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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 981/53901 (1)

 Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου
χρόνου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/85 «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 
Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα». (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1969).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010), άρθρο 280 παρ. Ι και VI.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας». 
(ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27−12−2010).

4. Την αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.−
Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κλπ». (ΦΕΚ 648/
τ.Β΄/2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 Δ/γή του Υπουργείου 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
τ.Β/1985) κοινής υπουργικής απόφασης Εθνικής Οικονο−
μίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/1−9−2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης Υπουργών Οικονομικών − Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας 
κτλ». (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/2010).

7. Την αριθμ. 2840/17−5−2006 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας 
για πενταετή απαγόρευση θήρας στην περιοχή Δ.Δ. Θρα−
ψιμίου − Λουτροπηγής − Κέδρου πρώην Δήμου Μενελαϊδος 
Νομού Καρδίτσας (ΦΕΚ 704/τ. Β΄/2006).

8. Την αριθμ. 1526/53447/18−5−2011 αναφορά − εισήγηση 
του Δασαρχείου Καρδίτσας.

9. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η 
απαγόρευση του κυνηγίου για την ανάπτυξη και προστασία 
της πανίδας.

10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την Ανανέωση της αριθμ. 2840/17−5−2006 από−
φασης Γ.Γ.Π Θεσσαλίας, και απαγορεύουμε τη θήρα όλων 
των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 1−8−2011 έως 
31−7−2016 σε έκταση 11.516 στρεμμάτων στις θέσεις Μεσο−
βούνι, Λούτσα, Πυργάκι, Νευρόπολη, Παπαδήμου, Κόνιαρη, 
Βαμβάκια, Ανάβρα, Βαρκά κλπ των Τ.Κ. Θραψιμίου −Λου−
τροπηγής − Κέδρου της Δημοτικής Ενότητας Μενελαϊδος 
του Δήμου Σοφάδων του Νομού Καρδίτσας.

Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της δασικής Υπη−
ρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας 
και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Σοφάδων, Κυνη−
γετικό Σύλλογο Καρδίτσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται για την έκδοση 
της σχετικής Δ.Α.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύει για την κυνηγετική περίοδο 
2011 − 2016.

  Καρδίτσα, 24 Μαΐου 2011 
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δ/ντης Δασών
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ 
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Αριθμ. 3478 (2)
    Τροποποίηση της αριθμ. 6431/20−12−2010 απόφασης Γενι−

κής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
περί μεταφοράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθα−
ριστών/στριων από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων στους νέους Καλλικρα−
τικούς Δήμους.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 259, 280 και 283 παρ. 4 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ) 1 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 
138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων 
και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές».

4. Την αριθ. 6431/20−12−2010 (ΦΕΚ 2060/Β/31−12−2010 − ΑΔΑ: 
4ΑΡ4ΙΑ0−Λ) απόφαση Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Το από 4−4−2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφο−
ρικά με την αναγκαιότητα διορθώσεων στις αποφάσεις 
μεταφοράς των καθαριστριών, κατά το μέρος που αφορά 
τον Δήμο Πέλλας Νομού Πέλλας, αποφασίζουμε:

Α) Τροποποιούμε την αριθ. 6431/20−12−2010 απόφαση 
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια μεταφορά των 
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριατών/−στριών σχολικών μο−
νάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στους Δήμους Αλ−
μωπίας, Έδεσσας, Πέλλας και Σκύδρας, ως εξής: 

1. Διαγράφουμε λόγω συνταξιοδότησης, την ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ−
ΔΟΥ ΟΣΙΑ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ με Α/Α 17, από τον πίνακα του 
Δήμου Πέλλας, με ανάλογη αναρίθμηση του πίνακα. 

Β) Κατά τα λοιπά, η αριθ. 6431/20−12−2010 απόφαση Γε−
νικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
παραμένει ως έχει. 

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 26 Απριλίου 2011 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

F
Αριθμ. απόφ. 7/91/2011 (3)
    Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του 

Δήμου Λοκρών και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: 
«Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για την Κοινωνική 
Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΚΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103, του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−
2010 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 
και 240 το Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

2) Την αριθ. εγκύκλιο 9/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και της κοινής 
υπουργικής απόφασης 1.605/οικ 3.85/ΦΕΚ 17/Β΄/14−1−2011).

