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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ.  72/28−2−2011 (1)
Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που 

προκύπτει από τη συγχώνευση των ν.π.δ.δ. «ΔΗ−
ΜΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ», 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ», «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙ−
ΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» και «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του 

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 78/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

3. Την αριθμ. 7273/1988 (ΦΕΚ Β΄ 328/1988) απόφαση 
του Νομάρχη Δυτικής Αττικής περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ», 
το Β.Δ. 760/25−9−1970 (ΦΕΚ Α 252/24−11−1970) και την 
υπ’ αριθμ. 17921/10266/21−6−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1102/21−7−2010) 
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής περί συστάσε−
ως Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ», το Β.Δ. 
(ΦΕΚ Α΄ 232/1955) περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙ−
ΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» και την υπ’ αριθμ. 9105/22121/2008 
(ΦΕΚ Β΄ 719/2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Αττικής περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. με το όνομα 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ».
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4. Την αριθμ. 47/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Δήμου Αιγάλεω περί συγχωνεύσεως ιδίων νομικών 
προσώπων του Δήμου Αιγάλεω Αττικής σε ένα νομικό 
πρόσωπο, συναφούς σκοπού, με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΔΗ.
ΚΕ.Π.A.A.).

5. Την αριθμ. 8478/5448/14−4−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 72/2011 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το 
όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙ−
ΣΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» (ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.) στο Δήμο Αιγάλεω Νομού 
Αττικής, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρ−
θρων 239, 240 και 241 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων) και 103 Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης) το οποίο προέκυψε από τη 
συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ», «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙ−
ΓΑΛΕΩ», «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» και «ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ».

2. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
1.α) Η συμβολή στην πολιτιστική αποκέντρωση και η 

καλλιέργεια στο λαό και στη νεολαία του πνεύματος 
της ειρήνης, της φιλίας και της κοινωνικής προόδου.

β) Η προβολή, ανάπτυξη και διάθεση αξιών στο πνεύμα 
της δημοκρατίας και της προόδου στους τομείς της 
επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών.

γ) Η αναζήτηση νέων μορφών έκφρασης, αξιοποιώντας 
τις καταξιωμένες φόρμες της Εθνικής και Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

δ) Η ανάπτυξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας.
ε) Η παραγωγή και οργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων, 

συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, κ.λπ.) πολιτιστικού, 
μορφωτικού και αθλητικού περιεχομένου, τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

στ) Η λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης με εμπλουτι−
σμό αυτής με επιστημονικά, λογοτεχνικά, ιστορικά και 
πολιτικά βιβλία, περιοδικά, χειρόγραφα, παρουσιάσεις 
βιβλίων, διεξαγωγή σεμιναρίων βιβλιοθηκονομίας, εκ−
δόσεις βιβλίων πολιτιστικού, ιστορικού περιεχομένου, 
κ.λπ.

ζ) Η λειτουργία Δημοτικής Φιλαρμονικής με πνευστά 
όργανα και διδασκαλία αυτών, δημιουργία χορωδίας 
και μουσικών τμημάτων.

η) Η δημιουργία τμημάτων φοίτησης για κάθε μορ−
φή τέχνης (θέατρο, χορό, εικαστικά, κινηματογραφικά, 
Video), μουσικό, λογοτεχνικό, λαϊκό Πανεπιστήμιο κλπ.

θ) Η παροχή δυνατότητας στους νέους δημιουργούς 
να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους.

ι) Η εκπόνηση πολυπολιτισμικών προγραμμάτων για 
την ομαλή κοινωνικοποίηση και ένταξη των μεταναστών 
στον κοινωνικό ιστό της πόλης.

ια) Η συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς και 
τους μαθητές των σχολείων του Δήμου για την παροχή 
κάθε δυνατής βοήθειας για τη λειτουργία και δραστη−
ριότητα αυτών.

2.α) Η προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού. 
β) Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία οργανωμέ−

νων χώρων γυμναστικής και χώρων άθλησης.
γ) Η εκπόνηση αθλητικών προγραμμάτων που αφο−

ρούν προγράμματα αθλητισμού και μαζικής άθλησης 
με τη δημιουργία αντίστοιχων τμημάτων με στόχο την 
καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτή−
των των πολιτών.

δ) Η συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία του Δήμου 
Αιγάλεω, όπως και τους μαθητές των σχολείων του 
Δήμου για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για τη 
λειτουργία και τη δραστηριότητα αυτών.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται από το Δημο−
τικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές τους ως εξής:

Α. Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος
Β. Επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι, από τους οποίους οι 

δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τις μειοψηφίες του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. Τρεις (3) χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προ−
σώπου.

Δ. Τρεις (3) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν 
ανάλογη επαγγελματική δράση αναφορικά με το σκοπό 
του Νομικού Προσώπου. Αν ο Δήμαρχος δεν επιθυμεί να 
είναι Πρόεδρος τότε ο αριθμός της παραγράφου αυτής 
αυξάνεται κατά έναν (δηλαδή 4).

Ε. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό 
Πρόσωπο.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου καθορίζεται με απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατά−
ξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

4. ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: 
α) Η τυχόν επιχορήγηση του Δήμου Αιγάλεω η οποία 

θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και θα προβλέπεται στον ετήσιο προϋπο−
λογισμό. 

β) Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το 
κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νομικό πρό−
σωπο, είτε προς το Δήμο Αιγάλεω για λογαριασμό του 
νομικού προσώπου. 

γ) Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο−
νομιές και κληροδοσίες. 

δ) Έσοδα από την παροχή των υπηρεσιών του Νομικού 
Προσώπου. 

ε) Πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία. 
στ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος ή έκτακτη επιχορή−

γηση από το Δήμο Αιγάλεω.
5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί 

κινητών και ακινήτων του Δήμου Αιγάλεω και του Δη−
μοσίου τα οποία χρησιμοποιούνται από τα συγχωνευό−
μενα Νομικά Πρόσωπα για την εκπλήρωση των σκοπών 
τους, μεταβιβάζονται στο νέο Νομικό Πρόσωπο, χωρίς 
αντάλλαγμα με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, 
κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. Συγκεκριμένα 
μεταβιβάζονται τα αναφερόμενα στα βιβλία α) ακινή−
του περιουσίας και β) αναλωσίμων και μη αναλωσίμων 
υλικών περιουσιακά στοιχεία και εξοπλισμού εν γένει 
μέσα των τεσσάρων Νομικών Προσώπων που συγχω−
νεύονται.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
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δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγά−
λεω οικονομικού έτους 2011 ύψους τριών εκατομμυρίων 
(3.000.000,00) ΕΥΡΩ εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 00.6715.012 
καθώς και για τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 27 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ö
Αριθμ    . απόφ. 70/28−2−2011 (2)
Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που 

προκύπτει από τη συγχώνευση ν.π.δ.δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» και «ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΔΗ−
ΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του 

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 78/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».

3. Τις αριθμ. 11386/873/1998 (ΦΕΚ Β΄ 312/1998), 21350/2001 
(ΦΕΚ Β΄ 398/2001) και 31578/1997 (ΦΕΚ Β΄ 920/1997) απο−
φάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
βάσει των οποίων συστήθηκαν τα ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. αντί−
στοιχα.

4. Την αριθμ. 47/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Δήμου Αιγάλεω περί συγχωνεύσεως ιδίων νομικών 
προσώπων του Δήμου Αιγάλεω Αττικής σε ένα νομικό 
πρόσωπο, συναφούς σκοπού, με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ» (ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.).

5. Την αριθμ. 8474/5444/14−4−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 70/2011 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με 
το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ−
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» (ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.) 
στο Δήμο Αιγάλεω Νομού Αττικής, το οποίο διέπεται 
από τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του 
Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και 103 
του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης) το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευ−
ση των Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΙΓΑΛΕΩ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ 
ΑΙΓΑΛΕΩ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙ−
ΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

2. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
1.α) Η λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών στην πε−

ριοχή του Δήμου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων 
του Δήμου Αιγάλεω με την ημερήσια φύλαξη, φροντίδα, 
διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και 
βρεφών αυτών.

β) Η κοινωνική προσφορά προς τους εργαζόμενους 
γονείς ή γονείς με άλλα κοινωνικά προβλήματα του 
Δήμου Αιγάλεω.

γ) Η υγιής σωματική ανάπτυξη των βρεφών και νηπίων, 
η ανάπτυξη των νοητικών, γλωσσικών και δημιουργικών 
ικανοτήτων τους ώστε να διαμορφώσουν ισόρροπη και 
ολόπλευρη προσωπικότητα.

δ) Η συνεργασία με φορείς, Ιδρύματα, Πανεπιστήμια, 
Τεχνολογικά Ιδρύματα που το αντικείμενο τους άπτεται 
των σκοπών και δραστηριοτήτων του Ν.Π. είτε σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο είτε σε διεθνές.

2.α) Η εξωιδρυματική προστασία ηλικιωμένων ατόμων 
του Δήμου Αιγάλεω με προγράμματα ιατροκοινωνικής 
προστασίας που στόχο έχουν την πληροφόρηση, ενη−
μέρωση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία και ιατρική παρακο−
λούθηση που στοχεύουν στην τόνωση του ηθικού και 
στην εξοικείωση με τα προβλήματα των γηρατειών 
(ψυχολογικά−βιολογικά−κοινωνικά κ.λπ.), την παράτα−
ση της ζωτικότητας, την προσαρμογή στις καινούργιες 
συνθήκες ζωής και την ομαλή τους συμβίωση με άτομα 
νεότερων γενιών του οικογενειακού ή και του ευρύτερου 
περιβάλλοντος τους και

β) Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που αποβλέπουν 
στο να δώσουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα στα 
ηλικιωμένα άτομα ν’ αντιμετωπίζουν τα προβλήματα 
και τις προκλήσεις της εποχής, όπως είναι η μοναξιά, η 
έλλειψη κοινωνικής φροντίδας, η αξιοποίηση του ελεύ−
θερου χρόνου για να παραμείνουν ενεργά και δραστή−
ρια μέλη της κοινωνίας.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται από το Δημο−
τικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές τους ως εξής:

Α. Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος
Β. Επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι, από τους οποίους οι 

δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τις μειοψηφίες του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. Τρεις (3) χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προ−
σώπου.

