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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5713 + 4319
Τροποποίηση του ΟΕΥ της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας.

(1)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010,
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 136/2010, «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1069/80 «Περί
κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και
αποχετεύσεως», όπως συμπληρώθηκε εν συνεχεία με τις
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 2130/1993, του άρ−
θρου 8 παρ. 4 του Ν. 2227/1994, του άρθρου 6 παρ. 15 του
Ν. 2307/1995 και του άρθρου 27 παρ. 9 του Ν. 3013/2002.

4. Την αριθ. 1233/09−03−1995 απόφαση του Περιφερεια−
κού Δ/ντή Ν. Λασιθίου με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανι−
σμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, (ΦΕΚ
Β΄ 287/13.4.1995) όπως τροποποιήθηκε εν συνεχεία με την
αριθ. 1218/25−08−1999 (ΦΕΚ Β’ 1827/01−10−1999) απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης.
5. Την αριθ. 35/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, με την οποία αποφασίστηκε
η τροποποίηση του ΟΕΥ της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας.
6. Την αριθ. 83/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Σητείας, με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη
για την τροποποίηση του ΟΕΥ της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας.
7. Την με αριθ. πρωτ. 467/23−05−2011 βεβαίωση της
ΔΕΥΑ Σητείας περί πρόβλεψης στον προϋπολογισμό
της δαπάνης που προκαλείται από την απόφαση αυτή,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθ. 35/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Σητείας ως εξής:
Άρθρο 6 παρ. 2 συμπληρώνεται η κατηγορία ΔΕ και
τροποποιείται ως εξής:
Διοικητικός ΠΕ−ΤΕ−ΔΕ Τυπικά Προσόντα: Πτυχίο ή δί−
πλωμα νομικής ή πολιτικών επιστημών ΑΕΙ ή Παντείου
Πανεπιστημίου ή πτυχίου ΤΕΙ ανάλογης ειδικότητας ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλ−
λοδαπής ή απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου
ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου
ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου. Ειδικά προσόντα:
Ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Άρθρο 6 παρ. 3 συμπληρώνεται η κατηγορία Λογιστής
TE με άδεια άσκησης επαγγέλματος Α’ τάξης και τρο−
ποποιείται ως εξής: Οικονομολόγος ΠΕ ή Λογιστής TE
με άδεια άσκησης επαγγέλματος Α’ τάξης.
Άρθρο 6 παρ. 14: Διοικητικοί (Δακτυλογράφοι, Απο−
θηκάριος, Ταμίες) ΔΕ, θέσεις πέντε (5) − καταργείται
μία (1) θέση.
Άρθρο 6 παρ. 16: Τεχνίτες δομικών έργων ΔΕ, θέσεις
δυο (2)−προοτίθενται άλλες δυο (2) θέσεις.
Άρθρο 6 παρ. 19: Μηχανοτεχνίτες (σιδηρουργοί, εφαρ−
μοστές), ΔΕ, θέσεις μία (1) − καταργείται.
Άρθρο 6 παρ. 20: Τεχνίτες οχημάτων μηχανημάτων
ΔΕ, θέσεις μία (1) − καταργείται.
Άρθρο 6 παρ. 21: Χειριστές μηχανημάτων έργων ΔΕ,
θέσεις δυο (2) − προστίθεται άλλη μία (1) θέση.
Άρθρο 6 παρ. 26: Καθαρίστριες ΥΕ, θέσεις μία (1)−
καταργείται.
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Άρθρο 6 παρ. 27: Βοηθοί υδραυλικού, αποθηκάριου,
εργοδηγού, ηλεκτροτεχνίτη, μηχανοτεχνίτη, τεχνίτη
δομικών έργων και οχημάτων, εργάτες γενικών καθη−
κόντων ΥΕ: προστίθεται άλλη μια (1) θέση.
Άρθρο 12 παρ. 2 Συμπληρώνονται τα ακόλουθα: Σε
υπηρεσίες − τμήματα του ΟΕΥ που προβλέπονται θέ−
σεις κατηγορίας ΠΕ και δεν έχουν καλυφθεί ακόμα, τις
θέσεις μπορούν να καταλάβουν προσωρινά άτομα από
το υπάρχον προσωπικό − κατά προτεραιότητα ο αρχαι−
ότερος υπάλληλος − όμοιας ειδικότητας, κατηγορίας TE,
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 24: η παράγραφος 2 διαμορφώνεται ως εξής:
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται
και αναπροσαρμόζεται η αποζημίωση και τα έξοδα κί−
νησης, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του προ−
σωπικού.
Άρθρο 26: Για τις άδειες ισχύουν οι διατάξεις που
προβλέπονται για το προσωπικό των ΟΤΑ.