3) Την αριθμ. 20893/4465/12−5−2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −Στε−
ρεάς Ελλάδας ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 7/91/2011 
απόφασης του Δ.Σ. Λοκρών, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
1. ΚΑΠΗ Αταλάντης, που συστάθηκε με τις με αριθμ. 

7/84/96 και 8/108/96 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αταλάντης. Ο σκοπός, οι πόροι και η διοίκηση 
του ορίστηκαν με την με αριθμ. ΕΣ 9468/1996 απόφαση 
του Νομάρχη Φθιώτιδας (ΦΕΚ 653Β−30.7.1996) που τροπο−
ποιήθηκε με την με αριθμ. 11453/2006 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1072/7.8.2006), ως 
προς τη νομική μορφή του, το σκοπό, τους πόρους και τη 
διοίκησή του.

2. Παιδικός Σταθμός Δήμου Αταλάντης, που συστάθη−
κε με την με αριθμ. 18/223/97 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αταλάντης. Ο σκοπός, οι πόροι 
και η διοίκηση του ορίστηκαν με την με αριθμ. 22022/1997 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
213 Β−5.3.1998).

3. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στο 
ΤΔ Τραγάνας του Δήμου Αταλάντης, που συστάθηκε με την 
με αριθμ. 2/34/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αταλάντης. Ο σκοπός, οι πόροι και η διοίκηση 
του ορίστηκαν με την με αριθμ. 2382/2007 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 357Β−15.3.2007) 
που τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 47280/9573 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1841Β−
1.9.2008), ως προς τους πόρους και τη διοίκησή του.

4. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στο 
ΤΔ Εξάρχου του Δήμου Αταλάντης, που συστάθηκε με την 
με αριθμ. 2/33/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αταλάντης. Ο σκοπός, οι πόροι και η διοίκηση 
του ορίστηκαν με την με αριθμ. 2381/2007 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 357Β−15.3.2007) 
που τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 47282/9574 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1841Β−
1.9.2008), ως προς τους πόρους και τη διοίκησή του.

5. ΚΑΠΗ στο Δήμο Δαφνουσίων, που συστάθηκε με την 
με αριθμ. 42/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Δαφνουσίων. Ο σκοπός, οι πόροι και η διοίκηση του 
ορίστηκαν με την με αριθμ. 2275/1999 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 305Β−
5.4.1999) που τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 103773/19047 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελ−
λάδας (ΦΕΚ 2731Β−31.12.2008), ως προς τη διοίκησή του.

6. Βρεφονηπιακός Σταθμός Λιβανάτων Δήμου Δαφνουσί−
ων, που συστάθηκε με την με αριθμ. 6659/2001 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
640Β−28.5.2001) ως Παιδικός Σταθμός Λιβανατων Δήμου 
Δαφνουσίων και τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 123/2003 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δαφνουσίων 
και με την με αριθμ. 10361/2003 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1219Β−27.8.2003), 
ως προς την επωνυμία και το σκοπό του.

7. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Μαλεσίνας, 
που συστάθηκε με την με αριθμ. 108/98 απόφαση του Κοι−
νοτικού Συμβουλίου Μαλεσίνας. Ο σκοπός, οι πόροι, η διοί−
κηση και η εκπροσώπηση του ορίστηκαν με την με αριθμ. 
20474/1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1230Β−3.1.1998), όπως τροποποιήθη−
κε με την αριθ. 1/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου Μαλεσίνας και την αριθ. 5330/27−4−2000 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
648 Β−22.5.2000).

8. ΚΑΠΗ Δήμου Οπουντίων−ΔΔ Μαρτίνου, που συστάθηκε 
με την με αριθμ. 106/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
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ου Οπουντίων. Ο σκοπός, οι πόροι και η διοίκηση του, ορί−
στηκαν με την με αριθμ. 15200/1999 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 2019Β−17.11.1999).

9. ΚΑΠΗ Δήμου Οπουντίων−ΔΔ Λάρυμνας, που συστάθηκε 
με την με αριθμ. 107/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Οπουντίων. Ο σκοπός, οι πόροι και η διοίκηση του, 
ορίστηκαν με την με αριθμ. 15232/1999 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 2019Β−17.11.1999).