Δ. Τρεις (3) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν 
ανάλογη επαγγελματική δράση αναφορικά με το σκοπό 
του Νομικού Προσώπου. Αν ο Δήμαρχος δεν επιθυμεί να 
είναι Πρόεδρος τότε ο αριθμός της παραγράφου αυτής 
αυξάνεται κατά έναν (δηλαδή 4).

Ε. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό 
Πρόσωπο.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου καθορίζεται με απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπως ισχύει.

4. ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: 
α) Η τυχόν επιχορήγηση του Δήμου Αιγάλεω η οποία 

θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και θα προβλέπεται στον ετήσιο προϋπο−
λογισμό. 

β) Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το 
κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νομικό πρό−
σωπο, είτε προς το Δήμο Αιγάλεω για λογαριασμό του 
νομικού προσώπου. 
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γ) Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο−
νομιές και κληροδοσίες. 

δ) Έσοδα από την παροχή των υπηρεσιών του Νομικού 
Προσώπου. 

ε) Πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία. 
στ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος ή έκτακτη επιχορή−

γηση από το Δήμο Αιγάλεω.
5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί 

κινητών και ακινήτων του Δήμου Αιγάλεω και του Δη−
μοσίου τα οποία χρησιμοποιούνται από τα συγχωνευό−
μενα Νομικά Πρόσωπα για την εκπλήρωση των σκοπών 
τους, μεταβιβάζονται στο νέο Νομικό Πρόσωπο, χωρίς 
αντάλλαγμα με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, 
κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. Συγκεκριμένα με−
ταβιβάζονται τα αναφερόμενα στα βιβλία α) ακινήτου 
περιουσίας και β) αναλωσίμων και μη αναλωσίμων υλι−
κών περιουσιακά στοιχεία και εξοπλισμού εν γένει μέσα 
των τριών Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αι−
γάλεω οικονομικού έτους 2011 ύψους τεσσάρων εκα−
τομμυρίων (4.000.000,00) ΕΥΡΩ εγγεγραμμένο στον Κ.Α, 
00.6715.012 καθώς και για τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 27 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ö
    Αριθμ. απόφ. 40/7−2−2011 (3)
Συγχώνευση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και σύσταση νέου νομι−
κού προσώπου δημοσίου δικαίου κατά τις διατάξεις 
του Ν. 3852/2010. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 239−242 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση τον Κώ−

δικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/8−6−2006),
2. Τα άρθρα 102, 103, 225 και 238 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 87/7−6−2010), 

3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4317/εγκ.9/25−1−2011 και οικ. 
4569/εγκ. 11/27−1−2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Α) τη συγχώνευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010, των ακόλουθων νομικών προσώπων δημοσί−
ου δικαίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας: α) «Δημοτικός 
Παιδικός Σταθμός τον Δήμου Δύμης Νομού Αχαΐας», το 
οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 13/2001 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δύμης, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 2495/3_4~200ΐ απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 487/
27−4−2001), β) «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμον Δύμης», το 
οποίο συστάθηκε αρχικά ως «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Κάτω 
Αχαΐας» με την υπ’ αριθμ. 49/1976 απόφαση του Κοινοτι−
κού Συμβουλίου Κάτω Αχαΐας, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. Α21300/16−6−1976 απόφαση του νομάρχη Αχα−
ΐας (Φ.Ε.Κ. Α΄ 226/24−8−1976) και του οποίου η συστατική 

πράξη τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 167/2007 απόφα−
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Δύμης, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 16762/17−10−2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
2126/1−11−2007) και γ) «Αθλητικό Κέντρο Δήμον Δύμης», 
το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 33/2001 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δύμης, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 5285/26−4−2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 
Β΄ 653/30−5−2001) και του οποίου η συστατική πράξη 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 166/2007 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δύμης, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 16764/1−11−2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 
Β 2233/21−11−2007) και

Β) τη σύσταση νέου νομικού προσώπου δημοσίου δι−
καίου στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας με την επωνυμία «Ορ−
γανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων» σύμφωνα με τα 
παρακάτω αναφερόμενα:

Άρθρο 1 
Σύσταση−Επωνυμία

Συνιστάται στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας του Νομού Αχα−
ΐας νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων».

Άρθρο 2 
Σκοπός

Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η συντονισμένη 
παρέμβαση για την ανάπτυξη και διαχείριση δράσεων, 
λειτουργιών και δραστηριοτήτων στους τομείς αρμο−
διοτήτων του Δήμου, όπως καθορίζονται από τους νό−
μους 3463/2006 και 3582/2010, αλλά και τον καθορισμό 
ενός μακροχρόνιου πλαισίου, το οποίο θα αποσκοπεί 
αφενός στην ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική, 
αθλητική και κοινωνική ανάπτυξη και αφετέρου στην 
ανάδειξη και προστασία του φυσικού, πολιτιστικού, αρ−
χιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Δήμου 
Δυτικής Αχαΐας.

