
∆ήµου Αρτέµιδας», ι) «Κέντρο Αγροτικής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης ∆ήµου Αρτέµιδας», ια) «Νοµικό Πρόσωπο 
Τουρισµού Πορταριάς», ιβ) «Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης −
Πρόνοιας Κοινότητας Πορταριάς», ιγ) «Κέντρο ∆ηµιουρ−
γικής Απασχόλησης Παιδιών Κοινότητας Πορταριάς», 
ιδ) «Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Πρόνοιας Μακρυ−
νίτσας» ιε) «Αγροτικής Ανάπτυξης − Κατάρτισης Επι−
µόρφωσης Αγροτών Πορταριάς», ιστ) Νοµικό πρόσωπο 
«Τουρισµού» ∆ήµου Πορταριάς, αντίστοιχα.

ε. Τις υπ’ αριθµ. 244, 245, 246, 247, 248, 238/2011 απο−
φάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόλου µε τις οποίες 
λύθηκαν οι κοινωφελείς επιχειρήσεις α) «∆ηµοτικό Κέ−
ντρο Ιστορίας και Τεκµηρίωσης (∆ΗΚΙ) ∆ήµου Βόλου», 
β) «Καλλιτεχνικός Οργανισµός − ∆ΗΠΕΘΕ ∆ήµου Βό−
λου», γ) «Επιχείρηση Αθλητισµού Αισωνίας (Κ.ΕΠ.Α.∆.Α.)», 
δ) «Οργανισµός Αθλητισµού και Νέας Γενιάς ∆ήµου 
Αρτέµιδας» ε) «Πολιτιστικός Οργανισµός Αρτέµιδας», 
αντίστοιχα και τις δραστηριότητες τους αναλαµβάνει 
το συνιστώµενο µε την παρούσα Ν.Π.∆.∆.

ζ. Την υπ’ αριθµ. 1263/48151/20.05.2011 εγκριτική από−
φαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδος, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας, ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης, Τµήµατος ∆ιοικητι−
κού − Οικονοµικού Μαγνησίας, αποφασίζουµε:

1) Τη συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου όπως αυτά φαίνονται παρακάτω:

18411

Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.06.24 08:26:26
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Validity unknown



18412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

1. «Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Βόλου» που συ−
στάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 12236/15.06.84 απόφαση του 
Νοµάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 432/Β’/1984), η οποία τρο−
ποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 9778/09.06.97 απόφαση 
του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας 
(ΦΕΚ 573/Β’/1997).

2. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου» που συστάθηκε 
µε το υπ’ αριθµ. 294/26.07.83 Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 
108/Α’/1983), το οποίο προσαρµόστηκε στις διατάξεις 
του άρθρου 203 του Π.∆/τος 410/1995 µε την υπ’ αριθµ. 
164191/04.04.01 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περι−
φέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2612/Β’/2001).

3. «Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Ιωλκού» που συ−
στάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 19992/27.10.93 απόφαση του 
Νοµάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 858/Β’/1993).

4. Κέντρο Νεολαίας και Αθλητισµού Κοινότητας Μακρι−
νίτσας που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 16483/03.10.96 
απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού ∆ιευθυντή 
Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996).

5. «Κέντρο νεότητας − Αθλητικό Κέντρο ∆ήµου Αρτέ−
µιδας» που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 129404/30.06.99 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσα−
λίας (ΦΕΚ 1563/Β’/1999).

6. «Κέντρα νεότητας − αθλητικά κέντρα Κοινότητας 
Πορταριάς» που προήλθαν από τη συγχώνευση επτά νο−
µικών προσώπων µε την υπ’ αριθµ. 143/22.01.97 απόφαση 
του αναπληρωτή Περιφερειακού ∆ιευθυντή Μαγνησίας 
(ΦΕΚ 97/Β’/1997).

7. «Φιλαρµονική ∆ήµου Βόλου» που συστάθηκε µε το 
διάταγµα του βασιλέως Παύλου την 20η Νοεµβρίου 1957 
(ΦΕΚ 249/Α’/1957), το οποίο τροποποιήθηκε µε την υπ’  
αριθµ. 9779/09.06.97 απόφαση του αναπληρωτή περιφε−
ρειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 573/Β’/1997).

8. «Κοινοτική Φιλαρµονική» Κοινότητας Πορταριάς που 
συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 12483/26.07.96 απόφαση του 
αναπληρωτή Περιφερειακού ∆ιευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 
728/Β’/1996) και συγχωνεύτηκε µε το «Κοινοτικό ωδείο» 
σε ένα νοµικό πρόσωπο «Κοινοτική Φιλαρµονική − Ωδεία» 
µε την υπ’ αριθµ. 144/10.01.97 απόφαση του αναπληρωτή 
Περιφερειακού ∆ιευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 98/Β’/1997).

9. «Κοινοτική χορωδία» Κοινότητας Αγριας που συ−
στάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3325/05.03.98 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 332/
Β’/1998).

10. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αγριας που συστάθηκε µε 
το υπ’ αριθµ. 83/23.06.73 διάταγµα του Προέδρου ∆η−
µοκρατίας (ΦΕΚ 152/Α’/1973).

11. «Πολιτιστικό κέντρο ∆ήµου Αρτέµιδας» που συ−
στάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 129403/30.06.99 απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 
1563/Β’/1999).

12. Ιστορικό Αρχείο − Κέντρο Ιστορικής Ανάδειξης 
∆ήµου Αρτέµιδας που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
130875/30.07.99 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας (1825/1999).

13. «Κοινοτικό Μουσείο Κοινότητας Πορταριάς» που 
συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 12487/26.07.96 απόφαση του 
αναπληρωτή Περιφερειακού ∆ιευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 
742/1996) και µετονοµάστηκε σε «Ιστορικό και λαογρα−
φικό µουσείο Πορταριάς» µε την υπ’ αριθµ. 68/23.05.08 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πορταριάς (ΦΕΚ 
1021/Β’/2008).

14. «Πνευµατικό πολιτιστικό κέντρο» Κοινότητας Πορ−
ταριάς που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 12478/26.07.96 
απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού ∆ιευθυντή 
Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/Β’/1996).

15. «Κοινοτική Πινακοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς που 
συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 12481/26.07.96 απόφαση 
του αναπληρωτή Περιφερειακού ∆ιευθυντή Μαγνησίας 
(ΦΕΚ 728/Β’/1996).

16. «Κοινοτικό Θέατρο − Κινηµατογράφος» Κοινό−
τητας Πορταριάς που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
12482/26.07.96 απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού 
∆ιευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 728/Β’/1996).

17. «Κοινοτική Βιβλιοθήκη» Κοινότητας Πορταριάς που 
συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 12484/26.07.96 απόφαση 
του αναπληρωτή Περιφερειακού ∆ιευθυντή Μαγνησίας 
(ΦΕΚ 728/Β’/1996).

18. «Βυζαντινών και Νεωτέρων Μνηµείων» Πορταριάς 
που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 123209/01.03.99 από−
φαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(ΦΕΚ 269/Β’/1999).

19. Κοινοτική Πινακοθήκη Μακρινίτσας που συστάθη−
κε µε την υπ’ αριθµ. 16482/03.10.96 απόφαση του ανα−
πληρωτή Περιφερειακού ∆ιευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 
950/1996).

20. «Κοινοτικό Κινηµατοθέατρο Μακρυνίτσας» που 
συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 164798/03.10.96 απόφαση 
του αναπληρωτή Περιφερειακού ∆ιευθυντή Μαγνησίας 
(ΦΕΚ 950/Β’/1996).

21. «Πνευµατικό Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Μακρι−
νίτσας» που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 16485/03.10.96 
απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού ∆ιευθυντή 
Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/Β’/1996).

22. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακών τεχνών Μακρυ−
νίτσας» που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 16479/03.10.96 
απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού ∆ιευθυντή 
Μαγνησίας (ΦΕΚ 958/Β’/1996).

23. «Κοινοτική σχολή παραδοσιακής µουσικής λαϊκών 
οργάνων και ελληνικών χορών» που συστάθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 16476/03.10.96 απόφαση του αναπληρωτή Πε−
ριφερειακού ∆ιευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/Β’/1996).

24. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Μακρινίτσας 
που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 16481/03.10.96 απόφαση 
του αναπληρωτή Περιφερειακού ∆ιευθυντή Μαγνησίας 
(ΦΕΚ 950/1996).

25. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Μακρινίτσας που συστάθη−
κε µε την υπ’ αριθµ. 16484/03.10.96 απόφαση του ανα−
πληρωτή Περιφερειακού ∆ιευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 
950/1996).

26. «Κέντρο Παιδιού» ∆ήµου Βόλου, που συστάθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 12232/15.06.84 απόφαση του νοµάρχη 
Μαγνησίας (ΦΕΚ 442/Β’/1984), συγχωνεύτηκε σε νέο νο−
µικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Οργανισµός Κέντρου 
Παιδιού ∆ήµου Βόλου» µε την υπ’ αριθµ. 6077/18.04.96 
απόφαση του περιφερειακού διευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 
302/Β’/1996), συγχωνεύτηκε σε νέο νοµικό πρόσωπο µε 
την επωνυµία «Οργανισµός Κέντρου Εκπαίδευσης Παι−
διού ∆ήµου Βόλου» µε την υπ’ αριθµ. 14579/04.12.03 από−
φαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(ΦΕΚ 1842/2003), η οποία τροποποιήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 313/19.01.2004 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 370/Β’/2004).

27. «Οργανισµός Κέντρου Παιδιού ∆ήµου Νέας Ιω−
νίας Μαγνησίας» που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
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153799/25.10.00 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1438/Β’/2000), η οποία τρο−
ποποιήθηκε µε τη συγχώνευση σε νέο Ν.Π.∆.∆. µε την 
επωνυµία «Οργανισµός Ανοιχτής Προστασίας Παιδιού 
και Φροντίδας Οικογένειας ∆ήµου Νέας Ιωνίας Μαγνη−
σίας» µε την υπ’ αριθµ. 16384/04.12.03 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 
1898/Β’/2003).

28. «Κρατικός Παιδικός Σταθµός Νέας Αγχιάλου» που 
συστάθηκε µε το υπ’ αριθµ. 559/31.07.1982 Προεδρικό ∆ι−
άταγµα (ΦΕΚ 98/Α’/1982), µετατράπηκε µε την υπ’ αριθµ. 
164187/04.04.01 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 589/Β’/2001) σε Ν.Π.∆.∆. µε 
την ονοµασία «Παιδικός Σταθµός Αγχιάλου», η οποία 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 7230/10.07.09 απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου 
µετονοµάστηκε σε «Προκόπειος Παιδικός Σταθµός Αγ−
χιάλου» (ΦΕΚ 1514/Β’/2009).

29. «Κρατικός Παιδικός Σταθµός Αγριας» που συστά−
θηκε µε το υπ’ αριθµ. 160/16.04.1986 Προεδρικό ∆ιά−
ταγµα (ΦΕΚ 61/Α’/1986), µετατράπηκε µε την υπ’ αριθµ. 
164186/04.04.2001 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 527/Β’/2001) σε Ν.Π.∆.∆. του 
∆ήµου Αγριας µε την ονοµασία «Παιδικός Σταθµός Αγρι−
ας» και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 184756/07.12.01 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσα−
λίας (ΦΕΚ 1712/Β’/2001).

30. «Κοινοτικός Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθ−
µός Μακρινίτσας» που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
16480/03.10.96 απόφαση του αναπληρωτή Περιφερει−
ακού ∆ιευθυντή Μαγνησίας (ΦΕΚ 950/1996) σε Ν.Π.∆.∆. 
µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης 
Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού − ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου 
Βόλου (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.−∆Η.ΠΕ.ΘΕ.)» σύµφωνα µε τα παρα−
κάτω οριζόµενα:

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, 
Αθλητισµού και Πολιτισµού − ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου 
(∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.−∆Η.ΠΕ.ΘΕ.)».

Άρθρο 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του νοµικού προσώπου, περιλαµβανοµένων 
και των δραστηριοτήτων των λυθεισών κοινωφελών 
επιχειρήσεων:

α. Καλλιτεχνικός Οργανισµός − ∆ΗΠΕΘΕ ∆ήµου Βό−
λου,

β. ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκµηρίωσης (∆ΗΚΙ) 
∆ήµου Βόλου,

γ. Επιχείρηση Αθλητισµού Αισωνίας (Κ.ΕΠ.Α.∆.Α.),
δ. Οργανισµός Αθλητισµού και Νέας Γενιάς ∆ήµου 

Αρτέµιδας,
ε. Πολιτιστικός Οργανισµός Αρτέµιδας που αναλαµ−

βάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 
109 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), όπως συµπληρώ−
θηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του 
Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α’/2011), είναι οι ακόλουθοι:

− Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων µαζικού 
αθλητισµού, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και η 
δηµιουργία και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων.

− Η εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων για την 
προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρο−
νων πολιτιστικών έργων, η προώθηση της καλλιτεχνικής 
παιδείας, καθώς και η δηµιουργία και διαχείριση ανάλο−
γων πολιτιστικών υποδοµών (µουσεία, βιβλιοθήκες, θε−
ατρικές σκηνές, κινηµατογραφικές λέσχες, πολιτιστικά 
κέντρα, ωδεία, σχολές χορού, εργαστήρια εικαστικών 
τεχνών, κ.α.).

− Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην κοινωνική φροντίδα της βρεφι−
κής και της παιδικής ηλικίας, την υποστήριξη της οικο−
γένειας, καθώς και η µελέτη και υλοποίηση σχετικών 
προγραµµάτων.

Ειδικότερα η σκοποί του Νοµικού Προσώπου είναι 
οι εξής:

Στον Τοµέα Αθλητισµού:
− Η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.
− Η υποστήριξη του µαζικού, σωµατειακού και σχολικού 

αθλητισµού όλων των βαθµίδων.
− Η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητικού πνεύµατος 

και η δια βίου άσκηση των συµπολιτών µας.
− Η υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών γεγονότων 

τοπικής, εθνικής και διεθνούς εµβέλειας.
− Η διοργάνωση σχολών εκµάθησης κανονισµών αθλη−

µάτων και προστασίας των αθλουµένων.
− Η παροχή αθλητικών εγκαταστάσεων, µέσων και 

υπηρεσιών για άθληση.
− Η ανάπτυξη του εθελοντικού αθλητικού κινήµατος και 

η υποστήριξη των ατόµων µε αναπηρίες για άθληση.
− Η συµµετοχή σε κάθε είδους χρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα για την επίτευξη των παραπάνω.

Στον Τοµέα του Πολιτισµού:
Λειτουργία του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου 

Βόλου:
− Λειτουργία του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου 

Βόλου, σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε ισχύου−
σας Προγραµµατικής Σύµβασης, ανάµεσα στο Υπουρ−
γείο Πολιτισµού, το ∆ήµο Βόλου και του Ν.Π.∆.∆.

− Θεατρικές παραγωγές και συµπαραγωγές µε άλλα 
θεατρικά σχήµατα και ∆ΗΠΕΘΕ − Αξιοποίηση των υπο−
δοµών θεάτρου και υποστήριξη των συναφών οµάδων 
και των ανθρωπίνων πόρων στην περιοχή.

Λειτουργία Ανώτερης Σχολής ∆ραµατικής Τέχνης και 
Υποκριτικής και Θεατρικού Ερασιτεχνικού Εργαστηρίου:

− Η Ανώτερη Σχολή ∆ραµατικής Τέχνης λειτουργεί 
µε στόχο τη χορήγηση επαγγελµατικών διπλωµάτων 
υποκριτικής. Η λειτουργία της Ανώτερης Σχολής ∆ρα−
µατικής Τέχνης επικεντρώνεται στο υψηλό επίπεδο 
σπουδών και στη χορήγηση διπλωµάτων που παρέχουν 
επαγγελµατική αποκατάσταση, σύµφωνα µε τις σχε−
τικές διατάξεις του αρµόδιου φορέα που ελέγχει και 
πιστοποιεί τους τίτλους σπουδών.