Από την παρούσα προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
108,25 ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 60
στον προϋπολογισμό έτους 2011 της ΔΕΥΑ Σητείας και
θα υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη και στους μελλοντικούς
προϋπολογισμούς.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1233/09−03−1995 απόφα−
ση του Περιφερειακού Δ/ντή Ν. Λασιθίου με την οποία
εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, όπως τροποποιήθηκε εν συνεχεία με
την αριθ. 1218/25−08−1999 (ΦΕΚ Β’ 1827/01−10−1999) απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 3 Ιουνίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. 5730
(2)
Κατάργηση Νομικών Προσώπου του Δήμου Ρεθύμνης
και σύσταση προσωποπαγών θέσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι Ν. 3852/2010,
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 136/2010, «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 του Ν. 3463/2006,
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Την αριθμ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης (ΦΕΚ Β’459/23−3−2011).
5. Την αριθ. 1332/05−02−1992 (ΦΕΚ Β’ 123/27−02−1992)
απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνης περί σύστασης ιδίου
νομικού προσώπου στο Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία
«Πνευματικό−Πολιτιοτικό Κέντρο και Μουσείο Αγίου Κω−
σταντίνου».
6. Την αριθ. 12087/27−08−1992 (ΦΕΚ Β’ 575/23−09−1992)
απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνης περί σύστασης ιδί−
ου νομικού προσώπου στην Κοινότητα Ατσιποπούλου
Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία «Πνευματικό−Πολιτιστικό
Κέντρο και Μουσείο Ατσιποπούλου».

7. Την αριθ. 1418/22−03−2001 (ΦΕΚ Β’ 467/23−04−2001)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρή−
της περί σύστασης νομικού προσώπου στο Δήμο Αρκα−
δίου Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία «Δημοτικό Μουσείο
Ιστορίας Ελληνικής Εκπαίδευσης».
8. Την αριθ. 14112/05−12−1995 (ΦΕΚ Β’1057/22−12−1995)
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Ρεθύμνης
περί σύστασης νομικού προσώπου στο Δήμο Ρεθύμνης
με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός
Ρεθύμνης (Δ.Α.Ο.Ρ.)».
9. Την αριθ. 1288/28−03−2000 (ΦΕΚ Β’556/12−04−2000)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Κρήτης περί σύστασης ιδίου νομικού προσώπου στο
Δήμο Νικηφόρου Φωκά Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία
«Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Νικηφόρου Φωκά
(Δ.Α.Ο.Ν.Φ.)».
10. Την αριθ. 5140/24−06−1997 (ΦΕΚ Β’594/16−07−1997)
απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Ν.
Ρεθύμνης περί σύστασης νομικού προσώπου στο Δήμο
Επισκοπής Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία «Δημοτικό Γυ−
μναστήριο Επισκοπής».
11. Την αριθ. 2778/06−04−2005 (ΦΕΚ Β’ 553/25−04−2005)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρή−
της περί σύστασης νομικού προσώπου με την επωνυμία
«Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ενημέρωσης Δή−
μου Λαππαίων» και το διακριτικό τίτλο «Φάλκονας».
12. Την αριθ. 9160/26−09−1996 (ΦΕΚ Β’943/16−10−1996)
του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Ρεθύμνης
περί σύστασης νομικού προσώπου στην Κοινότητα Ρου−
στίκων Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία «Πνευματικό−Πο−
λιτιστικό Κέντρο και Βιβλιοθήκη Κοινότητας Ρουστίκων
Ανέστης και Μανώλης Αναγνωστάκης».
13. Την υπ’ αρ. 150Α/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ρεθύμνης, με την οποία αποφασίστηκε η
κατάργηση των ανωτέρω Νομικών Προσώπων, αποφα−
σίζουμε:
Την κατάργηση των κατωτέρω Νομικών Προσώπων
του Δήμου Ρεθύμνης:
1. «Πνευματικό − Πολιτιστικό Κέντρο και Μουσείο Αγίου
Κωσταντίνου».
2. «Πνευματικό−Πολιτιστικό Κέντρο και Μουσείο Ατσι−
ποπούλου».
3. «Δημοτικό Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Εκπαίδευ−
σης».
4. «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Ρεθύμνης
(Δ.Α.Ο.Ρ.)».
5. «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Νικηφόρου Φωκά
(Δ.Α.Ο.Ν.Φ.)».
6. «Δημοτικό Γυμναστήριο Επισκοπής».
7. «Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ενημέρωσης
Δήμου Λαππαίων» και το διακριτικό τίτλο «Φάλκονας».
8. «Πνευματικό − Πολιτιστικό Κέντρο και Βιβλιοθήκη
Κοινότητας Ρουστίκων Ανέστης και Μανώλης Αναγνω−
στάκης».
Οι αρμοδιότητες των παραπάνω Νομικών Προσώπων,
όπως αυτές αναφέρονται στις αντίστοιχες συστατικές
τους πράξεις, μεταφέρονται στο Δήμο Ρεθύμνης.