Ειδικότερα, το νομικό πρόσωπο θα προβεί σε κάθε 
πράξη και ενέργεια για την οργάνωση λειτουργιών, 
δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών που ανα−
φέρονται στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, 
του περιβάλλοντος, της κοινωνικής προστασίας και αλ−
ληλεγγύης και της παιδείας, στους οποίους περιλαμβά−
νονται αναλυτικά και όχι περιοριστικά:

1. Η ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού 
και η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγ−
χρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπι−
κό επίπεδο, με την ίδρυση και λειτουργία σύγχρονης 
δημοτικής βιβλιοθήκης, πολιτιστικού και πνευματικού 
κέντρου, λαογραφικού μουσείου, πινακοθήκης, κινημα−
τογράφου, θεάτρου, φιλαρμονικής, σχολής διδασκαλίας 
μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ. 

2. Η στήριξη και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής 
και πνευματικής δημιουργίας και η εξασφάλιση των συν−
θηκών που θα επιτρέψουν την άσκηση και την ανάπτυξη 
των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων. 

3. Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς 
πολιτιστικούς φορείς και τα επαγγελματικά ή ερασιτε−
χνικά συγκροτήματα της ευρύτερης περιοχής και τους 
γειτονικούς Δήμους.

4. Η παροχή, με κάθε δυνατό τρόπο, ηθικής και υλικής 
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βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης προς τους πολιτι−
στικούς φορείς του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με στόχο 
την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη 
διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των πα−
ρεμβάσεών τους. 

5. Η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμά−
των.

6. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή του 
Δήμου σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργανώνουν 
άλλοι φορείς.

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

8. Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.

9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε τοπικό, 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
11. Η λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση αθλητικών 

κέντρων, γυμναστηρίων, γηπέδων, κλειστών γυμναστη−
ρίων, βοηθητικών γηπέδων και γενικά χώρων αθλητι−
κών εγκαταστάσεων των οποίων η χρήση ανήκει, έχει 
παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθεί στο Δήμο 
Δυτικής Αχαΐας.

12. Η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του 
απαραίτητου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών 
της οργανωμένης και ελεύθερης άθλησης των κατοίκων 
του Δήμου και ειδικά των νέων.

13. Η ίδρυση και λειτουργία τμημάτων άθλησης και 
αθλητισμού για την παιδική και εφηβική ηλικία και ομά−
δων με ελεύθερη συμμετοχή των δημοτών στα διάφορα 
σπορ.

14. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του μαζικού αθλητι−
σμού, η αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων και 
η λειτουργία ειδικών τμημάτων για τη συμμετοχή και 
άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

15. Η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας και αθλητικού πνεύ−
ματος μέσω της σωματικής, πνευματικής και πολιτιστι−
κής καλλιέργειας των δημοτών.

16. Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών 
και ιδιαίτερα των νέων, η καλλιέργεια φίλαθλου πνεύ−
ματος, συλλογικότητας και συνεργασίας και η ενίσχυση 
των κοινωνικών προσπαθειών και επιδιώξεων για την 
υγεία, την ψυχολογική ισορροπία και την αναψυχή.

17. Η διάδοση μέσω του αθλητισμού των παραδόσεων 
και των φιλειρηνικών αισθημάτων του λαού μας και 
η προώθηση μέσα από τους αθλητικούς αγώνες της 
φιλίας μεταξύ των λαών.

18. Η οργάνωση και ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικής 
δραστηριότητας στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας (αθλητικές 
εκδηλώσεις, αγώνες, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, 
συζητήσεις κ.λπ.) με σκοπό την καλλιέργεια φίλαθλου 
και συναγωνιστικού πνεύματος.

19. Η συνεργασία με τους αθλητικούς δημόσιους φο−
ρείς, τα σχολεία και τους καθηγητές φυσικής αγωγής, 
τους αθλητικούς φορείς της περιοχής και η παροχή, 
με κάθε δυνατό τρόπο, ηθικής και υλικής βοήθειας και 
τεχνικής υποστήριξης με στόχο την ενίσχυση και τη 
διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των πα−
ρεμβάσεων τους για την ανάπτυξη του αθλητισμού.

20. Η παροχή κάθε υλικής και τεχνικής βοήθειας και 
η συνεργασία με τους καθηγητές φυσικής αγωγής για 
την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού.

21. Η βράβευση αριστούχων μαθητών−αθλητών και 
σπουδαστών−αθλητών.

22. Η φιλοξενία, μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των 
φιλοξενούμενων παιδιών των εργαζόμενων γονέων και 
η παροχή οποιασδήποτε άλλης εξυπηρέτησης των πιο 
πάνω παιδιών.

23. Η εκπόνηση και εφαρμογή τοπικών προγραμμά−
των για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, 
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του 
Δήμου και την προώθηση της βιώσιμης και αειφόρου 
ανάπτυξης στο πλαίσιο των εθνικών και των ευρωπα−
ϊκών πολιτικών.

24. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την 
προστασία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την 
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταμοί) και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην 
περιφέρεια του Δήμου.

25. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων, 
π.χ. εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης στα 
όρια του Δήμου κ.άλ.

26. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύ−
κλωσης ή η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα.

27. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την αντιμετώ−
πιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό 
χαρακτήρα.