− Το εκπαιδευτικό έργο εµπλουτίζεται µε τη διεξα−
γωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, σεµιναρίων και 
συνεργασίες µε παρεµφερή Ιδρύµατα της Ελλάδας και 
του Εξωτερικού.

Οργάνωση, στήριξη και παραγωγή κάθε είδους πολι−
τιστικών εκδηλώσεων και δράσεων:
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− Ανακοίνωση των σύγχρονων δεδοµένων της επιστή−
µης, του λόγου και της τέχνης µέσω της διοργάνωσης 
συνεδρίων, εκδηλώσεων λόγου και αφιερωµάτων.

− ∆ιοργάνωση, παραγωγή ή συµµετοχή σε συναυλί−
ες, θεατρικές παραστάσεις και σε άλλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.

− ∆ιοργάνωση και παρουσίαση κάθε είδους ιστορικών 
και εικαστικών εκθέσεων, έργων τέχνης ή χειροτεχνίας 
καθώς και παραγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
και εκδόσεων.

− Προβολή κινηµατογραφικών ταινιών και ντοκιµαντέρ 
στις διαθέσιµες κινηµατογραφικές αίθουσες.

− Ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυ−
ση του πολιτιστικού τουρισµού και παραγωγή διακριτών 
πολιτιστικών προϊόντων που προβάλλουν και ενισχύουν 
την τοπική οικονοµία και επιχειρηµατικότητα.

− Ανάδειξη και προβολή της τέχνης της αφήγησης 
και των παραµυθιών µε εκδηλώσεις, φεστιβάλ και κάθε 
είδους δραστηριότητα που ενισχύει τη σύνδεση των 
παραδόσεων και της ιστορικής µνήµης µε το σήµερα.

− Ανάπτυξη και λειτουργία των υποδοµών πολιτιστι−
κών εκδηλώσεων του ∆ήµου (Θέατρα, Πνευµατικά και 
Πολιτιστικά Κέντρα, Κινηµατογράφοι, κυλικεία υποδοχής 
επισκεπτών, κ.α.).

− Συνεργασία και υποστήριξη του έργου των επιστη−
µονικών και πολιτιστικών φορέων µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα (Πανεπιστήµιο, επιστηµονικά και πολιτιστικά 
σωµατεία, χορωδιακά, θεατρικά σχήµατα, κ.α).

Λειτουργία ∆ηµοτικού Κέντρου Ιστορίας:
Λειτουργία Κέντρου Ιστορίας και Τεκµηρίωσης µε 

στόχο την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, των αρχείων, µουσείων και βιβλιοθηκών 
µε αντικείµενα:

− Τη λειτουργία τµήµατος αρχείων και τεκµηρίωσης, 
το οποίο θα συγκεντρώνει, θα διαχειρίζεται και θα 
επεξεργάζεται τις πηγές κάθε είδους και µορφής που 
συνδέονται µε τη διαχρονική εξέλιξη της πόλης και 
της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, θα έχει την ευθύνη 
αξιοποίησης του ιστορικού δηµοτικού αρχείου.

− Την ίδρυση, λειτουργία, επιστηµονική εποπτεία και 
συντονισµό των δηµοτικών βιβλιοθηκών.

− Τη διαχείριση και αξιοποίηση των προσκτήσεων και 
δωρεών προς την πρώην κοινωφελή επιχείρηση µε την 
επωνυµία «∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκµηρίωσης 
Βόλου».

− Την ίδρυση, οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία 
µουσείων, πινακοθηκών και συλλογών.

− Την αξιοποίηση ιστορικών κτιρίων και µνηµείων.
− Τη συµµετοχή σε δίκτυα και σε χρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα από εθνικούς ή διεθνείς πόρους.
− Τη λειτουργία αποκεντρωµένων υπηρεσιών υπό µορ−

φή παραρτηµάτων στις ∆ηµοτικές Ενότητες.

Κατάρτιση παιδιών και νέων στον τοµέα της Μουσι−
κής − ∆ηµοτικά Ωδεία:

− Η λειτουργία δηµοτικών ωδείων και σχολών µουσι−
κής µε την οργάνωση τµηµάτων µε στόχο την χορή−
γηση επαγγελµατικών διπλωµάτων µουσικών οργάνων. 
Η λειτουργία των τµηµάτων επικεντρώνεται στο υψηλό 
επίπεδο σπουδών και στη χορήγηση διπλωµάτων που 
παρέχουν επαγγελµατική αποκατάσταση, σύµφωνα µε 
τις σχετικές διατάξεις του αρµόδιου φορέα που ελέγχει 
και πιστοποιεί τους τίτλους σπουδών.

− Το εκπαιδευτικό έργο εµπλουτίζεται µε τη διεξα−
γωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, σεµιναρίων και 
συνεργασίες µε παρεµφερή Ιδρύµατα της Ελλάδας και 
του Εξωτερικού.

∆ηµιουργική απασχόληση, τέχνες και εικαστικά για 
παιδιά και ενήλικες:

− Σεµινάρια, δηµιουργική απασχόληση και εκπαιδευτικά 
προγράµµατα για παιδιά, νέους και ενήλικες στις τέχνες, 
τα εικαστικά, τις νέες τεχνολογίες και σε κάθε τοµέα 
που καλλιεργεί την αισθητική αγωγή και την καλλιτεχνική 
έκφραση και παιδεία, περιλαµβανοµένων εργαστηρίων 
ζωγραφικής, κεραµικής, γλυπτικής, θεατρικής αγωγής, 
µουσικής προπαιδείας, πληροφορικής, κλπ.

− Προώθηση της ανάγνωσης και του βιβλίου µε τη 
λειτουργία εξειδικευµένων σύγχρονων δανειστικών βι−
βλιοθηκών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και άλλων συνα−
φών εκδηλώσεων.

− ∆ιοργάνωση κάθε είδους εκθέσεων εκπαιδευτικού 
και επιµορφωτικού χαρακτήρα (πρωτότυπα έργα εικονο−
γράφησης παιδικών βιβλίων, έργων παιδιών εικαστικών 
εργαστηρίων ζωγραφικής, κεραµική, κατασκευές και 
προγράµµατα που πλαισιώνουν τις εκθέσεις).

Σχολή χορού και συναφείς δραστηριότητες:
− Εκπαίδευση παιδιών στο κλασικό µπαλέτο, µοντέρνο 

χορό, χορογυµναστική, χοροθέατρο, κλπ.
− Οργάνωση σεµιναρίων και µαθηµάτων χορού σε 

στέκια νεότητας και κοινωνικά κέντρα για νέους και 
ενήλικες.

− ∆ράσεις επίδειξης και προβολής της τέχνης του 
χορού και συνεργασία µε τα άλλα τµήµατα της κοινω−
φελής, ιδιαίτερα για την παραγωγή κοινών εκδηλώσεων 
και εκπαιδευτικά προγράµµατα.

Λειτουργία Συµφωνικής Ορχήστρας:
− Αξιοποίηση του καλλιτεχνικού δυναµικού της περι−

οχής, τόνωση της µουσικής ζωής του τόπου.
− Ευαισθητοποίηση του κοινού στο συµφωνικό ρε−

περτόριο, εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των νέων 
και των παιδιών µε τη συµφωνική µουσική µέσα από τη 
διενέργεια εκπαιδευτικών προγραµµάτων.

− Πραγµατοποίηση ηχογραφήσεων, µαγνητοσκοπήσε−
ων εκτέλεσης µουσικών έργων, καθώς και των µουσι−
κών εκδηλώσεων της. Κυκλοφορία των προϊόντων που 
προκύπτουν από αυτές, µε οποιοδήποτε µέσο αναπα−
ραγωγής και µετάδοσης, όπως CD, CD ROM, διαδίκτυο, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλπ.

− Σύνδεση της Συµφωνικής µουσικής µε άλλες τέχνες, 
όπως όπερα, οπερέτα, µιούζικαλ, χορός, κινηµατογράφος, 
θέατρο, φωτογραφία, πολύτεχνες εκδηλώσεις, κλπ.