Το προσωπικό των καταργούμενων Νομικών Προσώ−
πων μεταφέρεται στο Δήμο Ρεθύμνης σε συνιστώμενες
προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας
που κατείχε και καταλαμβάνοντας αντίστοιχες, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, θέσεις ως εξής:
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ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
1. Κουτάντος Νικόλαος του Γεωργίου, ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΛΟΓΟΣ
2. Τσίβης Γεώργιος του Κων/νου, ΥΕ16 ΦΥΛΑΚΑΣ
3. Τσιμπούκης Φώτιος του Νικολάου, ΥΕ1 ΕΡΓ. ΓΕΝ.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
4. Τσόγκας Γρηγόριος του Στυλιανού, ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣ.
ΑΓΩΓΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1.Αγγουριδάκης Εμμανουήλ του Κων/νου, ΥΕ ΦΥΛΑ−
ΚΑΣ
2. Αποκορωνιωτάκη Αντωνία του Μιχαήλ, ΥΕ ΚΑΘΑ−
ΡΙΣΤΡΙΑ
3. Αποστολάκη Ελένη του Ευαγγέλου, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙ−
ΣΤΡΙΑ
4. Αποστολάκης Μάρκος του Δημητρίου, ΥΕ ΕΡΓ. ΓΕΝ.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5. Γεωργαλής Διονύσιος του Αναστασίου, ΥΕ ΕΡΓ. ΓΕΝ.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
6. Γανιωτάκης Εμμανουήλ του Νικολάου, ΥΕ ΕΡΓ. ΓΕΝ.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
7. Ζακάκις Ευάγγελος του Γεωργίου, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΛΟΓΟΣ
8. Σκεπασιανός Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ΥΕ ΦΥΛΑ−
ΚΑΣ
9. Σκουλούδης Ναπολέων του Κων/νου, ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣ.
ΑΓΩΓΗΣ
10. Σταυριδάκης Ιωάννης του Ευαγγέλου, ΔΕ ΣΥΝΤΗΡ.
ΚΤΙΡΙΩΝ
11. Στελιουδάκης Ιωσήφ του Δημητρίου, ΔΕ30 ΤΕΧΝΙ−
ΤΗΣ
Τα περιουσιακά στοιχεία, τα χρηματικά ποσά καθώς
επίσης και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που
έχουν αναλάβει τα καταργούμενα Νομικά Πρόσωπα με−
ταβιβάζονται στο Δήμο Ρεθύμνης.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου ύψους 400.000,00€,
η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου
Ρεθύμνης κατά 250.000 € και από ΚΑΠ κατά 150.000
(Κ.Α. 80−6713). Επίσης προκαλείται δαπάνη 710.000 τα
επόμενα έτη, για την οποία θα υπάρχει ανάλογη πρό−
βλεψη στου προϋπολογισμούς κάθε έτους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 7 Ιουνίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ
F
Αριθμ. οικ. 9693
(3)
Συγχώνευση των Επιτροπών του άρθρου 18 του
Ν. 2218/1994 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδο−
νίας και Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3 και του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7−6−2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235Α’/
27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90
Α’) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση
διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την
περιφέρεια και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196
Α’) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του
Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α’).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ 21 Α’) «Κωδικο−
ποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο : «Κώδικας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων
για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
5. Την αριθ. πρωτ. 74895/30−12−2010 (εγκύκλιο 60) του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3469/2006
(ΦΕΚ 131 Α’) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ−
νήσεως και λοιπές διατάξεις».
7. Την αριθμ. 36156/25−10−2000 (ΦΕΚ 1388 Β’) απόφαση
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής».
8. Την αριθ. πρωτ. οικ.663/22−1−2007 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας − Θράκης με την οποία συστάθηκαν δυο τριμελείς
Επιτροπές Ελέγχου των πράξεων των ΟΤΑ Β’ Βαθμού
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.
9. Την ανάγκη για την συγχώνευση των δυο υφιστά−
μενων τριμελών Επιτροπών Ελέγχου των Πράξεων των
ΟΤΑ Β’ Βαθμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης σε μια, λόγω της νέας δομής της Περιφέ−
ρειας με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) και την λειτουργία των νέων οργάνων της
(Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική και Εκτελεστική
Επιτροπή) με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ανα−
τολικής Μακεδονίας και Θράκης.
10. Το γεγονός από την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Συγχωνεύουμε σε μια τις δυο υφιστάμενες τριμελείς
Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων των ΟΤΑ Β’ Βαθμού
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(του άρθρου 18 του Ν.2218/1994), με τοπική αρμοδιότητα
τους Νομούς Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Καβάλας και
Ξάνθης η οποία αποτελείται από :
α. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ως Πρόεδρο, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του
από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
τους.
β. Ένα μόνιμο υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης, κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
− Θράκης.
γ. Έναν αιρετό εκπρόσωπο, που υποδεικνύεται με τον
αναπληρωτή του από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η πόλη της Κομοτη−
νής.