10. Παιδικός σταθμός δημοτικού διαμερίσματος Λάρυμνας 
Δήμου Οπουντίων, συστάθηκε με την με αριθμ. 6656/2001 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
640Β−28.5.2001)

σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ως 

εξής:
1. ΟΝΟΜΑ: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για 

την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λο−
κρών».

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι ο σχεδιασμός, η 
υλοποίηση, η αξιολόγηση και η έρευνα ανάπτυξης ενερ−
γειών Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, και εν−
δεικτικά:

− Πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προ−
βλημάτων των ηλικιωμένων

− Διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και 
του κοινωνικού συνόλου

− Έρευνα σχετικών θεμάτων με του ηλικιωμένους
− Καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, δια−

παιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων εργαζομένων γονέων, 
η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσω−
ματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για 
τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο 
σχολικό περιβάλλον

− Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι και Μονάδων Κοι−
νωνικής Μέριμνας

− Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμέ−
νων

− Λειτουργία και Δημιουργία Παιδικών, Βρεφικών, Βρεφο−
νηπιακών Σταθμών και Παιδικών Κοινωνικών Κέντρων 

− Λειτουργία ΚΔΑΠ
− Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παι−

διών, Εφήβων και Ατόμων με Αναπηρία
− Λειτουργία ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης 

Ατόμων με Αναπηρία. 
− Δραστηριότητες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 

πρόληψης 
− Λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου και Δημοτικού Φαρ−

μακείου 
− Λειτουργία και Ανάπτυξη δικτύου εθελοντών και αλλη−

λεγγύης σε ευπαθείς ομάδες
− Παροχή Συμβουλευτικών και Συνοδευτικών Υπηρεσιών 

σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και σε ανέργους 
− Συμβουλευτική για την Απασχόληση και την Επιχειρη−

ματικότητα
− Διοργάνωση προγραμμάτων συμμετοχής παιδιών σε 

Παιδικές Κατασκηνώσεις
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, 
τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο, ως εξής:

− τον εκάστοτε Δήμαρχο, και τέσσερις (4) Δημοτικούς 
Συμβούλους, ή πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, και οι 
αναπληρωτές τους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον 
ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

− Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί Δημοτικών Συμβούλων 
να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη η κάτοικο (αρθ. 240 

Ν. 3463/2006 ΔΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 20 του 
Ν. 3731/2008).

− Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, 
δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραι−
τηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, 
δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία».

− Εννέα (9) μέλη δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες 
των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανά−
λογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, 
που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

− Ένας (1) ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομι−
κού προσώπου, αφού αυτό απασχολεί περισσότερους από 
δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτεί−
νεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα 
αποσταλεί η σχετική πρόσκληση.

− Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόε−
δρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

− Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημο−
τικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της 
Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος 
αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.

− Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των 
Ν.Π.Δ.Δ.,ορίζεται σε δύο (2) έτη και λήγει με την εγκατά−
σταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

− Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικα−
τασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση 
δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται σιην 
άσκηση των καθηκόντων τους.

− Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτω−
ση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. 
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από 
τον αντιπρόεδρο.

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία 

ανέρχεται σε 91.738,82 ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχο−
ρήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με 
τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της 
έκτακτης επιχορήγησης.

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρο−
νομιές και κληροδοσίες,

γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.

δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.

5. Περιουσία του Νομικού προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των ανωτέρω συγχωνευόμενων νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και κάθε άλλη κινητή 
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί η αφιερωθεί 
στο νομικό πρόσωπο.

Το προσωπικό των νομικών προσώπων του συγχωνεύο−
νται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις 
υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμ−
μισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της οικείας απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νο−
μικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως 
τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώ−
ματα 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, συνεχί−
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ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να 
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα 
από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Ακροτελεύτιο άρθρο

Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί ετήσια δαπάνη 
ύψους 91.738,82 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
που θα καλυφθεί από τον ΚΑ 00/6715.0004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αταλάντη, 19 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΪΜΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 7/90/2011 (4)
    Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του 

Δήμου Λοκρών και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: 
«Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για τον Πολιτισμό 
και τον Αθλητισμό στο Δήμο Λοκρών».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΚΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103, του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−
2010 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 
και 240 το Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

2) Την αριθ. εγκύκλιο 9/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και της κοινής 
υπουργικής απόφασης 1.605/οικ 3.85/ΦΕΚ 17/Β΄/14−1−2011).