Η λειτουργία Φιλαρµονικής Ορχήστρας, η οποία:
− Καλύπτει ανάγκες του ∆ήµου Βόλου και της ευ−

ρύτερης περιοχής της Μαγνησίας σε εκδηλώσεις α) 
τελετουργικού και επετειακού χαρακτήρα, όπως οι εθνι−
κοί επέτειοι και πανελλήνιες θεσµοθετηµένες ηµέρες 
εορτασµών και β) θρησκευτικού χαρακτήρα (Γιορτές 
Πολιούχων, Μ. Παρασκευή, Θεοφάνεια κ.α.).

− Συµµετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις υποδοχής ση−
µαντικών προσωπικοτήτων της πολιτικής ζωής της 
χώρας σε τελετές εγκαινίων, αποκάλυψης µνηµείων, 
έναρξης µεγάλων αθλητικών και άλλων πολιτιστικών 
γεγονότων.

− Οργανώνει και πραγµατοποιεί καλλιτεχνικές εκ−
δηλώσεις που περιλαµβάνουν µουσικές συναυλίες και 
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αφιερώµατα σε διάφορα είδη µουσικής και µεγάλους 
δηµιουργούς. Συνεργάζεται και πλαισιώνει θεσµοθε−
τηµένες ή µη καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των συναφών 
φορέων των Οργανισµών του ∆ήµου µας.

Συνεργάζεται µε το σύνολο των µουσικών σχηµάτων 
και πολιτιστικών φορέων της πόλης και της περιοχής, 
οργανώνοντας από κοινού καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
και µουσικά γεγονότα.

Παρουσιάζει καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε ποικίλο σε 
διάφορες πλατείες των και κοινόχρηστους χώρους του 
∆ήµου Βόλου, προσφέροντας ευχάριστες µουσικές απο−
λαύσεις στους κατοίκους. Προσφέρει εορταστικά µουσι−
κά προγράµµατα στο εµπορικό κέντρο της πόλης (π.χ. 
Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα).

Συµµετέχει σε Πανελλήνια και ∆ιεθνή Φεστιβάλ µου−
σικής µε πολλές διακρίσεις.

Η Φιλαρµονική διαχρονικά έχει αναπτύξει έναν έντο−
νο κοινωνικό ρόλο στη ζωή της πόλης, προσφέροντας 
ψυχαγωγικά µουσικά προγράµµατα σε κοινωνικούς χώ−
ρους και ιδρύµατα, όπως το Νοσοκοµείο, Γηροκοµείο, 
Ορφανοτροφείο, «Άσπρες Πεταλούδες» κλπ.

Τέλος, προσφέρει παιδαγωγικό έργο µε την δωρεάν 
εκµάθηση, κυρίως πνευστών, οργάνων σε µαθητές που 
δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν δίδακτρα σε 
Ωδεία.

Λειτουργία Χορωδιών:
− Περιλαµβάνονται οι χορωδίες όλων των Κοινωφελών 

Επιχειρήσεων τις δραστηριότητες των οποίων µετά τη 
λύση τους αναλαµβάνει το νοµικό πρόσωπο καθώς και 
οι χορωδίες που θα συστήσει αυτό.

− Οργάνωση χορωδιακών συναντήσεων µε άλλες χο−
ρωδίες και µουσικά σχήµατα.

− Πλαισίωση επίσηµων τελετών, θρησκευτικών και 
επετειακών εκδηλώσεων.

− Οργάνωση µουσικών και χορωδιακών φεστιβάλ, ορ−
γάνωση και εκτέλεση συναυλιών.

− Σχεδιασµό και οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
µε µουσικό και χορωδιακό περιεχόµενο, διαλέξεων − 
σεµιναρίων χορωδιακής µουσικής και ανάδειξη γενικά 
των τεχνών στον τοµέα της µουσικής.

∆ιεξαγωγή ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Βόλου:
− Παραγωγή, διοργάνωση και στήριξη του ∆ιεθνούς 

Φεστιβάλ Βόλου που αφορά το σύνολο των παραστα−
τικών τεχνών της ελληνικής και διεθνούς σκηνής.

− ∆ιοργάνωση και παραγωγή εκδηλώσεων σε όλες 
τις θεατρικές σκηνές του ∆ήµου Βόλου και σε όλο τον 
πολεοδοµικό ιστό της πόλης.

− Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων µουσικού − θεατρικού −
χορευτικού, περιεχοµένου µε σκοπό την αναβάθµιση 
του πολιτιστικού επιπέδου της περιοχής µας.

Στον Τοµέα Εκπαίδευσης Παιδιού:
− Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπια−

κών σταθµών.
− Η φύλαξη, φροντίδα, δηµιουργική απασχόληση και 

διατροφή βρεφών και νηπίων µε σκοπό την ισόρροπη 
και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

− ∆ιδασκαλία και εκπαίδευση των παιδιών της προ−
σχολικής − σχολικής ηλικίας σύµφωνα µε τα πρότυπα 
του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων ώστε να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθη−
µατικά και κοινωνικά µέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων 
στόχων της εκπαίδευσης.

− Η ολοήµερη υποβοήθηση και συµπλήρωση της αγω−
γής που δίνει η οικογένεια µέσω εξειδικευµένων εκπαι−
δευτικών και συµβουλευτικών προγραµµάτων.

− Η συνεργασία µε συναφείς φορείς, ιδρύµατα και 
πανεπιστήµια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

− Η στήριξη της οικογένειας µε την ανάπτυξη δράσεων 
προληπτικού και συµβουλευτικού χαρακτήρα, οι οποίες 
µπορούν να απευθύνονται σε νέους, σε παιδιά προσχο−
λικής − σχολικής ηλικίας, σε άτοµα µε αναπηρίες, σε 
ευπαθείς οµάδες πληθυσµού και σε οικογένειες.

− Ηµερήσια απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχο−
λικής ηλικίας και πέρα του εκπαιδευτικού ωραρίου.

− Συµµετοχή σε κάθε είδους χρηµατοδοτούµενα προ−
γράµµατα µε σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω.

Το Ν.Π.∆.∆. µπορεί να επιτελεί το έργο του και να 
ιδρύει τµήµατα για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της 
στις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Βόλου.

Άρθρο 4
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Το νέο Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) 
µέλη, ως εξής:

− Έξι (6) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων δύο 
(2) τουλάχιστον ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµο−
τικού συµβουλίου.

− Επτά (7) δηµότες ή κατοίκους που είναι χρήστες των 
υπηρεσιών ή έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική 
δράση ή ειδικές γνώσεις που συνάδουν µε το σκοπό του 
Ν.Π.∆.∆., εκ των οποίων ο ένας (1) θα είναι ο εκπρόσωπος 
του Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου.

− Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων.
Είναι δυνατόν η µειοψηφία αντί δηµοτικού ή κοινοτι−

κού συµβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δηµότη 
ή κάτοικο. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει 
συµβούλους, δηµότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν 
οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, µε−
τέχουν σύµβουλοι, δηµότες ή κάτοικοι που ορίζονται 
από την πλειοψηφία.

Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
εκλέγει από τα πιο πάνω µέλη τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορί−
ζεται µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Λήγει 
πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν 
να αντικατασταθούν 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 αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από 
τον αντιπρόεδρο.

Άρθρο 5
ΠΟΡΟΙ

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου η οποία 
ανέρχεται σε 9.555.000,00 ευρώ και η τυχόν έκτακτη επι−
χορήγηση το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα 
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µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 

της έκτακτης επιχορήγησης,
β) κάθε κρατική επιχορήγηση,
γ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−

ρονοµιές και κληροδοσίες, συνδροµές πολιτών, οργανι−
σµών, σωµατείων κλπ,

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

ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία,
στ) καθώς και από τη συµµετοχή του σε προγράµµατα 

χρηµατοδότησης,
ζ) κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδος.

Άρθρο 6
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των πιο πάνω συγχωνευόµενων Νο−
µικών Προσώπων, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά 
πρόσωπα.

Άρθρο 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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.8 του 
άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, αυτοδικαίως προσωπικό 
και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο 
που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση 
εργασίας και έµµισθης εντολής.

