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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συγχώνευση Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Ελευσίνας σε ένα (1)
Ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία «ΝΟΜΙ−
ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟ−
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ». ....................................
1
Τροποποίηση της αριθµ. 25/2011 απόφασης περί κα−
τάταξης προσωπικού στον ∆ήµο Βόλβης, σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 254 του
Ν. 3852/2010. ....................................................................................... 2
Συγχώνευση των υφισταµένων Νοµικών Προσώπων
του ∆ήµου Πύλου − Νέστορος και σύσταση ενός
(1) νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε
το όνοµα «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ − ΝΕΣΤΟΡΟΣ»
και το δ.τ. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»...................................................... 3
Μεταβίβαση αρµοδιότητας στον Προϊστάµενο της
∆ιεύθυνσης του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως ∆ι−
καστικών Κτιρίων. .......................................................................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. Απόφ. 59/2011
(1)
Συγχώνευση Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Ελευσίνας σε ένα (1)
Ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία «ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗ−
ΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙ−
ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ».
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ.
87/A΄/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλ−
λικράτης.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 241 του Ν. 3463/06
(Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8.6.2006) Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων.
3. Την υπ’ αριθµ. 3431/04 απόφαση Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 634/Β΄/30−4−04), µε την οποία
συστάθηκε το Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωµένων ∆ήµου Ελευσίνας», όπως αυτή τροποποιή−