Αρμοδιότητα της Επιτροπής που θα συσταθεί από
τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης, είναι ο έλεγχος νομιμότητας πρά−
ξεων των οργάνων των ΟΤΑ Β’ Βαθμού και η εξέταση
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προσφυγών, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου
68 του Π.Δ. 30/96, των Νομών Ροδόπης, Έβρου, Δράμας,
Καβάλας και Ξάνθης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ήδη Δήμων Αλεξ/πολης, Τραϊανούπολης και Φερών, πλην
του ΑΟΔΑ, ΔΟΝΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΠΛΟΥ θα
διέπεται ως προς τη λειτουργία του από τις διατάξεις
του Ν. 3842/2010 (αρθ 102,103, και του Ν 3463/2006 Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει.

Κομοτηνή, 9 Ιουνίου 2011

Άρθρο 2
Σκοποί

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
F
Αριθμ. αποφ 205/2011
(4)
Τροποποίηση της με αριθμ. 74/2011 απόφασης Δημοτι−
κού Συμβουλίου περί συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δή−
μου Αλεξανδρούπολης.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 102 και τις παρ. 1, 4 και 3
του άρθρου 103 του Ν. 3852/10 και την παρ. 1 του άρθρου
240 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ.
3. το γεγονός ότι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, θα λει−
τουργούν δύο (2) ΝΠΔΔ στο οποίο συγχωνεύονται όλα
τα παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενα ΝΠΔΔ των μέχρι
τώρα Δήμων (Αλεξ/πολης, Τραϊανούπολης και Φερών)
που συγχωνεύτηκαν.
4. Την με αριθμ. Πρωτ. 8672/10.05.2011 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας – Θράκης με την οποία αποφασίσθηκε ότι η με
αριθμ. 205/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αλεξανδρούπολης, είναι νόμιμη
5. Την αριθμ. 74/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
με θέμα «Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξανδρού−
πολης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του
ν. 3852/10 (άρθρο 103 παρ. 4 ν. 3852/2010), αποφασίζει
ομόφωνα:
1. Την τροποποίηση της αριθμ. 74/2011 απόφασης Δη−
μοτικού Συμβουλίου και τη συγχώνευση κατά τις δια−
τάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 1). ΚΑΠΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ , 2.) ΚΕΠΑΚΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟ−
ΛΗΣ, 3) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 4) ΚΑΠΗ ΠΕΠΛΟΥ ΦΕΡΩΝ, 5)
ΚΑΠΗ ΦΕΡΩΝ, 6) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘ−
ΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ 7) ΚΕΠΑΚΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟ−
ΛΗΣ και τη σύσταση πρώτου νέου, Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο .ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με
την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΑΛ−
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», με το
ακόλουθο περιεχόμενο
Άρθρο 1
Σύσταση − Επωνυμία
Συστήνεται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και με διακριτικό τίτλο
«ΠΟΛΥ−ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ». Tο νομικό πρόσωπο μπορεί να λει−
τουργεί αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπό μορφή παραρ−
τημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων
της περιφέρειας του Δήμου Αλεξ/πολης.
Το παραπάνω ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξανδρούπολης,
στο οποίο συγχωνεύονται τα νπδδ των καταργημένων

Σκοποί του πρώτου αυτού νομικού προσώπου δημοσί−
ου δικαίου θα είναι όλοι οι περιγραφόμενοι αναλυτικά
στα μέχρι τώρα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται,
Οι σκοποί του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
συμβαδίζουν με τους σκοπούς που καθορίζονται στο
Ν. 3852/2010 ΦΕΚ τευχ. 87 Α/7.6.2010 (Καλλικράτης) και
στο Ν. 3463/2006ΦΕΚ 114 τευχ. Α /8−6−2006 (Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων) όπως αυτοί αναλυτικά περι−
γράφονται και ισχύουν κάθε φορά. Ενδεικτικά σκοποί
αυτού είναι και οι :
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σκοπός του νομικού προσώπου, που συνιστάται είναι
η εφαρμογή προγραμμάτων εξωιδρυματικής προστα−
σίας ηλικιωμένων, η παροχή ιατροκοινωνιής προστασί−
ας στα άτομα αυτά της περιοχής του Καλλικρατικού
Δήμου Αλεξανδρούπολης ώστε αυτά να παραμείνουν
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συ−
νόλου, η διαφώτιση, ενημέρωση και η συνεργασία του
ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων αρχικά με τα
προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, η έρευνα
θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους και η υλοποίηση
προγραμμάτων ΕΕ.
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΦΡΟ−
ΝΤΙΔΑΣ
α) Η χορήγηση υποτροφιών σε νέους και νέες που
φοιτούν στη Μέση, στην ανώτερη και στην Ανώτατη
κυρίως Παιδεία, δημότες του Δήμου Αλεξανδρούπολης,
των οποίων οι οικογένειες κατοικούν μόνιμα στο Δήμο
Αλεξανδρούπολης.
β) Η χορήγηση υποτροφιών σε δημότες Αλεξανδρού−
πολης πτυχιούχους των Ελληνικών Πανεπιστημίων για
μεταπτυχιακές σπουδές σε σχολές ή ινστιτούτα της
αλλοδαπής ή για ειδίκευση στην ημεδαπή ή προς συνέχιση
σπουδών σε άλλα τμήματα ανωτάτων σχολών των οποίων
είναι πτυχιούχοι ή και σε άλλες ανώτατες σχολές.