Άρθρο 8

Από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
µερίδα 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 απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
έτος 2011 ποσού 6.370.000 ευρώ που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις µε ΚΑ 00−6715.001, 00−6715.002, 00−6715.003, 
00−6715.004, 00−6715.005, 00−6715.006, 00−6715.007, του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου και ποσού 9.555.000 ευρώ 
για κάθε ένα από τα επόµενα έτη που θα βαρύνει τις 
αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ή−
µου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

   Αριθµ. απόφ. 253/2011 (2)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του ∆ή−

µου Βόλου σε µια (1) κοινωφελή επιχείρηση Κοινω−
νικής Πρόνοιας και Επαγγελµατικής Κατάρτισης, µε 
την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης − ∆ηµοτικό Ιντσιτούτο 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. 
−∆.Ι.Ε.Κ.)».

   ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΛΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
α. Την υπ’ αριθµ. 30962/Γ.Π.8604/12.04.2011 εισήγηση 

του ∆ηµάρχου Βόλου.
β. Το άρθρο 263 του Κ∆Κ, τις παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του 

άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), τις εγκ. 11/
οικ. 4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆ και 24/2011, τα άρθρα 
103 και 107 του Ν. 3852/2010, τη διάταξη της παρ. 6 του 
άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α’/2011), τη διάταξη 
της περίπτωσης 13 της παραγράφου 4 του άρθρου 94 
του νόµου 3852/2010 και του νόµου 3879/2010.

γ. Τις υπ’ αριθµ. 243, 244, 245, 246, 247, 248/2011 απο−
φάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόλου µε τις οποί−
ες λύθηκαν οι κοινωφελείς επιχειρήσεις αντίστοιχα α) 
«∆ηµοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισµός Βόλου − ΚΕΚ 
∆ΕΟΒ», β) «∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκµηρίωσης 
(∆ΗΚΙ) ∆ήµου Βόλου», γ) «Καλλιτεχνικός Οργανισµός −
∆ΗΠΕΘΕ ∆ήµου Βόλου», δ) «Επιχείρηση Αθλητισµού Αι−
σωνίας (Κ.ΕΠ.Α.∆.Α.)», ε) «Οργανισµός Αθλητισµού και 
Νέας Γενιάς ∆ήµου Αρτέµιδας» και στ) «Πολιτιστικός 
Οργανισµός Αρτέµιδας».

δ. Την υπ’ αριθµ. 1221/47620/20.05.2011 εγκριτική από−
φαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδος, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας, ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης, Τµήµατος ∆ιοικητι−
κού − Οικονοµικού Μαγνησίας, αποφασίζουµε:

1) Τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του 
ενιαίου ∆ήµου Βόλου όπως αναφέρονται πιο κάτω:

1. «∆ηµοτικός Οργανισµός Υγείας και Κοινωνικών Θε−
µάτων (∆.Ο.Υ.Κ.) − Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Βό−
λου», η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 8581/17.07.09, 
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δη−
µοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1575/Β’/2009

2. «Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Νέας Ιωνίας» µε 
το διακριτικό τίτλο «Ιωνία» η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 14474/24.11.09 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2423/Β’/2009)

3. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Νέας Αγ−
χιάλου (∆Η.Κ.Ε.Ν.Α.)», η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
5100/74623/21.05.10, απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 789/Β’/2010

4. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλληλεγγύης 
του ∆ήµου Αισωνίας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α.∆.Α)», η οποία εγκρίθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 7277/18.06.08, απόφαση του Γ.Γ. της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1301/Β’/2008

5. «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Πορταριάς», η οποία 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 7860/27.06.08, απόφαση του 
Γ.Γ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1408/Β’/2008’

6. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αγρι−
ας (∆Η.Κ.Ε.∆.Α)», η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
1436/21097/17.02.10 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 215/Β’/2010)
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7. «Κοινωφελής Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Ιωλ−
κού» η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2757/06.03.09 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσα−
λίας (ΦΕΚ 512/Β’/2009)

8. «∆ηµοτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
Βόλου (∆.Ι.Ε.Κ.) − Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Βό−
λου», η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10699/24.09.09, 
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και δη−
µοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2147/Β’/2009

9. «∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Παρέµβασης και 
Περιβάλλοντος Αρτέµιδας − Κοινωφελής ∆ηµοτική Επι−
χείρηση (∆.Ε.Κ.Π.Π.Α)», η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 275/13.01.09, απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 99/2009

2) τη σύσταση µιας (1) κοινωφελούς επιχείρησης Κοι−
νωνικής Πρόνοιας και Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 
µε την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης − ∆ηµοτικό Ιντσιτούτο 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. −
∆.Ι.Ε.Κ.)» όπως ορίζεται παρακάτω:

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης−∆ηµοτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κα−
τάρτισης ∆ήµου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.−∆.Ι.Ε.Κ.)».

Άρθρο 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κοινωφελής Επιχείρηση του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΙ

Στον τοµέα της Κοινωνικής Πρόνοιας:
− Να συµβάλλει, παίρνοντας πρωτοβουλίες για την 

µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και της ανισότη−
τας των ευκαιριών αξιοποιώντας κάθε δυνατό µέσο πε−
ριλαµβανόµενου της δικτύωσης κάθε είδους φορέων 
κοινωνικής πρόνοιας, σε τοπικό επίπεδο, της τεκµηρί−
ωσης και του ορθολογικού σχεδιασµού της κοινωνικής 
πολιτικής.

− Να δηµιουργεί δοµές και να παρέχει υπηρεσίες φύ−
λαξης, προστασίας, δηµιουργικής απασχόλησης, ψυχα−
γωγίας, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης σε παιδιά άτοµα 
και οµάδες όλων των ηλικιών ιδιαίτερα στη βάση συγ−
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.

− Να αναλαµβάνει προγράµµατα εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης πάνω σε θέµατα πρόληψης, αγωγής και 
προαγωγής υγείας προς όλες τις κοινωνικές οµάδες, 
ανεξαρτήτου ηλικίας, που κατοικούν στην πόλη.

− Να συνεργάζεται και να επιδιώκει την δικτύωση και 
την από κοινού δράση µ’ άλλους φορείς για την ανά−
πτυξη προγραµµάτων και υπηρεσιών που απευθύνονται 
στο ευρύ κοινό στους τοµείς της κοινωνικής πρόνοιας, 
πρόληψης και συµβουλευτικής υγείας.

− Να προσπαθεί, σε συνεργασία µε άλλους κοινωνι−
κούς φορείς, για την εξασφάλιση ενός επιπέδου αξι−
οπρεπούς διαβίωσης σε κάθε πρόσωπο που κατοικεί 
στην πόλη του Βόλου.

− Να διοργανώνει ανταλλαγές απόψεων µε αντιστοί−
χους ελληνικούς φορείς και µε φορείς της ΕΕ για θέµα−
τα ανάπτυξης της κοινωνικής προστασίας. Να καταρτί−
ζει προγράµµατα και να τα προωθεί για χρηµατοδότηση 

από τα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά ταµεία αλλά 
και από φορείς του ιδιωτικού τοµέα. 

− Να οργανώνει εκδηλώσεις, προβολές διαλέξεις συ−
νέδρια για σηµαντικά κοινωνικά θέµατα µε σκοπό την 
κοινωνική ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης πε−
ριοχής.

− Να συµµετέχει σε δίκτυα Εθνικά και Ευρωπαϊκά που 
έχουν άµεση σχέση µε κοινωνικά ζητήµατα και ζητήµατα 
πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας.

− Να συµπαραστέκεται σε όλους τους πολίτες και ιδι−
αίτερα σε ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού που έχουν 
ανάγκη από στήριξη και βοήθεια.

− Να αξιοποιεί τη διεθνή εµπειρία σε ανάλογα θέµατα 
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

− Να καταγράφει συστηµατικά τα άτοµα και τις οµά−
δες που χρειάζονται βοήθεια και να εκπονεί σύµφωνα µε 
τις αρχές της επιστήµης σχέδια δράσης και µελέτες για 
την ενδυνάµωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.