θηκε µε την υπ’ αριθµ. 5700/10 απόφαση Γενικού Γραµ−
µατέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1579/Β΄/28−9−2010).
4. Την υπ’ αριθµ. 2074/04 απόφαση Γενικού Γραµµα−
τέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 721/Β΄/14−5−04), µε την
οποία συστάθηκε το Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και
Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ελευσίνας», όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 5701/10 απόφαση Γε−
νικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1660/Β΄/
19−10−2010).
5. Την υπ’ αριθµ. 10222/04 απόφαση Γενικού Γραµ−
µατέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1769/Β΄/1−12−04), µε
την οποία συστάθηκε το Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικός Αθλητικός
Οργανισµός Ελευσίνας», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
την υπ’ αριθµ. 5699/10 απόφαση Γενικού Γραµµατέα Πε−
ριφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1579/Β΄/28−9−2010).
6. Την υπ’ αριθµ. 8050/04 απόφαση Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 1697/Β΄/16−11−04) µε την οποία
συστάθηκε το Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωµένων Μαγούλας», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
τις υπ’ αριθµ. 3504/09 (ΦΕΚ 982/Β΄/22−5−2009) και 4816/09
(ΦΕΚ 1623/Β΄/6−8−2009) αποφάσεις Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Αττικής.
7. Την υπ’ αριθµ. 3016/01 απόφαση Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 418/Β΄/2001) µε την οποία
συστάθηκε το Ν.Π.∆.∆. «Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Μα−
γούλας», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ.
3504/09 (ΦΕΚ 982/Β΄/22−5−2009) και 4819/09 (ΦΕΚ 2147/
Β΄/2−10−2009) αποφάσεις Γενικού Γραµµατέα Περιφέ−
ρειας Αττικής.
8. Την υπ’ αριθµ. 119/00 απόφαση Γενικού Γραµµα−
τέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1405/Β΄/2000), µε την
οποία συστάθηκε το Ν.Π.∆.∆. «Αθλητικός Οργανισµός
∆ήµου Μαγούλας», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις
υπ’ αριθµ. 3504/09 (ΦΕΚ 982/Β΄/22−5−2009) και 4817/09
(ΦΕΚ 1747/Β΄/24−8−2009) αποφάσεις Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Αττικής.
9. Την υπ’ αριθµ. 26547/1987 απόφαση του Νοµάρχη
∆υτ. Αττικής (ΦΕΚ 153/τ.Β΄/22.3.1988), µε την οποία συ−
στάθηκε το Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο
Μαγούλας», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
4817/09 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Αττικής (ΦΕΚ 1747/Β΄/24−8−2009).
10. Την υπ’ αριθµ. 115560/14−12−2004 απόφαση Γεν.
Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1994/τ.Β΄/31−12−
2004), µε την οποία συστάθηκε το Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός
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Οργανισµός ∆ήµου Ελευσίνας», όπως αυτή τροποποιή−
θηκε µε την υπ’ αριθµ. 5702/2010 απόφαση Γενικού Γραµ−
µατέα Περιφέρεια Αττικής (ΦΕΚ 1579/Β΄/28−9−2010).
11. Την υπ’ αριθµ. 8424/5394/18−5−2011 απόφαση του
Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
περί νοµιµότητας της υπ’ αριθµ. 59/28−2−2011 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας, αποφασίζει:
Συγχωνεύει τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου
του ∆ήµου Ελευσίνας µε την επωνυµία:
1) «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου
Ελευσίνας»,
2) «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί
∆ήµου Ελευσίνας»,
3) «∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Ελευσίνας»,
4) «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Μα−
γούλας»,
5) «Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Μαγούλας»,
6) «Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Μαγούλας»,
7) «Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο Μαγούλας»
8) «Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Ελευσίνας»,
σε ένα (1) Ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία:
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
− ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΧΟ−
ΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ».
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ είναι:
• Η φιλοξενία, εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση, ψυχαγω−
γία, ηµερήσια διατροφή και φροντίδα των νηπίων εργα−
ζοµένων γονέων και γονέων µε κοινωνικά προβλήµατα,
κατοίκων του ∆ήµου Ελευσίνας.
• Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική,
ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή
τους για την φυσική µετάβαση τους από την οικογενει−
ακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.
• η δηµιουργία της απαραίτητης δοµής για την ανά−
πτυξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που αφορούν
την υλοποίηση πολιτικών του ∆ήµου Ελευσίνας προς
τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας για:
α. Την πρόληψη και την αντιµετώπιση βιολογικών και
κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων, ώστε να
παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του
κοινωνικού συνόλου.
β. Την ενηµέρωση, συνεργασία και ευαισθητοποίηση
των δηµοτών και των ειδικών φορέων σχετικά µε τα
προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων.
γ. Την έρευνα και µελέτη για την υλοποίηση δράσεων
υποστήριξης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
δ. Την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στους
ηλικιωµένους, ώστε τα άτοµα αυτά να παραµείνουν
στην οικογένεια.
ε. Την παροχή φυσιοθεραπευτικής αγωγής, εργοθερα−
πείας, κοινωνικής εργασίας, µέριµνας για νοσοκοµειακή
περίθαλψη και κάθε είδους υλικής και ηθικής βοήθειας
και εξυπηρέτησης που θα τονώσει σωµατικά και ψυχικά
τα προστατευόµενα µέλη του Κέντρου.
• Η παροχή βοήθειας σε ηλικιωµένους στο σπίτι κατά
περίπτωση.
• Η προσφορά στους ηλικιωµένους οργανωµένης
ψυχαγωγίας (εκδροµές, επισκέψεις σε µουσεία και αρ−
χαιολογικούς χώρους, προβολή ταινιών, καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις, θαλάσσια µπάνια κ.λπ.).
• Η δηµιουργία, οργάνωση, συντήρηση, λειτουργία και
διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, γυµναστηρίων,
χώρων αθλοπαιδιών και γυµναστικής, για την άθληση
των δηµοτών και ιδιαίτερα των νέων.

• Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του µαζικού λαϊκού
αθλητισµού µε την αξιοποίηση των προγραµµάτων
µαζικού αθλητισµού, την πρόσληψη κατάλληλου ειδι−
κευµένου προσωπικού (π.χ. γυµναστές, προπονητές)
για την καλλιέργεια των σωµατικών και πνευµατικών
ικανοτήτων των δηµοτών.
• Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, επιµορφω−
τικών σεµιναρίων, της περιοχής.
• Η ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας µε άλ−
λους φορείς (π.χ. Τ.Α., σύλλογοι, άλλα νοµικά πρόσωπα)
σε πολιτιστικά και κοινωνικά θέµατα καθώς και η συµ−
µετοχή ή η συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
µε φορείς άλλων περιοχών.
• Η ανάπτυξη ερασιτεχνικής δηµιουργίας των κατοί−
κων.
• Η διεκδίκηση επιδοτούµενων προγραµµάτων µέσω
του Υπουργείου Πολιτισµού καθώς και από οποιοδήποτε
άλλον φορέα.
• Η δηµιουργία ∆ηµοτικής Πινακοθήκης, Λαϊκού Πα−
νεπιστηµίου, Μουσείου λαϊκής Τέχνης, Ιστορικού Αρ−
χείου του ∆ήµου, Κέντρου Ελευσινιακών Μελετών και
Ερευνών κ.ά.
• Η έκδοση εντύπων κάθε µορφής που έχουν σχέση µε
τις δραστηριότητες του Πολιτιστικού Οργανισµού.
• Η συγκέντρωση και προµήθεια κάθε είδους βιβλίου,
η οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης ώστε να λει−
τουργεί ως αναγνωστήριο και ως δανειστική βιβλιοθήκη
και η διοργάνωση µορφωτικών εκδηλώσεων µε στόχο
την πνευµατική καλλιέργεια των δηµοτών µας καθώς
και η διάδοση του βιβλίου.
• Η δηµιουργία και λειτουργία Παιδικής Βιβλιοθήκης.
• Η συγκρότηση Φιλαρµονικής, η διδασκαλία της µου−
σικής στους πολίτες καθώς και η ανάπτυξη και η διά−
δοση της µουσικής στο λαό της Ελευσίνας.
2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταµελές
(15) ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο από:
Α. Έξι (6) ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
Β. Οκτώ (8) δηµότες ή κατοίκους που είναι χρήστες
των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου ή έχουν ανάλογη
επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις
ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού προσώπου και
Γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων.
Εκ των ανωτέρω µελών δύο (2) ορίζονται από την
µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Λοιπά θέµατα διοίκησης καθορίζονται από το άρθρο
240 του Ν. 3463/2066 Κ∆Κ, όπως ισχύει.
3. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η ακίνητη και κινητή περιουσία των νοµικών προσώ−
πων:
α) «Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο Μαγούλας», β) «∆η−
µοτικός Αθλητικός Οργανισµός Ελευσίνας», γ) «∆ηµο−
τικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ελευ−
σίνας», δ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων
Μαγούλας» ε) «Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Μαγούλας», στ)
«Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Μαγούλας» ζ) «Κέντρο
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου Ελευσίνας»,
η) «Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Ελευσίνας» που
συγχωνεύονται, περιέρχεται στο Νέο Νοµικό Πρόσωπο
καθώς και κάθε άλλη περιουσία κινητή και ακίνητη που
τυχόν αφιερώνεται.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
4. ΠΟΡΟΙ
1. Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου Ελευσίνας.
2. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από τον
Κράτος ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισµό, Νοµικό ή
Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Ν.Π.∆.∆., είτε
προς το ∆ήµο Ελευσίνας για λογαριασµό του.
3. Εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές από φυσικά ή νο−
µικά πρόσωπα.
4. Έσοδα και πρόσοδοι από την περιουσία του.
5. Επιχορηγήσεις από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων.
6. Έσοδα από το αντίτιµο των υπηρεσιών που παρέ−
χονται από το Ν.Π.∆.∆. προς τους δηµότες.
7. Τυχόν έκτακτες επιχορηγήσεις του ∆ήµου Ελευ−
σίνας.
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη
ύψους 5.000.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15−6715.0001 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2011.
Για τα επόµενα έτη η δαπάνη θα αναπροσαρµόζεται
σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
περί έγκρισης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ελευ−
σίνας τρέχοντος έτους.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελευσίνα, 28 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ
F
Αριθµ. Απόφ. 163
(2)
Τροποποίηση της αριθµ. 25/2011 απόφασης περί κατά−
ταξης προσωπικού στον ∆ήµο Βόλβης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254, 257, 258, 104 και 102
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
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Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του ν. 3870 (ΦΕΚ 138/Α΄) «εκλογικές δα−
πάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
163/Α΄) Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές δι−
ατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ.1 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλι−
κράτης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. (ΦΕΚ 98/Α΄)
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα».
6. Την απόφαση αριθµ. 3382623−12−2010 του Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ.
2077/Β΄/31−12−2010).
7. Την αριθµ. 25/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Βόλβης για
την κατάταξη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 254 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 202/τΒ΄/11−02−2011).
8. Την αριθµ. 6043/15−03−2011 Τροποποιητική απόφα−
ση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 565/τ.Β΄/11−04−2011), αποφα−
σίζουµε:
Τροποποιούµε την αριθµ. 25/2011 προγενέστερη από−
φαση ∆ηµάρχου Βόλβης και κατατάσσουµε τους κάτωθι
υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/−στριών από
το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων στον ∆ήµο Βόλβης σε προσωποπαγείς θέσεις
της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας
ως εξής:

A/A

EΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

1

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

3,5 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ

∆.Σ. ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ

2

ΚΑΪΝΤΑΤΖΗ

ΖΑΦΕΙΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2,5 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ

∆.Σ. ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

3

ΚΑΡΑΧΑΤΖΗ

ΕΛΕΝΗ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ.ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

4

ΚΑΤΣΟΛΙ∆ΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

5

ΚΟΝΙΑΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Γ/ΣΙΟ ΚΑΙ ΛΤ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6

ΚΟΥΡΙ∆ΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

3 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ

Γ/ΣΙΟ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

∆.Σ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

7

ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙ∆ΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

8

ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙ∆ΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3,5 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ

Γ/ΣΙΟ Ν. ΜΑ∆ΥΤΟΥ

ΜΑ∆ΥΤΟΥ

ΓΕΛ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

ΡΕΝΤΙΝΑΣ

9

ΜΠΕΛΤΕ

ΚΑΤΙΝΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

10

ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΦΩΤΙΟΣ

1,5ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ

ΝΗΠ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ

ΡΕΝΤΙΝΑΣ

11

ΞΟΒΕΡΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

∆.Σ. – ΝΗΠ. Ν. ΒΡΑΣΝΩΝ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12

ΠΑΓΟΥΡΙ∆ΟΥ

ΑΝΝΑ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1Ο ∆.Σ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ

ΡΕΝΤΙΝΑΣ
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13

ΠΑΝΙ∆ΟΥ

ΟΛΓΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Γ/ΣΙΟ ΚΑΙ ΛΤ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