Η παροχή της υποτροφίας μπορεί να συνδυαστεί με
ανάληψη υποχρέωσης προς επαγγελματική απασχόλη−
ση του υποτρόφου για ορισμένο χρόνο στην Αλεξαν−
δρούπολη μετά το πέρας της υποτροφίας.
γ) Η παροχή προληπτικών ιατρικών εξετάσεων και η
μέριμνα για την προστασία της μητρότητας.
δ) Η διανομή παρασκευασμένου, συσκευασμένου με
σύγχρονες προδιαγραφές, φαγητού στους κατοίκους
του δήμου που έχουν πραγματικά ανάγκη.
ε) Η παροχή χρηματικών βοηθημάτων σε όσους κατοί−
κους του Δήμου της Αλεξανδρούπολης έχουν έκτακτες
και επείγουσες ανάγκες υγείας και επιβίωσης και που
αδυνατούν να τις αντιμετωπίσουν μόνοι τους.
στ) Γενικά η εξεύρεση τρόπων και υποδομών παροχής
συνεχούς βοήθειας και ενίσχυσης των ενδεών, απόρων
και ομάδων που μειονεκτούν βιοτικά και κοινωνικά.
ζ) Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Οικογενειακού
Προγραμματισμού.
η) Η ίδρυση και λειτουργία σχολής Γονέων.
θ) Η ίδρυση και λειτουργία Παιδότοπων.
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ι) Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων
και
κ) Η προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
λ) Η εφαρμογή του προγράμματος φροντίδας παιδιών
προσχολικής ηλικίας μαζί με τη σίτισή τους, η λειτουρ−
γία ομάδων γυναικών για ανάδειξη των ηθών, εθιμων,
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η συνεχής ενημέρωση τω
κατοίκων από ειδικούς για θέματα ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
μ) Κάθε παρεμφερής προνοιακή και κοινωνική δρα−
στηριότητα.
ν) Η διανομή παρασκευασμένου, συσκευασμένου με
σύγχρονες προδιαγραφές, φαγητού στους κατοίκους
του Δήμου που έχουν πραγματικά ανάγκη
3. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι
Η φύλαξη, φροντίδα, σίτιση και ψυχαγωγία νηπίων και
βρεφών, εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική,
συναισθηματική, κοινωνική ψυχοσωματική ανάπτυξη των
παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή
τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον
και η υποστήριξη των γονέων σε θέματα αγωγής και
ψυχολογίας των παιδιών.
4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTOΣ
Η ενημέρωση του ενεργού πολίτη για τα σύγχρονα
περιβαλλοντικά προβλήματα, η συγγραφή και έκδοση
εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού σχετικά με το
περιβάλλον, ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εκπαι−
δευτικών σεμιναρίων, η εκπόνηση μελετών, η διεξαγωγή
έρευνας σε περιβαλλοντικά θέματα, η παρακολούθηση
προγραμμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον κα−
θώς και η διαρκής παρακολούθηση των ανθρωπογενών
επιπτώσεων στο περιβάλλον όπως η παγκόσμια θέρμαν−
ση, η τρύπα του όζοντος, η όξινη βροχή κλπ.
Η κινητοποίηση των κατοίκων στην εθελοντική δα−
σοπυροφύλαξη, δασοπυρόσβεση και αναδάσωση των
βουνών καθώς και την παροχή βοήθειας στο μέτρο του
δυνατού προς τις υπηρεσίες κατάσβεσης ορεινών δα−
σικών πυργκαγιών σε συνεργασία με την Πυροσβεστική
Υπηρεσία και το Δασαρχείο.
5. Ακόμη στους σκοπούς του Νέου Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα
προκύψει από τη συγχώνευση των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ.
θα είναι και οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στο
άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και αφορούν την κοινω−
νική προστασία και αλληλεγγύη, την παιδεία ως και
το περιβάλλον και του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010
που αφορούν α) στην υλοποίηση προγραμμάτων δη−
μόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) στην πληροφόρηση των δη−
μοτών για θέματα δημόσιας υγείας, γ) Τις ενέργειες
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των δημοτών
για θέματα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης,
δ) Την προαγωγή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των
επιχειρήσεων και η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς
για την ανάπτυξή της.
΄Αρθρο 3
Διοίκηση νομικού προσώπου
Το ΝΠΔΔ θα διοικείται από 15μελές διοικητικό συμ−
βούλιο σύμφωνα με 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΄) το οποίο θα αποτελείται από:
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− Δέκα(10) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
τρείς (3) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού
συμβουλίου
− Τέσσερα (4) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγ−
γελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που
συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
− ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με
τη λήξη αυτής.
΄Αρθρο 4ο
Περιουσία − Πόροι
Στην περιουσία του νομικού προσώπου περιέρχονται
όλα τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα ) των
νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, θα ανήκει δε σ’
αυτήν και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που τυχόν
αποκτηθεί στο μέλλον επ’ ονόματι αυτού.