28. Η παρακολούθηση του Προγράμματος «Καθαρές 
Ακτές−Καθαρές Θάλασσες» του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και 
η συμμετοχή σε παρόμοια προγράμματα που εκπονούν 
εθνικές ή ευρωπαϊκές αρχές.

29. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανά−
πλαση περιοχών της περιφέρειας του Δήμου, κυρίως 
σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού 
πλούτου κ.άλ.

30. Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής 
και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας.

31. Η δημιουργία και λειτουργία κέντρου πρόληψης 
από εξαρτησιογόνες ουσίες και δημοτικού ιατρείου.

32. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για τη λειτουργία 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, 
ορφανοτροφείων, «Κέντρων Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)», γηροκομείων, προγραμμάτων 
«Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας», 
«Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», κέντρων 
για ΑμεΑ, ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες, ανα−
ψυχής ατόμων με αναπηρία κ.λπ.

33. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος για την 
υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπε−
ριφορά.

34. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή η 
συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

35. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
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του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου.

36. H πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημό−
σιας υγείας.

37. Κάθε άλλη ενέργεια που εμπίπτει στους ανωτέρω 
τομείς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

38. Τις προαναφερόμενες δραστηριότητες μπορεί να 
εκπληρώνει το νομικό πρόσωπο αναλαμβάνοντας συ−
ναφή έργα και εργασίες ή παρέχοντας τις ανάλογες 
υπηρεσίες.

Άρθρο 3 
Έδρα

Έδρα του νομικού προσώπου ορίζεται η πόλη Κάτω 
Αχαΐα της Δημοτικής Ενότητας Δύμης του Δήμου Δυ−
τικής Αχαΐας του Νομού Αχαΐας.

Άρθρο 4 
Διοίκηση

Το νομικό πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμ−
βούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία 
ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα ανωτέρω μέλη, πέντε (5) 
είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου (τρεις από την 
πλειοψηφία και δύο από τη μειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου) και δύο (2) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 
Δυτικής Αχαΐας που είναι χρήστες των υπηρεσιών του 
νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική 
ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το 
σκοπό του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που το 
νομικό πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από δέκα 
(10) εργαζόμενους, στο Διοικητικό του Συμβούλιο θα 
συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων 
του νομικού προσώπου, με αντίστοιχη μείωση του αριθ−
μού των δημοτών και χωρίς τροποποίηση της συστατι−
κής πράξης. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από 
τη Γενική Συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα 
αποσταλεί η σχετική πρόσκληση.

Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού συμβού−
λου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο. 
Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει δημοτικούς 
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 Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση 
που μέλος έχει ορισθεί, από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο 
δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος 
αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
νομικού προσώπου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη δι−
άρκεια της θητείας τους, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκη−
ση των καθηκόντων τους. Τον πρόεδρο του Διοικητι−
κού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκ−
προσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή 
από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν 
αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

Άρθρο 5 
Διάρκεια

Η διάρκεια του νομικού προσώπου είναι αόριστη. Κα−
ταργείται μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση κατάργησης του νομικού 
προσώπου η περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο.

Άρθρο 6 
Περιουσία−Πόροι

Περιουσία του νομικού προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των συγχωνευόμενων νομικών προ−
σώπων δημοσίου δικαίου, δηλαδή του «Δημοτικού Παιδι−
κού Σταθμού του Δήμου Δύμης Νομού Αχαΐας», της «Δη−
μοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Δύμης» και του «Αθλητικού 
Κέντρου Δήμου Δύμης», καθώς και κάθε άλλη κινητή ή 
ακίνητη περιουσία που θα περιέλθει σε αυτό καθ’ οιον−
δήποτε τρόπο. Πόροι του νομικού προσώπου είναι: 

1. η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, ύψους 
114.000,00 €, καθώς και τυχόν έκτακτες επιχορηγήσεις, 
το ύψος των οποίων διαμορφώνεται ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή τους, 

2. οι επιχορηγήσεις από άλλα φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα, καθώς και οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται 
από ειδικές διατάξεις νόμων, 

3. τα έσοδα από εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 
κληροδοσίες, 

4. το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών σχετικών με 
τους καταστατικούς σκοπούς που παρέχει το νομικό 
πρόσωπο, 

5. τα έσοδα από τη συμμετοχή του νομικού προσώπου 
σε προγράμματα χρηματοδότησης ή προγραμματικές 
συμβάσεις με τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φο−
ρείς

6. τα έσοδα από συνδρομές, μισθώματα από ακίνητα, 
κάθε είδους έσοδα από τη χρήση των χώρων και των 
εγκαταστάσεών του, καθώς και τα έσοδα από κάθε 
άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7 
Λοιπές διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κινητά και ακίνητα περι−
ουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων νομικών προ−
σώπων περιέρχονται αυτοδικαίως στο νομικό πρόσωπο 
που προκύπτει, το οποίο υπεισέρχεται ως καθολικός 
διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, συμπεριλαμ−
βανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και 
εργασίας ορισμένου χρόνου έως τη λήξη τους.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης 
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και 
έμμισθης εντολής.

Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι 
νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυ−
τοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαι−
τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα 
από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
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Έως τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παρατείνεται αυτοδικαί−
ως η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων νομικών 
προσώπων.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Δυτικής Αχαΐας για το τρέχον έτος ύψους 114.000,00 €, 
καθώς και για τα επόμενα, η οποία θα καλυφθεί για το 
τρέχον έτος από σχετική πίστωση που θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 00−6715−0001 του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κ. Αχαΐα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 

Ö
   Αριθμ. απόφ. 39/7−2−2011 (4)
Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των συ−

νενούμενων στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας τέως Δήμων 
Δύμης, Λαρίσου, Μόβρης και Ωλένιας και σύσταση 
κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Δυ−
τικής Αχαΐας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.)». 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) τα άρθρα 254−264 και 268−270 του Ν. 3463/2006 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ε.τ.Κ., τχ. 
Α΄, φ. 114/8−6−2006),

2) τα άρθρα 1, 103 και 107−109 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. 
Α΄, φ. 87/7−6−2010),

3) την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 74903/εγκ.64/30−12−2010 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Συνέχιση 
κοινωνικών προγραμμάτων Ο.ΤΑ.»,

4) την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4317/εγκ.9/25−1−2011 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Κοινωνικά Προ−
γράμματα Ο.ΤΑ.»,

5) την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4569/εγκ.11/27−1−2011 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Θέματα συγχω−
νεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων» και

6) το γεγονός ότι στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, ο οποίος 
προέκυψε από τη συνένωση των τέως Δήμων Δύμης, 
Λαρίσου, Μόβρης και Ωλένιας, λειτουργούν σήμερα οι 
ακόλουθες δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις:

α) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δύμης», με το δι−
ακριτικό τίτλο «Κ.ΕΔΔΥ.», η οποία συστάθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 227/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Δύμης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
62310/17740/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμ. 2475/18−12−2009 φύλλο της Εφημερίδος της Κυ−
βερνήσεως (τεύχος Β΄). Η συστατική πράξη της ανωτέρω 
επιχείρησης τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 16/2010 και 
118/2010 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δύμης, οι 
οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 24218/2615/2010 
και 106432/12848/2010 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 382/6−
4−2010 και φ. 1721/3−11−2010),

β) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λαρίσου», με 
το διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.ΕΛ.», η οποία συστάθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 323/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λαρίσου περί μετατροπής της «Αμιγούς 
Δημοτικής Επιχείρησης Οικοτουρισμού και Ανάπτυξης 
Δήμου Λαρίσου» σε δημοτική κοινωφελή επιχείρηση 
και προσαρμογής του καταστατικού της σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 254−264 και 268−270 του Ν. 
3463/2006, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
86262/23028/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμ. 641/7−4−2009 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερ−
νήσεως (τεύχος Β΄),

γ) «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής και Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Μόβρης», με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Κ.ΠΑΜ.», 
η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 52/2009 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μόβρης, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31160/8794/2009 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 1702/17−8−2009 φύλλο 
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄) και

δ) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωλένιας», με το 
διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΚΕ.Ω.», η οποία συστάθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 97/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ωλένιας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
12278/1330/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημοσιεύτηκε στο υπ’ 
αριθμ. 201/1−3−2010 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνή−
σεως (τεύχος Β΄) και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Εγκρίνει τη συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών επι−
χειρήσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας:

α) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δύμης», με το δι−
ακριτικό τίτλο «Κ.ΕΔΔΥ.», η οποία συστάθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 227/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Δύμης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
62310/17740/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημοσιεύθηκε 
στο υπ’ αριθμ. 2475/18−12−2009 φύλλο της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄). Η συστατική πράξη της 
ανωτέρω επιχείρησης τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
16/2010 και 118/2010 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβου−
λίου Δύμης, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 
24218/2615/2010 και 106432/12848/2010 αποφάσεις του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
(Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 382/6−4−2010 και φ. 1721/3−11−2010),

β) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λαρίσου», με το 
διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.ΕΛ.», η οποία συστάθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 323/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Λαρίσου περί μετατροπής της «Αμιγούς Δημοτικής Επι−
χείρησης Οικοτουρισμού και Ανάπτυξης Δήμου Λαρίσου» 
σε δημοτική κοινωφελή επιχείρηση και προσαρμογής 
του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 254−264 και 268−270 του Ν. 3463/2006, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 86262/23028/2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυ−
τικής Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 641/7−4−
2009 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος 
Β΄),

γ) «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής και Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Μόβρης», με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.ΚΠΑ.Μ.», 



13716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 52/2009 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μόβρης, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31160/8794/2009 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 1702/17−8−2009 φύλλο 
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄) και

δ) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωλένιας», με το 
διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Ω.», η οποία συστάθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 97/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ωλένιας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
12278/1330/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμ. 201/1−3−2010 φύλλο της Εφημερίδος της Κυ−
βερνήσεως (τεύχος Β΄)

και τη σύσταση νέας κοινωφελούς επιχείρησης με την 
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δυμαίων» και 
διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΔΥ.», σύμφωνα με τα παρακάτω 
οριζόμενα:

Άρθρο 1 
Σύσταση−Επωνυμία

Συνίσταται στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας του Νομού Αχα−
ΐας κοινωφελής δημοτική επιχείρηση του Ν. 3463/2006 
με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δυ−
μαίων» και με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Δ.ΔΥ.» ως ίδιο νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Σκοπός της επιχείρησης είναι η συντονισμένη πα−
ρέμβαση για την ανάπτυξη και διαχείριση δράσεων, 
λειτουργιών και δραστηριοτήτων στους τομείς της κοι−
νωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και ο καθορισμός 
ενός μακροχρόνιου πλαισίου, το οποίο θα αποσκοπεί 
στην ουσιαστική και ολοκληρωμένη κοινωνική ανάπτυ−
ξη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Αναλυτικότερα, και όχι 
περιοριστικά, η επιχείρηση θα προβεί σε κάθε πράξη 
και ενέργεια για την οργάνωση λειτουργιών, δραστη−
ριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται 
στους τομείς Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
και Παιδείας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως (άρθρο 
75 του Ν. 3463/2006 και άρθρο 94 του Ν. 3582/2010):

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας 
και της τρίτης ηλικίας. 

2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών. 

3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής 
αγωγής. 

4. Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο 
πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχε−
διασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

5. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικού ιατρείου, κέντρου 
αγωγής υγείας, κέντρου υποστήριξης και αποκατά−
στασης ατόμων με αναπηρία, κέντρου ψυχικής υγείας, 
κέντρου συμβουλευτικής στήριξης θυμάτων ενδοοικο−
γενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων, 
κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες κ.λπ. 

6. Η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε 

προγράμματα και δράσεις παιδικών και βρεφονηπια−
κών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, γηρο−
κομείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης ηλικιωμένων, 
κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρων 
ελληνικής γλώσσας για μετανάστες, κέντρων για Άτομα 
με Αναπηρία κ.λπ. 

7. Η υλοποίηση των προγραμμάτων: α) «Ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής 
ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοή−
θειας» (πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»), β) «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (Κ.Δ.Α.Π.), γ) 
Ιατροκοινωνικό Κέντρο, με αντίστοιχη μεταφορά των 
υποχρεώσεων και την ανανέωση των συμβάσεων ιδι−
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του υπηρετούντος 
προσωπικού στα εν λόγω προγράμματα έως τη λήξη 
του Ε.Σ.Π.Α., καθώς και δ) των Γραφείων Παροχής Κοι−
νωνικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

8. Η ενθάρρυνση δράσεων πρόνοιας και κοινωνικής 
οικονομίας σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία Τρά−
πεζας τροφίμων, ένδυσης και παιχνιδιών.

9. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της συνεργασίας με τα 
Τοπικά Συμβούλια Νέων και της δημιουργίας τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
ων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

10. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η 
εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την 
πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια του 
Δήμου, με τη δημιουργία και λειτουργία Τοπικών Συμ−
βουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.

11. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή η 
συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας

12. Η υλοποίηση: α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής 
που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος 
των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του 
αντίστοιχου Υπουργείου, β) έκτακτων προγραμμάτων 
δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη 
χρηματοδότηση και γ) προγραμμάτων δημόσιας υγεί−
ας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

13. Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημό−
σιας υγείας.

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και δύναται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχεί−
ρησης και του Δημοτικού Συμβουλίου, η κοινωφελής 
επιχείρηση να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και σε 
άλλους τομείς, εφόσον τούτο εξυπηρετεί τους σκοπούς 
της και το γενικότερο συμφέρον του Δήμου.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η πόλη Κάτω Αχα−
ΐα της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας της Δη−
μοτικής Ενότητας Δύμης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. 
Η επιχείρηση δύναται να δημιουργεί παραρτήματα σε 
οποιαδήποτε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα του Δήμου 
Δυτικής Αχαΐας.
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Άρθρο 4 
Διοίκηση

Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό 
Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έξι (6) μέλη είναι 
αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων τα δύο 
από τη μειοψηφία, ένα (1) μέλος εκπρόσωπος κοινωνι−
κού φορέα της περιοχής και δύο (2) μέλη δημότες ή 
κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετι−
κές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Σε περίπτωση 
που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι 
(20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχείρησης ένας (1) εκπρόσωπος των 
εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται 
από τη Γενική Συνέλευση αυτών με μείωση του αριθμού 
των δημοτών και χωρίς τροποποίηση της συστατικής 
πράξης. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί 
τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την 
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοι−
κητικού Συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο 
του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επι−
χείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχετική 
προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορίζονται 
τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επι−
χείρησης. Ως διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ή του Δη−
μοτικού Συμβουλίου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για 
την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων 
και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε.

Άρθρο 5 
Διάρκεια

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε είκοσι (20) 
χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του 
παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Άρθρο 6 
Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του 
κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχει−
ρήσεων, όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές 
πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Συ−
γκεκριμένα ορίζεται στο ποσό των 151.219,92 €, όπως 
προκύπτει από το άθροισμα: α) του κεφαλαίου ύψους 
80.000,00 € της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δύ−
μης», β) του κεφαλαίου ύψους 1.219,92 € της «Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαρίσου», γ) του κεφαλαίου 
ύψους 10.000,00 € της «Δημοτικής Επιχείρησης Κοινω−
νικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μόβρης» και δ) του 
κεφαλαίου ύψους 60.000,00 € της «Δημοτικής Κοινω−
φελούς Επιχείρησης Ωλενίας».