− Να καλλιεργεί και να διαδίδει την κοινωνική αλλη−
λεγγύη µε την όσο γίνεται µεγαλύτερη συµµετοχή και 
εµπλοκή των ιδίων των πολιτών.

Ειδικότερα οι σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης στον 
τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας είναι οι ακόλουθοι:

Ολοκληρωµένη κάλυψη αναγκών ηλικιωµένων:
− Εφαρµογή πολιτικών και υπηρεσιών σε ηλικιωµένα 

άτοµα µε στόχο τη δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθε−
ρου χρόνου, την ενθάρρυνση για κοινωνική συµµετοχή 
και αξιοποίηση της γνώσης και των εµπειριών τους.

− Υλοποίηση δράσεων κοινωνικής µέριµνας και φρο−
ντίδας κατ’ οίκον για ηλικιωµένους οι οποίοι για κοι−
νωνικούς, οικονοµικούς ή λόγους υγείας χρειάζονται 
βοήθεια και υποστήριξη.

− Εφαρµογή προγραµµάτων ηµερήσιας φροντίδας και 
απασχόλησης µε στόχο την διευκόλυνση µελών της 
οικογένειας στην αναζήτηση ή διατήρηση θέσεων ερ−
γασίας.

− Υλοποίηση δράσεων πρόληψης και συµβουλευτικής 
υγείας µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής 
και της υγείας των ηλικιωµένων µέσα από ατοµικά και 
οµαδικά προγράµµατα πρόληψης και ενηµέρωσης.

Παρέµβαση στον τοµέα των υπηρεσιών και µη εκπαι−
δευτικών προγραµµάτων για παιδιά και νέους:

− Εφαρµογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν 
στη στήριξη και φροντίδα της βρεφικής και παιδικής 
ηλικίας και της νεολαίας της πόλης.

− Ανάπτυξη δράσεων ενηµέρωσης και πρόληψης για 
µαθητές και παιδιά µε σκοπό την υιοθέτηση υγιεινών 
τρόπων ζωής.

− Εφαρµογή πολιτικών προστασίας της παιδικής ηλι−
κίας από την κακοποίηση και παραµέληση.

− Υλοποίηση δράσεων κοινωνικής ενσωµάτωσης και 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

− Υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών για τη συµµετοχή 
των νέων σε δηµιουργικές δραστηριότητες, σε δρα−
στηριότητες εθελοντικής δράσης και σε δράσεις στον 
τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας.

− Σχεδίαση, οργάνωση, συντονισµό και εφαρµογή προ−
γραµµάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της 
παραβατικότητας.

− Οργάνωση και λειτουργία Κέντρων ∆ηµιουργικής 
απασχόλησης.
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− Οργάνωση και λειτουργία παιδικών βιβλιοθηκών.
− Οργάνωση και λειτουργία τµηµάτων για νέους και 

εφήβους µε λειτουργική συνύπαρξη τους µε άλλες ηλικι−
ακές οµάδες, µε βιωµατικό και δηµιουργικό τρόπο κύρια 
µέσα από δοµές όπως τα Κοινωνικά Κέντρα.

Κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ΑΜΕΑ:
− Υλοποίηση πολιτικών δικτύωσης, ενηµέρωσης, βελ−

τίωσης της πρόσβασης και άρσης των εµποδίων και 
περιορισµών για ελεύθερη πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε όλες 
τις δραστηριότητες και λειτουργίες της πόλης.

− Εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής και επαγγελµατικής 
ένταξης µε την λειτουργία προστατευόµενων εργα−
στηρίων, υλοποίηση δράσεων ΣΥΥ και συµβουλευτικής 
καθώς και τη δηµιουργία συνεταιρισµών και άλλων νο−
µικών προσώπων που δηµιουργούν νέες ευκαιρίες για 
επαγγελµατική ένταξη και αποκατάσταση.

− Λειτουργία εξειδικευµένων κέντρων ηµερήσιας φρο−
ντίδας και µονάδες θεραπείας και αποκατάστασης.

− Ανάπτυξη δικτύου ειδικά διαµορφωµένων λεωφο−
ρείων και µέσων µεταφοράς για διευκόλυνση της πρό−
σβασης και της µετακίνησης ΑΜΕΑ και άλλων ευπαθών 
οµάδων στην πόλη.

− Λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης 
παιδιών µε αναπηρία και συναφών δραστηριοτήτων µε 
στόχο την κοινωνική ένταξη, την απασχόληση και την 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των χρηστών.

Κάλυψη αναγκών ευάλωτων κοινωνικών οµάδων:
− Κάλυψη αναγκών ατόµων µελών ευπαθών κοινωνι−

κών που αντιµετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισµό µε 
σοβαρά οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα.

− Εξασφάλιση χώρων αξιοπρεπούς διαβίωσης για 
αστέγους και άτοµα που χρήζουν προσωρινής φιλο−
ξενίας.

− Κάλυψη αναγκών και υποστήριξη ατόµων και οικο−
γενειών σε κρίση εξ’ αιτίας ενδο−οικογενειακής βίας, 
κακοποίηση ή παραµέληση, σε συνεργασία µε άλλους 
φορείς και υπηρεσίες.

− Παροχή υπηρεσιών σε οµάδες του πληθυσµού που 
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα και δυσκολί−
ες στην κοινωνική τους ένταξη όπως οι τσιγγάνοι, οι 
µονογονεϊκές οικογένειες, οι αποκλεισµένοι, οι άστε−
γοι, οι µετανάστες, οι πρόσφυγες, πρώην χρήστες και 
εξαρτηµένα άτοµα, αποφυλακισµένοι, άνεργοι κ.λπ. µε 
τη δηµιουργία, όπου απαιτείται, συγκεκριµένων δοµών 
υποστήριξης, µέριµνας, και κοινωνικής ενσωµάτωσης

− ∆ηµιουργία ειδικού ταµείου κοινωνικής αλληλεγγύης 
για την στήριξη απόρων και λειτουργία όπου απαιτεί−
ται µονάδων βοήθειας, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, 
γραµµές sos, µονάδα αντιµετώπισης της κακοποίησης, 
παραµέλησης, κ.λπ.

− Οργάνωση υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών ευάλω−
των κοινωνικών οµάδων.

Ανάπτυξη πολιτικών για την ποιότητα ζωής του πολί−
τη, την πρόληψη, την αγωγή και προαγωγή υγείας:

− Ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωµένων δράσεων 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας σε συνεργασία µε πι−
στοποιηµένους φορείς, πανεπιστήµια και φορείς.

− Υλοποίηση πολιτικών για την πρόληψη και συµβου−
λευτικής υγείας για όλες τις ηλικιακές και πληθυσµιακές 
οµάδες, περιλαµβανοµένων δράσεων κατά της εξάρτη−
σης και του εθισµού.

− ∆ικτύωση µε άλλους φορείς και ιδιαίτερα την το−
πική αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη συνεργασιών για την 

προώθηση των σκοπών της βελτίωσης της υγείας και 
ποιότητας ζωής των πολιτών περιλαµβανοµένου της 
συµµετοχής στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο Υγιείς 
Πόλεις.

− Συστηµατική καταγραφή δεικτών υγείας και ποι−
ότητας ζωής και εκπόνηση µελετών και προτάσεων 
µε στόχο το στρατηγικό σχεδιασµό των δράσεων και 
την µετρήσιµη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πο−
λιτών.

− Ολοκληρωµένη και συστηµατική ενηµέρωση και ευ−
αισθητοποίηση των πολιτών και ειδικών πληθυσµια−
κών οµάδων σε θέµατα πρόληψης και προαγωγής της 
υγείας.

Στον τοµέα της Επαγγελµατικής Κατάρτισης Λειτουρ−
γία ∆ηµοτικού ΙΕΚ:

− Παροχή οιουδήποτε τύπου επαγγελµατικής κατάρ−
τισης, αρχικής ή συµπληρωµατικής και εξασφάλισης 
στους καταρτιζόµενους τα ανάλογα προσόντα, µέσω 
της παροχής επιστηµονικών, τεχνικών, επαγγελµατικών 
και πρακτικών γνώσεων.

− Ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η 
επαγγελµατική ένταξη σπουδαστών στην κοινωνία και 
να εξασφαλίζεται η προσαρµογή τους στις µεταβαλλό−
µενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

− Οργάνωση εξειδικευµένων τµηµάτων στο πλαίσιο 
λειτουργίας του ∆ηµοτικού ΙΕΚ που να µπορούν να τα 
παρακολουθήσουν απόφοιτοι γυµνασίου, τεχνικής και 
επαγγελµατικής σχολής, σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. 
και κάθε τύπου λυκείου για να αποκτήσουν ή να ανα−
βαθµίσουν συγκεκριµένα επαγγελµατικά προσόντα.

− Οργάνωση τµηµάτων για ενήλικες κάθε εκπαιδευτι−
κής βαθµίδας, για να αποκτήσουν χρήσιµες γνώσεις ή 
προσόντα ή να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους ή 
να εξοικειωθούν σε νέες µεθόδους και τεχνολογίες ή να 
µετακινηθούν από ένα επάγγελµα σε άλλο, µε στόχο την 
καλύτερη ένταξη τους στην παραγωγική διαδικασία.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού του Ι.Ε.Κ. αποτε−
λούν:

− Η συγγραφή, έκδοση βιβλίων και περιοδικών, καθώς 
και παραγωγή ταινιών και προγραµµάτων Η/Υ, για χρή−
ση των καταρτιζοµένων και των εκπαιδευτών του I.E.Κ. 
αλλά και µετά από συµφωνία για λογαριασµό άλλων 
φορέων.

− Η αξιοποίηση κάθε µέσου για τη σύνδεση µε δίκτυα 
πληροφοριών και τη λειτουργία ηλεκτρονικής δανειστι−
κής βιβλιοθήκης, για χρήση των καταρτιζοµένων και των 
εκπαιδευτών του Ι.Ε.Κ αλλά και πολιτών που επιθυµούν 
να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Η επιχείρηση µπορεί να επιτελεί το έργο της και να 
ιδρύει τµήµατα για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της 
στις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Βόλου.

Άρθρο 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρό−
νια από τη δηµοσίευση της απόφασης στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η πόλη του Βόλου.
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Άρθρο 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ− ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται σε 1.008.792,55 
ευρώ.

Άρθρο 7
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Η επιχείρηση διοικείται από 11 µελές διοικητικό συµ−
βούλιο, το οποίο ορίζεται µαζί µε τους αναπληρωτές 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Από τα µέλη αυτά:

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

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

• Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχεί−
ρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση 
αυτών

• Τα υπόλοιπα πέντε (5) µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι 
του ∆ήµου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το 
αντικείµενο της επιχείρησης.

Άρθρο 8
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• Η χρηµατοδότηση από το ∆ήµο Βόλου για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε βάση 
το κάθε φορά ∆ιετές Πρόγραµµα ∆ράσης του άρθρου 
259 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει κάθε φορά.

• Τα έσοδα από ανάθεση παροχής υπηρεσιών του 
άρθρου 268 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει κάθε φορά.

• Από συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα και 
από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

• Από ∆ωρεές, χορηγίες, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις 
από νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα 
και από φυσικά πρόσωπα.

• Έσοδα από υπηρεσίες προς χρήστες και επωφελού−
µενους των δοµών της επιχείρησης

• Από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικών µε 
τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης.

• Η χρηµατοδότηση από τη συµµετοχή σε προγραµ−
µατικές συµβάσεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

• Λοιπές επιχορηγήσεις

Άρθρο 9
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιχείρηση λύεται:
Α. Όταν παρέλθει η διάρκεια της.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειας της µε απόφαση 

του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. 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
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται 
µεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε 
αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του διοικητικού συµ−
βουλίου της.

Με αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλί−
ου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών του, µεταφέρεται τυχόν πλεονάζον 
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων σε νοµικά 
πρόσωπα του δήµου µε την ίδια σχέση εργασίας.

Άρθρο 11
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, συ−
µπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων µίσθωσης έρ−
γου 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 απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
έτος 2011 ποσού 1.070.000 ευρώ που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις µε ΚΑ 00−6737001, 00−6737002, 00−6737003, 
00−6737004, 00−6737005, 00−6737006, 00−6737007, 00−
6737008, 00−6737009, 00−6737010, του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου και ποσού 1.600.000 ευρώ για κάθε ένα από 
τα επόµενα έτη που θα βαρύνει τις αντίστοιχες πιστώ−
σεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθµ. απόφ. 179 (3)
Α) «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών ∆ευτεροβάθµι−

ας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πατρέων», Β)Σύσταση ενιαί−
ου Νοµικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής ∆ευτε−
ροβάθµιας εκπαίδευσης στο ∆ήµο Πατρέων µε την 
επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή Σχολείων ∆ευτεροβάθ−
µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πατρέων».

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 102 του 

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

2. Τις διατάξεις της παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’).
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3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του 
Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α’/23.12.2008). 

4. Τις διατάξεις του  άρθρου 243 του Ν. 3463/06 περί 
του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 

5. Την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.Η.∆. αριθµ. 8440/24.02.2011 
(Β΄ 318) «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επιτρο−
πών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών».

6. Το άρθρο 25 του Ν. 1828/1989.
7. Τις ανάγκες του διευρυµένου ∆ήµου.
8. Το γεγονός ότι ο διευρυµένος ∆ήµος Πατρέων προ−

έκυψε µε την ενσωµάτωση των ∆ήµων Μεσσάτιδος, 
Παραλίας, Βραχνεϊκων και Ρίου. Στους ∆ήµους πριν τη 

συγχώνευση λειτουργούσαν σχολικές Επιτροπές πρω−
τοβάθµιας εκπαίδευσης.

9. Την υπ’ αριθµ. 26820/5617/29.04.2011 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πε−
λοποννήσου − ∆υτ.Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης της 
νοµιµότητας της Α.∆.Σ. 179/2011 του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Πατρέων, αναφορικά µε την συγχώνευ−
ση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 
τη σύσταση ενιαίου Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία 
«Σχολική Επιτροπή Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευ−
σης ∆ήµου Πατρέων», αποφασίζει:

Α. Εγκρίνει τη συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτρο−
πών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του  ∆ήµου Πατρέων:

Ε.Σ.Ε. ΣΧΟΛΕΙΑ Αρ. Απόφασης ΦΕΚ

1η Ε.Σ.Ε. 4ο Γ − 5ο Γ − 5ο Λ − Αθλ Γ − Αθλ Λ 15841/20.09.2007 ΦΕΚ 1978/Β’/09.10.2007

4η Ε.Σ.Ε. 14ο Γ − 10ο Λ 15834/26.09.2007 ΦΕΚ 2026/Β’/16.10.2007

5η Ε.Σ.Ε. Πειρ. Γ & Λ − 2ο Λ − 2ο Εσπ. Γ 15839/02.10.2007 ΦΕΚ 2004/Β’/11.10.2007 

7η Ε.Σ.Ε. 1o ΕΠΑΛ − 7ο ΕΠΑΛ − 9ο ΕΠΑΛ − 2η ΕΠΑΣ − 1ο ΣΕΚ 15842/20.09.2007 ΦΕΚ 1990/Β’10.10.2007

13η Ε.Σ.Ε. 3ο Γ − 7ο Γ − Εσπ. Λ 15840/26.09.2007 ΦΕΚ 2012/Β’/11−10−2007

15η Ε.Σ.Ε. 9ο Λ − 4ο ΕΠΑΛ − 3ο ΣΕΚ 15843/26.09.2007 ΦΕΚ 2012/Β’/11.10.2007

17η Ε.Σ.Ε. 6o − 11o Λ 15839/02.10.2007 ΦΕΚ 2004/Β’/11.10.2007 

21η Ε.Σ.Ε. 1ο Λ − Πειρ. Γ & Λ ΑΕΙ − 15ο Γ 15842/20.09.2007 ΦΕΚ 1990/Β’/10.10.2007