Πόροι αυτού είναι ωσαύτως και οι
α) ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του
Δήμου Αλεξ/πολης.
β) επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του κράτους,
είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο, είτε προς τον
Δήμο Αλεξ/πολης για το νομικό τούτο πρόσωπο.
γ) κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο−
νομίες και κληροδοσίες,
δ) έσοδα απ το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών
που παρέχονται απ το νομικό πρόσωπο.
ε) πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
στ) έσοδα από πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενα
προγράμματα είτε υφιστάμενα είτε από δημιουργού−
μενα στο μέλλον.
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
΄Αρθρο 5ο
΄Εδρα
Έδρα του ΝΠΔΔ ορίζεται η έδρα του Δήμου Αλεξαν−
δρούπολης, δηλαδή η πόλη της Αλεξανδρούπολης.
Άρθρο 6
Λοιπές Διατάξεις
1. Το ΝΠΔΔ που θα προκύψει εκ της συγχωνεύσεως
των ανωτέρω αναφερομένων ΝΠΔΔ, είναι καθολικός
διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων
των ανωτέρω προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων
και αυτών που απορρέουν από συμβάσεις προσω−
πικού, μίσθωσης έργου αναθέσεων κλπ που έχουν
συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών των προγραμ−
μάτων αυτών.
1. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου που συγχωνεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί
στο νομικό πρόσωπο.
2. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των νομικών
προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως
προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νο−
μικό 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
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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.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ – ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Αλεξανδρούπολης (Κ.Α. 67.15.001−67.15.002−67.15.004) το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε 2.450.000,οο ευρώ και η
οποία θα καλύπτεται με την εγγραφή ισόποσης πίστω−
σης στον προϋπολογισμό του Δήμου εκάστου έτους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλεξανδρούπολη, 28 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
F
Αριθμ. αποφ 207/2011
(5)
Συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του
Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι−
καίου με την επωνυμία 1) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΟΔΑ), 2) ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΦΕΡΩΝ (ΔΟΝΑ), 3) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΠΛΟΥ
και σύσταση νέου (2ου) Νομικού προσώπου Δημοσί−
ου Δικαίου στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με την
επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗ−
ΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και με διακριτικό τίτλο
«Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση του Δημάρχου Ευάγγελου Λαμπάκη
και του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Μπίκου Μιχα−
ήλ.
2. την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1, 4 και 3 του
άρθρου 103 του Ν. 3852/10.
3. τις εγκυκλίους 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ.
4. την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. το γεγονός ότι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης θα
λειτουργούν δύο ΝΠΔΔ στα οποία συγχωνεύονται όλα
τα παραπάνω αναλυτικά αναφερόμενα ΝΠΔΔ των μέχρι
τώρα Δήμων (Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και
Φερών), που συγχωνεύτηκαν.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 7687/10−5−2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης με την οποία αποφα−
σίσθηκε ότι η με αριθμ. 207/211 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι νόμιμη,
αποφασίζει ομόφωνα:
Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103
του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι−
καίου με την επωνυμία
1) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ
(ΑΟΔΑ), 2) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ −

ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ (ΔΟΝΑ), 3) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙ−
ΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΠΛΟΥ.....και τη σύσταση νέου (2ου) Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ−
ΠΟΛΗΣ .... με την επωνυμία AΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και με διακριτικό
τίτλο «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.».
Με το ακόλουθο περιεχόμενο
΄Αρθρο 1
Σύσταση − Επωνυμία
Συστήνεται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Δεύτερο
(2ο) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) με την
επωνυμία «AΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «Α.ΠΟ.
Κ.Δ.Α».
Το νομικό πρόσωπο μπορεί να λειτουργεί αποκεντρω−
μένες υπηρεσίες υπό μορφή παραρτημάτων για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιφέρειας
του Δήμου Αλεξ/πολης.
Το παραπάνω ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξανδρούπο−
λης, στο οποίο συγχωνεύονται όλα τα νπδδ των
καταργημένων ήδη Δήμων Αλεξ/πολης, και Φερών,
θα διέπεται ως προς τη λειτουργία του από τις
διατάξεις του Ν. 3842/2010 (αρθ 102, 103, και του
Ν. 3463/2006.
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως
ισχύει.
΄Αρθρο 2
Σκοποί
Σκοποί του ενιαίου πλέον δεύτερου ΝΠΔΔ θα είναι
όλοι οι περιγραφόμενοι αναλυτικά στα παραπάνω νο−
μικά πρόσωπα που συγχωνεύονται.