14

ΡΟΓΚΟΤΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ

∆.Σ.− ΝΗΠ. Ν. ΜΑ∆ΥΤΟΥ

ΜΑ∆ΥΤΟΥ

15

ΤΣΑΚΑΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

16

ΤΣΑΚΑΛΟΥ−
ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

3,5 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ

∆.Σ.− ΝΗΠ. Ν. ΜΑ∆ΥΤΟΥ

ΜΑ∆ΥΤΟΥ

17

ΤΣΙΚΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

∆.Σ. Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1−1−2011.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Σταυρός, 20 Μαΐου 2011
Ο ∆ήµαρχος
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ
F
Aριθµ. Αποφ. 55
(3)
Συγχώνευση των υφισταµένων Νοµικών Προσώπων του
∆ήµου Πύλου − Νέστορος και σύσταση ενός (1) νέου
Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε το όνο−
µα «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και ΑΘΛΗΤΙ−
ΣΜΟΥ του ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ − ΝΕΣΤΟΡΟΣ» και το δ.τ.
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΛΟΥ − ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102 και 103 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
– Πρόγραµµα Καλλικράτης» σε συνδυασµό µε τις διατά−
ξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ).
2. Την 9/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
την 1605/ΟΙΚ 3.85/ΦΕΚ 17/Β΄/14−01−2011) Κοινή Υπουργική
Απόφαση.
3. Την 813/11−04−2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου ελέγχου νοµιµότητας της 55/2011
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πύλου − Νέστο−
ρος, αποφασίζουµε:
Συγχωνεύουµε τα Νοµικά Πρόσωπα:
α) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΛΟΥ,
β) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆.∆. ΧΑΡΑΚΟΠΙ−
ΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ
γ) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆.∆. ΧΩΡΑΣ ∆Η−
ΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ,
δ) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΥΛΟΥ «ΚΩΣΤΗΣ ΤΣΙΚΛΗΤΗ−
ΡΑΣ»,
ε) ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ,
στ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ − ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ζ) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
(Κ.Α.Π.Η.) ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ,
η) ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,
θ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΑΚΟΠΕΙΟΥ και
ι) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΜΜΥ−
∆ΙΩΝ
Συνιστούµε νέο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου
ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
Ε∆ΡΑ
Έδρα του Νοµικού Προσώπου είναι η Πύλος
(είναι δυνατή η αλλαγή της έδρας του Νοµικού Προ−
σώπου, µε τεκµηριωµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου και µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του)
ΑΡΘΡΟ 2
ΟΝΟΜΑ
«ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
του ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ−ΝΕΣΤΟΡΟΣ» και διακριτικό τίτλο
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
Το Νοµικό Πρόσωπο διαρθρώνεται ως εξής:
Α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ − ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ − ΝΕ−
ΣΤΟΡΟΣ) − Κ.Α.Π.Η.
Β) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΙ
1. Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι:
Σκοποί του Νοµικού Προσώπου είναι η οργάνωση λει−
τουργιών ή δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών
που συνδέονται µε τις αρµοδιότητες και αναφέρονται
στους τοµείς Κοινωνική Προστασία και Αθλητισµός.
Α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:
1. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, µε την ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση Νοµι−
κών Προσώπων και Ιδρυµάτων όπως Παιδικών και Βρε−
φονηπιακών Σταθµών, Βρεφοκοµείων, Ορφανοτροφείων,
Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.)
και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής
ηλικιωµένων, Γηροκοµείων κ.λπ. και τη µελέτη και εφαρ−
µογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων.
2. Στο τοµέα της προσχολικής αγωγής και ειδικά για
τους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς:
α) Να παρέχει ενιαία προσχολική αγωγή σύµφωνα µε
τα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα.
β) Η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατρο−
φή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών
εργαζοµένων γονέων, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής
και ασφάλειας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
γ) Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική,
ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών.
δ) Να εξαλείφει κατά το δυνατόν τις διαφορές που
τυχόν προκύπτουν από το Πολιτιστικό και µορφωτικό
επίπεδο των γονέων τους.,
ε) Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους
ευαισθητοποιούν πάνω σε θέµατα σύγχρονης παιδαγω−
γικής και ψυχολογίας και
στ) η προπαρασκευή τους για τη φυσική µετάβασή
τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλ−
λον.
3. Η καταγραφή των κοινωνικών δεδοµένων της περιο−
χής και η δηµιουργία αντίστοιχης βάσης δεδοµένων, µε
σκοπό το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων
κοινωνικής προστασίας.
4. Η οργάνωση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας
ευπαθών κοινωνικών οµάδων της περιοχής και η παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτές.
5. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών
προβληµάτων των ηλικιωµένων ώστε να παραµείνουν
ισότιµα και ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου.
6. Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνό−
λου και των ειδικών φορέων σχετικά µε τα προβλήµατα
και τις ανάγκες των ηλικιωµένων.
7. Πρωτογενή πρόληψη (εµβολιασµοί, συµβουλές για
την αποφυγή ατυχηµάτων) και δευτερογενή πρόληψη
(ιατρικές εξετάσεις).
8. Συµβουλευτική, ψυχοσυναισθηµατική στήριξη, κοι−
νωνική φροντίδα των ηλικιωµένων και των οικογενειών
τους.
9. Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρµακευτική και
Νοσοκοµειακή περίθαλψη, φυσιοθεραπεία, εργοθερα−
πεία, οργανωµένη ψυχαγωγία, κατ’ οίκον εξυπηρέτη−
ση, συµµετοχή σε προγράµµατα λουτροθεραπείας και
θερινών κατασκηνώσεων, προγράµµατα εθελοντισµού,
επιµορφώσεις, διαλέξεις, επισκέψεις σε Μουσεία και
Αρχαιολογικούς χώρους.
10. Η ανάπτυξη δικτύων που ενισχύουν την κοινωνική
συνοχή.
11. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις και
προγράµµατα, που στοχεύουν στη µέριµνα, υποστήριξη
και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την παρο−
χή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας,
όπως δηµιουργία ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Ιατρείων,
Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας (Α.Κε.Π.Υ.), ∆η−
µοτικά Κέντρα Πρόληψης και Προστασίας της Υγείας
(∆η.Κε.Π.Π.Υ.), κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και
αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής
υγείας, συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων ενδοοι−
κογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων
και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
12. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης µε την δηµιουργία τοπικών
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
του ∆ήµου.
13. Η µέριµνα για τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων
∆ηµοτών, µε την παραχώρηση δηµοτικών και κοινοτικών
οικοπέδων σε αυτούς ή µε την παροχή χρηµατικών βοη−
θηµάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους

18555

που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης
κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα.
14. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η
εφαρµογή προγραµµάτων και πρωτοβουλιών για την
πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους,
µε τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Πα−
ραβατικότητας.
15. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµ−
µετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη
αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
16. Έκδοση ∆ηµοτικής Κάρτας Κοινωνικής Συµπαρά−
στασης για δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ., άπορους της Πρό−
νοιας, πολύτεκνες οικογένειες, τρίτεκνες οικογένειες,
Α.Μ.Ε.Α., συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., µε την οποία παρέχο−
νται προνοµιακές τιµές και εκπτώσεις στους κατόχους
της σε συνεργασία µε την τοπική αγορά του ∆ήµου.
17. Παροχή υπηρεσιών υγείας στους ∆ηµότες ενίσχυ−
ση µε ουσιαστική αντιµετώπιση των ελλείψεων τους
και έναρξη λειτουργίας Περιφερειακών Ιατρείων στη
Χώρα, την Κορώνη τη Φοινικούντα, το Βλαχόπουλο και
τη Μεθώνη, κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας
Πύλου σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό.
18. Ίδρυση και λειτουργία διαχείριση Κοινωνικού Πα−
ντοπωλείου.
19. ∆ιασφάλιση της πρόσβασης Ατόµων Με Ειδικές
Ανάγκες σε όλα τα ∆ηµοτικά κτίρια, σε κτίρια Υγείας,
Εκπαίδευσης, Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.
20. Ένταξη του ∆ήµου στο ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο ∆οµών
Υγείας των Ο.Τ.Α., για την παροχή υπηρεσιών υγείας
στους ∆ηµότες (προληπτική ιατρική, ενηµέρωση κ.λπ.)
21. Προώθηση της Ισότητας των Φύλων και της κοι−
νωνικής ενσωµάτωσης.
22. Καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού των
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
23. Οργάνωση συσσιτίων για τους αναξιοπαθούντες.
Β) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:
1. Η κατασκευή συντήρηση και διαχείριση των πάσης
φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου, όπως
τα δηµοτικά γυµναστήρια, αθλητικά κέντρα και δηµο−
τικοί χώροι άθλησης, η εκτέλεση έργων βελτίωσης των
εγκαταστάσεων αυτών.
2. Η δηµιουργία και λειτουργία αθλητικών κέντρων
και γυµναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών & γυµναστικής,
έτσι που να καλύπτονται οι αυξηµένες ανάγκες του
νεοσύστατου ∆ήµου Πύλου−Νέστορος για άθληση των
συµπολιτών µας, ιδιαίτερα των νέων.
3. Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυ−
σης του µαζικού αθλητισµού, η υποστήριξη και ανάπτυξη
του Σωµατειακού και του σχολικού αθλητισµού όλων
των βαθµίδων, καθώς και η διοργάνωση αθλητικών−
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.−
4. Η διενέργεια αθλητικών δραστηριοτήτων και εκ−
δηλώσεων σε συνεργασία µε σωµατεία, σχολεία και
αντίστοιχους φορείς, συλλόγους την Κοινωφελή επι−
χείρηση κ.λπ. και
5. Η καλλιέργεια των σωµατικών και πνευµατικών
ικανοτήτων, η καλλιέργεια φίλαθλου συναγωνιστικού
πνεύµατος, µακριά από φανατισµούς ανταγωνισµούς
και κερδοσκοπικούς στόχους, η κοινωνικοποίηση των
συµπολιτών µας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΠΟΡΟΙ

Η ακίνητη και κινητή περιουσία των υφισταµένων µέ−
χρι σήµερα Νοµικών Προσώπων των τέως ∆ήµων του
∆ήµου Πύλου – Νέστορος, ήτοι:
α) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΛΟΥ,
β) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆.∆. ΧΑΡΑΚΟΠΙ−
ΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ,
γ) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆.∆. ΧΩΡΑΣ ∆Η−
ΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ,
δ) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΥΛΟΥ «ΚΩΣΤΗΣ ΤΣΙΚΛΗΤΗ−
ΡΑΣ»,
ε) ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ,
στ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ,
ζ) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
(Κ.Α.Π.Η.) ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ,
η) ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,
θ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΑΚΟΠΕΙΟΥ και
ι) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΜΜΥ−
∆ΙΩΝ,
η οποία περιέχεται στην κυριότητα του νέου Νοµικού
Προσώπου, µεταβιβάζονται όλα τα κινητά και ακίνητα
τα οποία έχουν στην κυριότητά τους τα υφιστάµενα
µέχρι σήµερα Ν.Π. που συγχωνεύτηκαν, καθώς και κάθε
άλλο εµπράγµατο ή άλλο δικαίωµα επ’ αυτών, καθώς
και κάθε άλλη περιουσία κινητή και ακίνητη που τυχόν
αφιερώνεται.
ΠΟΡΟΙ
1. Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου Πύλου – Νέστο−
ρος θα είναι ποσού € 30.000,00 (€ Τριάντα χιλιάδων)
τουλάχιστον.
2. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από το
Κράτος (ετήσια επιχορήγηση άρθρο 25 του Ν. 1828/1989)
ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισµό, Νοµικό ή Φυσικό
Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Ν.Π.∆.∆., είτε προς το
∆ήµο Πύλου − Νέστορος για λογαριασµό του.
3. Εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες
από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
4. Έσοδα και πρόσοδοι από την περιουσία του.
5. Επιχορηγήσεις από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων.
6. Έσοδα από το αντίτιµο των υπηρεσιών που παρέ−
χονται από το Ν.Π.∆.∆. προς τους ∆ηµότες.
ΑΡΘΡΟ 6
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Νοµικού Προσώπου είναι αόριστη.
Καταργείται κατά τον τρόπο µε τον οποίο συστάθηκε,
η δε περιουσία του περιέρχεται στο ∆ήµο Πύλου−Νέ−
στορος.
ΑΡΘΡΟ 7
∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ
Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από εντεκαµελές (11/µε−
λές) ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε ισάριθµα αναπληρωµατικά
µέλη, αποτελούµενο από:
Α. Τον ∆ήµαρχο του ∆ήµου Πύλου − Νέστορος, ως
Πρόεδρο ή άλλο µέλος αιρετό ή µη που ορίζεται απ’
αυτόν.
Β. Τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους.