23η Ε.Σ.Ε. 13ο Εν. Λ − 9ο Γ – 1ο Εσπ. Γ 15842/20.09.2007 ΦΕΚ 1990/Β’/10.10.2007

31η Ε.Σ.Ε. 11ο Γ − 12ο Λ 15874/20.09.2007 ΦΕΚ 1990/Β’/10.10.2007

36η Ε.Σ.Ε. 12ο & 22ο Γ 15842/20.09.2007 ΦΕΚ 1990/Β’/10.10.2007

48η Ε.Σ.Ε. 1ο Γ − 6ο Γ 15875/20.09.2007 ΦΕΚ 1989/Β’/10.10.2007

51η Ε.Σ.Ε. 3ο Λ − 3ο ΕΠΑΛ 15840/26.09.2007 ΦΕΚ 2012/Β’/11.10.2007

52η Ε.Σ.Ε. 2ο ΕΠΑΛ − 5ο ΕΠΑΛ − 6ο ΕΠΑΛ − 2ο ΣΕΚ 15846/20.09.2007 ΦΕΚ 1989/Β’/10.10.2007

Μουσικό Γυµνάσιο − Μουσικό Λύκειο 15873/26.09.2007 ΦΕΚ 2026/Β’/16.10.2007

2ο Γυµνάσιο 15834/26.09.2007 ΦΕΚ 2026/Β’/16.10.2007

8ο Γυµνάσιο 15842/20.09.2007 ΦΕΚ 1990/Β’/10.10.2007

10o Γυµνάσιο 15863/26.09.2007 ΦΕΚ 2012/Β’/11.10.2007

13o Γυµνάσιο 15843/26.09.2007 ΦΕΚ 2012/Β’/11.10.2007

16ο Γυµνάσιο 15860/20.09.2007 ΦΕΚ 1989/Β’/10.10.2007

17ο Γυµνάσιο 15842/20.09.2007 ΦΕΚ 1990/Β’/10.10.2007

18ο Γυµνάσιο 15862/20.09.2007 ΦΕΚ 1993/Β’/11.10.2007

19ο Γυµνάσιο 15834/26.09.2007 ΦΕΚ 2026/Β’/16.10.2007

20o Γυµνάσιο 15833/20.09.2007 ΦΕΚ 1978/Β’/09.10.2007

21ο Γυµνάσιο 15875/20.09.2007 ΦΕΚ 1989/Β’/10.10.2007
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4ο Γενικό Λύκειο 15841/20.09.2007 ΦΕΚ 1978/Β’/09.10.2007

7ο Γενικό Λύκειο 15874/20.09.2007 ΦΕΚ 1990/Β’/10.10.2007

8ο Γενικό Λύκειο 15847/26.09.2007 ΦΕΚ 2019/Β’/15.10.2007

1η ΕΠΑΣ 15833/20.09.2007 ΦΕΚ 1978/Β’/09.10.2007

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α & Β Βαθµ. 16612/3831/12.05.2008 ΦΕΚ 969/Β’/26.05.2008

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 15844/20.09.2007 ΦΕΚ 1993/Β’/11.10.2007

1ο Γυµνάσιο − 6ο Γυµνάσιο 15875/20.09.2007 ΦΕΚ 1989/Β’/10.10.2007

Ε.Σ.Ε. ΣΧΟΛΕΙΑ
Αρ. Απόφασης

Γ. Γ. Περιφέρειας
ΦΕΚ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΤΙ∆ΟΣ

6η Ε.Σ.Ε. Γυµνάσιο Σαραβαλίου 2353/25.05.1999 ΦΕΚ 1293/24.06.1999

10η Ε.Σ.Ε. Γυµνάσιο & Λύκειο ∆εµενίκων 2353/25.05.1999 ΦΕΚ 1293/24.06.1999

13η Ε.Σ.Ε. Γυµνάσιο Οβρυάς 19926/25.01.2007

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΡΙΟΥ 

 Γυµνασίου Αγ.Βασιλείου Ρίου 6053/2007 ΦΕΚ 729/Β’/09.05.2007

ΕΣΕ Γυµνασίου − Λυκείου Ρίου 6050/2007 ΦΕΚ 941/Β’/13.06.2007

 Γυµνασίου ∆.∆. Καστριτσίου Ρίου 6046/2007 ΦΕΚ 722/Β’/08.05.2007

 Λυκείου ∆.∆. Κ. Καστριτσίου Ρίου 6047/2007 ΦΕΚ 729/Β’/09.05.2007

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ  

 Γυµνάσιο Βραχναιίκων 11278/28.09.2005 ΦΕΚ 799/Β’/21.05.2007

 Λύκειο Βραχναιίκων 11278/28.09.2005 ΦΕΚ 799/Β’/21.05.2007

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  

4η ΕΣΕ 1ο Γυµνάσιο & 1ο Λύκειο Παραλίας 7747/13.09.1999 ΦΕΚ 1869/Β’/11.10.1999

 2ου Γυµνασίου Παραλίας 5467/09.07.1999 ΦΕΚ 1714/Β’/13.09.1999

ΕΣΕ ΤΕΕ Παραλίας 15746/03.11.1999 ΦΕΚ 2129/Β’/08.12.1999

Β. Εγκρίνει τη Σύσταση ιδίου Νοµικού Προσώπου στο 

∆ήµο Πατρέων µε την επωνυµία:« Σχολική Επιτροπή 

Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πα−

τρέων».
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του εν λόγω Νοµικού Προσώπου είναι:

1. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων 

σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, 

αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίµων υλικών κ.λπ.).

2. Αµοιβή καθαριστριών.

2. Η εκτέλεση έργων για επισκευή και συντήρηση των 

αντίστοιχων σχολείων.

3. Κάθε είδους εξοπλισµού των αντίστοιχων σχολείων.

4. Ο εφοδιασµός των σχολικών µονάδων µε έπιπλα και 

εξοπλιστικά είδη από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων 

των αντίστοιχων σχολείων, κατόπιν εισηγήσεως προς 

την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

5. Ο εφοδιασµός µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολι−

κές βιβλιοθήκες από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων.

6. Τη διαχείριση εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλ−

λευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε 

άλλου µέτρου που κρίνονται αναγκαίο για τη στήριξη 

της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών  µονάδων ή 

των αρµοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διά−

ταξη νόµου.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Το εν λόγω Νοµικό πρόσωπο θα διοικείται από το 

∆ιοικητικό του Συµβούλιο, που θα αποτελείται από  δέκα 

τρία (13) µέλη, ως εξής:
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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1. Το ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ή ένα ∆ηµοτικό Σύµβουλο, από την πλειοψηφία.

2. Τρείς (3) ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας, 
µε τους αναπληρωτές.

3. ∆ύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους της µειοψηφίας, µε 
τους αναπληρωτές.

4. ∆ύο (2) διευθυντές εκ των πέντε αρχαιοτέρων των 
σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε 
τους αναπληρωτές τους.

5. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων µε τον ανα−
πληρωτή του.

6.  Έναν εκπρόσωπο ΕΛΜΕ, µε τον αναπληρωτή του, 
ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων.

7. Έναν εκπρόσωπο µαθητικών κοινοτήτων µε τον 
αναπληρωτή του.

8. ∆ύο δηµότες ή κατοίκους µε εµπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης, µε τους αναπληρωτές τους.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέµατα τα οποία αφορούν συγκεκριµένη 
σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
µονάδας, ο οποίος συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ως άνω νοµικού προσώπου ακολουθεί  την ∆ηµοτική 
περίοδο και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του 
νέου διοικητικού συµβουλίου.

ΠΟΡΟΙ

1. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
2. Τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου 
3. Πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας
4. Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων
5. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και 

κληροδοσίες
6. Κάθε άλλη νόµιµη πηγή

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το εν λόγω Ίδιο Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα  
δικαστήρια και ενώπιον κάθε ∆ηµόσιας Αρχής από τον 
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όταν αυτός 
κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

Μέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των 
µελών των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προ−
σώπων που περιέρχονται στο νέο ∆ήµο.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 20 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