Οι σκοποί του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
συμβαδίζουν με τους σκοπούς που καθορίζονται στο
Ν. 3852/2010 ΦΕΚ τ. 87 Α/7.6.2010 (Καλλικράτης) και στο
Ν. 3463/2006ΦΕΚ 114 τ.Α/8−6−2006 (Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων) όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται και
ισχύουν κάθε φορά. Ενδεικτικά σκοποί αυτού είναι και
οι :
1. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
α) Η καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών
και φορέων του Αθλητισμού και Νεολαίας σε θέματα
αθλητικά (Μαζικού και Αγωνιστικού αθλητισμού), πολιτι−
στικά, επαγγελματικού προσανατολισμού και η ενίσχυση
κάθε δραστηριότητας με τους παραπάνω φορείς αλλά
και μη οργανωμένους δημότες.
β) Η αναβάθμιση του πολιτιστικού και αθλητικού επι−
πέδου.
γ) Η οργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικ
ών,επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς,
Εθνικού Περιφερειακού, Νομαρχιακού Επιπέδου και φο−
ρέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και η υποστήριξη ατό−
μων με ειδικές ανάγκες.
δ) Η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους
τους Δημότες και ιδιαίτερα στους νέους του δήμου
της Αλεξ/πολης και ο συντονισμός των ενεργειών και
εκδηλώσεων των φιλάθλων τοπικών συλλόγων φορέων
για την ανάπτυξη και πρόοδο του αθλητισμού.
ε) Η καλλιέργεια της αθλητικής άμιλλας στο χώρο
του Δήμου και της διάθεσης του φίλαθλου πνεύματος
ανάμεσα στα φίλαθλα σωματεία της περιφέρειας του
Δήμου και η μεταξύ τους συνεργασία.
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στ) Η ηθική και υλική συμπαράσταση στην προσπά−
θεια ανάπτυξης κάθε αθλητικής δραστηριότητας των
σωματείων της περιοχής.
ζ) Η καλλιέργεια του πνεύματος της φυσιολατρείας
στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού περιβάλλο−
ντος και η επίτευξη της επαφής, με ότι στη φύση θα
βελτίωνε τη φυσική κατάσταση του σώματος. Μέσα
στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών θα είναι η δημι−
ουργία και λειτουργία των παρακάτω τμημάτων και η
διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων ως εξής:
1. Τμήμα κλασικού αθλητισμού.
2. Τμήμα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης.
3. Τμήμα ποδοσφαίρου.
4. Τμήμα τέννις και πιγκ−πογκ.
5. Τμήμα ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής.
6. Τμήμα ελεύθερης και ελληνορωμαϊκής πάλης.
7. Τμήμα κολύμβησης και διαφόρων άλλων αθλημάτων,
που αν χρειασθούν θα ιδρυθούν με απόφαση Δ.Σ.
8. Τμήμα σκοποβολής.
9. Τμήμα μότο−κρος.
10. Η οργάνωση ομιλιών για τον αθλητισμό.
11. Η οργάνωση αγώνων.
12. Η οργάνωση επιδείξεων και αθλητικής λέσχης και
όποιων άλλων χρειασθεί να δημιουργηθούν στο μέλλον,
τη δημιουργία των οποίων θα αποφασίζει το Δ.Σ.
η) Με την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς συμμε−
τοχή του λαού στις επιτροπές για τη διαμόρφωση της
αθλητικής ζωής του τόπου.
θ) Τη συνεργασία με όλους τους φορείς που μπορούν
να βοηθήσουν σ’ αυτή την κατεύθυνση.
ι) H δημιουργία και η λειτουργία αθλητικών κέντρων
και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής
γενικά, έτσι που να καλύπτονται πλήρως οι αυξημένες
ανάγκες για άθληση των συμπολιτών μας κατά ηλικία,
φύλο, ενδιαφέροντα κ.λπ.
κ) Η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των σω−
ματικών και πνευματικών ικανοτήτων των αθλουμένων
πολιτών και των δύο φύλλων, η ανάπτυξη του μαζικού
λαϊκού και σχολικού αθλητισμού (όλων των βαθμίδων)
από κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό ως και η καλ−
λιέργεια «φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύματος» μετα−
ξύ των, μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και
κερδοσκοπικούς σκοπούς με συστηματική επιδίωξη την
κοινωνικοποίηση των συμπολιτών μας.
λ) Η συμβολή στην επιστημονική αναβάθμιση της
γνώσης για τον αθλητισμό, τα διάφορα αγωνίσματα
με τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, αθλητικών
ακαδημιών κ.λπ.
μ) Η συνεργασία με όλους φορείς (σωματεία, ενώσεις)
και η υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού.
ν) Η δημιουργία δυνατοτήτων ανάπτυξης αθλητικού
τουρισμού σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, Ευ−
ρωπαϊκή ένωση, Ο.Τ.Α, επιχειρηματικούς και αθλητικούς
φορείς.
ξ) Η συστηματική προσπάθεια για τη διατήρηση και
προβολή της αθλητικής παράδοσης στην περιοχή
μας.
ο) Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων της
νεολαίας.
2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Στον τομέα του Πολιτισμού αναλαμβάνει τις παρα−
κάτω αρμοδιότητες και δραστηριότητες των πρώην
κοινωφελών επιχειρήσεων που λύθηκαν με την αριθμ
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201/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, και είναι
ιδίως :
− Η αναβάθμιση και η εξέλιξη της απαραίτητης πολι−
τιστικής υποδομής.
− Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδεί−
ας σε όλους τους τομείς των τεχνών και ιδιαίτερα της
μουσικής του χορού του κινηματογράφου και των άλλων
οπτικοαουστικών μέσων και των εικαστικών τεχνών.
− Η στήριξη και η διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνι−
κής και πνευματικής δημιουργίας και η εξασφάλιση των
συνθηκών που θα επιτρέψουν την άσκηση και την ανά−
πτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στους
αντίστοιχους τομείς.
− Η προβολή, η ανάπτυξη και η διάδοση των τεχνών
με τη διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση πολιτι−
στικών εκδηλώσεων, καθώς και άλλων επιμορφωτικών
και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
− Η δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προώθηση της
οικολογίας και της προστασίας του Περιβάλλοντος, τη
δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κα−
τοίκων της Αλεξανδρούπολης και ιδιαίτερα των νέων.
− Η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με τους
μαζικούς πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συ−
γκροτήματα της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης
περιοχής.
− Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (όπως π.χ Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Ιατροκοι−
νωνικό Κέντρο, Βοήθεια στο σπίτι, Μονάδα Κοινωνικής
Μέριμνας).
− Παροχή Πολιτιστικών Υπηρεσιών (όπως π.χ. Ωδείο,
Εργαστήρι Εικαστικών, Σχολή Χορού, Εργαστήρι Πα−
ραδοσιακής Μουσικής, Χορωδία, Βιβλιοθήκη, Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας).
− Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διαχείριση του
Περιβάλλοντος και η Αειφόρος Ανάπτυξη.
− Η προμήθεια και εξεύρεση βιβλίων εθνικού, επαγγελ−
ματικού και επιστημονικού περιεχομένου και η διάθεση
αυτών στους κατοίκους του Δήμου για την ανύψωση
του πνευματικού, πολιτιστικού και επαγγελματικού τους
επιπέδου και η δημιουργία και λειτουργία δανειστικών
βιβλιοθηκών.
5. Ακόμη στους σκοπούς του Νέου Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα
προκύψει από τη συγχώνευση των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ.
θα είναι και οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στο
άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και αφορούν τον πολιτισμό
και αθλητισμό.
΄Αρθρο 3
Διοίκηση νομικού προσώπου
Το ΝΠΔΔ θα διοικείται από 11 μελές συμβούλιο σύμ−
φωνα με 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΄) το οποίο
θα αποτελείται από:
− Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του
δημοτικού συμβουλίου.
− Πέντε (5) μέλη, δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες
των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανά−
λογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώ−
σεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου.
−΄Ενα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων.
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Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με
τη λήξη αυτής.

Στην περιουσία του νομικού προσώπου περιέρχονται
όλα τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) των
νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, θα ανήκει δε
σαυτήν και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που τυχον
αποκτηθεί στο μέλλον επ ονόματι αυτού .
Πόροι αυτού είναι ωσαύτως και οι
α) ετήσια τακτική ή τυχον έκτακτη επιχορήγηση του
Δήμου Αλεξ/πολης.
β) επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του κράτους,
είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο, είτε προς τον
Δήμο Αλεξ/πολης για το νομικό τούτο πρόσωπο.
γ) κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο−
νομίες και κληροδοσίες.
δ) έσοδα απ το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών
που παρέχονται απ το νομικό πρόσωπο.
ε) πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
στ) έσοδα από πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενα
προγράμματα είτε υφιστάμενα είτε από δημιουργού−
μενα στο μέλλον.
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Δικαίου που συγχωνεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί
στο νομικό πρόσωπο.
4. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι,
καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των
νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτο−
δικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες 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 συγχωνεύθηκαν,
συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο,
χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχι−
σης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύ−
θηκαν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου
νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5ο

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ−ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έδρα του ΝΠΔΔ ορίζεται η έδρα του Δήμου Αλεξαν−
δρούπολης, δηλαδή η πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξαν−
δρούπολης (Κ.Α.00.67.15.003−00.67.37.001−00.67.37.002−
00.67.37.003) έτους 2011 το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε 1.029.500 ευρώ και η οποία θα καλύπτεται με την
εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου
εκάστου έτους βάσει, των ετήσιων προϋπολογισμών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

΄Αρθρο 4ο
Περιουσία. Πόροι.

Άρθρο 6
Λοιπές Διατάξεις
1. Το ΝΠΔΔ που θα προκύψει εκ της συγχωνεύσεως
των ανωτέρω αναφερομένων ΝΠΔΔ, είναι καθολικός
διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των
ανωτέρω προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που απορρέουν από συμβάσεις προσωπικού, μί−
σθωσης έργου αναθέσεων κλπ που έχουν συναφθεί για
την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων αυτών.
3. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου

Αλεξανδρούπολη, 28 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
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