Γ. Έξι (6) ∆ηµότες ή κατοίκους που είναι χρήστες των
υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου ή έχουν ανάλογη
επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις
ανάλογα µε το σκοπό του Νοµικού Προσώπου.
∆. Έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων του Νοµικού
Προσώπου εφόσον απασχολήσει περισσότερους από
δέκα (10) εργαζόµενους µε αντίστοιχη µείωση ενός εκ
των ∆ηµοτών.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µαζί µε τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµ−
βούλιο.
Εκ των ανωτέρων µελών δύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
ορίζονται από την µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου.
Λοιπά θέµατα διοίκησης καθορίζονται από το αρθ.
240 του Ν. 3463/2066 Κ.∆.Κ., όπως ισχύει.
Η Θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του
Νοµικού Προσώπου ορίζεται ίδια µε αυτή της εκάστοτε
θητείας της δηµοτικής αρχής και λήγει πάντοτε µε την
εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο
του ∆.Σ. στα ∆ικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή και
σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από
τον Αντιπρόεδρο.
Οι εκκρεµείς δίκες των συγχωνευµένων Νοµικών Προ−
σώπων συνεχίζονται από το νέο Νοµικό Πρόσωπο χω−
ρίς καµία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση από
αυτό.
ΑΡΘΡΟ 9
ΛΥΣΗ
Ο «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
του ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ» και διακριτικό τίτλο
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» λύεται όταν:
− Παρέλθει η διάρκειά της χωρίς να παραταθεί.
− Πριν τη πάροδο της διάρκειάς της µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία λαµβάνεται µε την από−
λυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και πράξη
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεω−
τικά εάν καταστεί ανενεργός για χρονική διάρκεια άνω
των δύο (2) ετών.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυ−
τής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης όσα περιου−
σιακά στοιχεία αποµένουν περιέχονται στο ∆ήµο Πύλου
− Νέστορος. Η εκκαθάριση γίνεται µόνο από ορκωτούς
ελεγκτές που ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
∆ήµου Πύλου − Νέστορος.
ΑΡΘΡΟ
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετήσια
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πύλου
− Νέστορος ποσού 30.000 ευρώ και µε Κ.Α. 00−6715.006.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πύλος, 27 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Aριθµ. 2439
(4)
Μεταβίβαση αρµοδιότητας στον Προϊστάµενο της ∆ι−
εύθυνσης του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως ∆ικαστι−
κών Κτιρίων.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 1017/1971 «Περί
συστάσεως ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ» (ΦΕΚ 209/τ/Α΄) όπως τροποποι−
ήθηκε, και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 435/1988 «Περί Οργανισµού
του ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ.» (ΦΕΚ 200/τ.Α΄).
3. Την ανάγκη διασφάλισης της ταχύτερης και πιο
αποτελεσµατικής λειτουργίας των υπηρεσιών του
ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ.
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4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού
ή του Προϋπολογισµού του Ταµείου, αποφασίζουµε:
Μεταβιβάζουµε στον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης του
ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ. την αρµοδιότητα της υπογραφής χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής έως και το ποσό των εκατόν
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €).
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού, την αρ−
µοδιότητα ασκεί ο νόµιµος αναπληρωτής του.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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.∆.

5€

−

-

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

∆΄

110 €

−
30 €

−

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή
2.250 €

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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