Άρθρο 7 
Πόροι

Πόροι της επιχείρησης είναι: 
1. Η χρηματοδότηση από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας για 

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

2. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του Ν. 3463/2006. 

3. Τα έσοδα από τη συμμετοχή της επιχείρησης σε 
επιδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
εθνικών φορέων και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι πρόσοδοι που προέρχονται από την αξιοποίηση 
των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

5. Τα έσοδα από κληρονομιές, κληροδοτήματα, κλη−
ροδοσίες και δωρεές.

6. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών 
προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

7. Τα έσοδα από την παροχή σχετικών με τους κατα−
στατικούς σκοπούς της επιχείρησης υπηρεσιών προς 
τρίτους.

8. Τα έσοδα από τη συμμετοχή της επιχείρησης σε 
προγραμματικές συμβάσεις με εθνικούς, ευρωπαϊκούς 
και τοπικούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

9. Τα έσοδα από λοιπές επιχορηγήσεις, καθώς και 
κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8 
Λύση

Η επιχείρηση λύεται: 
1. Με τη λήξη του χρόνου διάρκειας της, εφόσον δεν 

παρατάθηκε. 
2. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της, με από−

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία η επιχείρηση λύ−
εται υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργή για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί εκκαθάριση αυ−
τής, η οποία πραγματοποιείται από ορκωτούς λογιστές, 
οι οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό από το Δημοτι−
κό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, 
όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο 
Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

Άρθρο 9 
Λοιπές διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κινητά και ακίνητα περι−
ουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων 
περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύ−
πτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευ−
όμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 
συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου 
χρόνου έως 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.
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Έως τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παρατείνεται αυτοδικαίως 
η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων κοινωφελών 
επιχειρήσεων.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 
του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κ. Αχαΐα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 

Ö
Αριθμ. 87/2011 (5)
    Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Β΄/ θμιας εκπαίδευ−

σης των πρώην Δήμων Αμυνταίου, Φιλώτα, Αετού και 
των Κοινοτήτων Βαρικού και Λεχόβου και τη σύστα−
ση «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευ−
σης Δήμου Αμυνταίου»

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
2. Την παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν. 3852/10
3. Την υπ’ αριθμ. 8440/24.02.2011 απόφαση του Υπ. ΥΠΕ−

ΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτρο−
πών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»

4. Την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 20 του
Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄): 

5. Την υπ’ αριθμόν ΑΠ: 14505/564/12−04−2011 απόφαση 
της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμυνταίου προέκυψε από 
τη συνένωση των Δήμων Αετού, Αμυνταίου, Φιλώτα και 
τις Κοινότητες Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου στους 
οποίους λειτουργούσαν οι αναφερόμενες σχολικές 
επιτροπές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφα−
σίζουμε:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία: 

• Σχολική επιτροπή Γυμνάσιου Αμυνταίου (ΦΕΚ Β΄ 
1892/14−09−07). 

• Σχολική επιτροπή Γεν. Λύκειο Αμυνταίου (ΦΕΚ Β΄ 
1890/14−09−2007) 

• Σχολική επιτροπή ΤΕΕ Αμυνταίου (ΦΕΚ Β΄ 117/
27−01−09) 

• Σχολική επιτροπή Γυμνάσιου−Λυκειακές τάξεις Μου−
σικό σχολείο Αμυνταίου (ΦΕΚ Β΄ 1890/14−09−07). 

• Σχολική επιτροπή Γυμνάσιου Φιλώτα (ΦΕΚ Β΄ 389/
11−06−91) 

• Σχολική επιτροπή Λυκείου Φιλώτα (ΦΕΚ Β΄ 1084/
03−08−03). 

και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμυνταίου 
με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική επιτροπή Δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου» με έδρα τον 
Δήμο Αμυνταίου στην οποία συμπεριλαμβάνονται και: 
α) Γυμνάσιο Αετού, (ΦΕΚ Β΄ 702/20−02−89) β) Γυμνάσιο 

Λεχόβου (ΦΕΚ Β΄ 675/11−09−89) και γ) Γυμνάσιο Βαρικού 
(ΦΕΚ Β΄595/10−08−89).

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις 
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσό−
δων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που 
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−
τουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων 
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−

κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία 
(13) μέλη, ως εξής: 

−Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου εκ των οποίων είναι δυνατόν η 
μειοψηφία αντί δημοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκ−
πρόσωπο της δημότη ή κάτοικο,

−Τέσσερις (4) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο 
χώρο της εκπαίδευσης 

−Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχο−
λικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

−Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περί−
πτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσω−
πος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτε−
ραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

−έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 

−Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, 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 Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ 
β) η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας 

διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που 
οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. 

γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
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παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά 
πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης 
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και 
έμμισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 

και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο 
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες 
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αμύνταιο, 27 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΣΗΣ 
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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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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02009132005110012*


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2011-05-23T08:54:51+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