3) Την αριθμ. 20894/4466/12−5−2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −Στε−
ρεάς Ελλάδας ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 7/90/2011 
απόφασης του Δ.Σ. Λοκρών, αποφασίζουμε: 

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
1. Δημοτική Φιλαρμονική Αταλάντης, που συστάθηκε με 

την με αριθμ. 3/36/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου του Δήμου Αταλάντης. Ο σκοπός, οι πόροι και η διοίκηση 
του ορίστηκαν με την με αριθμ. ΕΣ 11204/1992 απόφαση 
του Νομάρχη Φθιώτιδας (ΦΕΚ 439Β−7.7.1992) η οποία τρο−
ποποιήθηκε με την με αριθμ. 7731/1995 απόφαση του Πε−
ριφερειακού Διευθυντή Ν. Φθιώτιδας (ΦΕΚ 338Β−3.5.1995), 
με την αριθμ. 11449/2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1072/7.8.2006) και με την με αριθμ. 
69133/12412/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Στερεάς 
Ελλάδας (ΦΕΚ 2055Β−24.9.2009), ως προς τη νομική μορφή 
του, το σκοπό, τους πόρους, τη διοίκηση, τη θητεία των 
μελών του και την εκπροσώπηση του στα δικαστήρια και 
σε κάθε άλλη αρχή.

2. Κωνσταντίνειο Πνευματικό Κέντρο Αταλάντης, που συ−
στάθηκε με τις με αριθμ. 1/6/1992 και 7/98/92 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αταλάντης. Ο σκοπός, 
οι πόροι και η διοίκηση του ορίστηκαν με την με αριθμ. ΕΣ 
13336/1992 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας (ΦΕΚ 463Β−
15.7.1992) που τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 11449/2006 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
1072/7.8.2006), με την με αριθμ. 69136/12413/2009 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1943Β−
8.9.2009), και με την με αριθμ. 1077/197/2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 92Β−3.2.2010) 
ως προς τη νομική μορφή του, το σκοπό, τους πόρους, τη 
διοίκηση, τη θητεία των μελών του και την εκπροσώπηση 
του στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή.

3. Αθλητικός Οργανισμός Αταλάντης, που συστάθηκε 
με την με αριθμ. 3/27/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αταλάντης. Ο σκοπός, οι πόροι και 
η διοίκηση του ορίστηκαν με την με αριθμ. ΕΣ 3878/1995 

απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας (ΦΕΚ 338Β−3.5.1995), που 
τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 11452/2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1072/7.8.2006), 
ως προς τη νομική μορφή του, το σκοπό, τους πόρους, τη 
διοίκηση, τη θητεία των μελών του και την εκπροσώπηση 
του στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή.

4. Δημοτικό Στάδιο Αταλάντης, που συστάθηκε με την 
με αριθμ. 4/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αταλάντης. Ο σκοπός, οι πόροι και η διοίκηση του 
ορίστηκαν με την με αριθμ. 6221/2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 640Β−28.5.2001).

5. Λαογραφικό Μουσείο Δαφνουσίων, που συστάθηκε με 
την με αριθμ. 23/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Δαφνουσίων. Ο σκοπός, οι πόροι και η διοίκηση 
του ορίστηκαν με την με την με αριθμ. 1994/1999 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 291Β−1.4.1999).

6. Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Δαφνουσίων, που συ−
στάθηκε με την με αριθμ. 22/1999 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Δαφνουσίων. Ο σκοπός, και οι πόροι 
του ορίστηκαν με την με αριθμ. 1996/1999 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
305Β−5.4.1999).

7. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού και Άθλησης 
(Δ.Ο.Π.Α.), που συστάθηκε με την με αριθμ. 84/2001 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δαφνουσίων. 
Ο σκοπός, η περιουσία και οι πόροι του ορίστηκαν με την 
με αριθμ. 7923/2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 931Β−19.7.2001).

8. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Μαλεσίνας (Δ.Α.Κ.Ε.Μ), που 
συστάθηκε με την με αριθμ. 3/34/2001 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Δήμου Μαλεσίνας. Ο σκοπός, η περιουσία 
και οι πόροι του ορίστηκαν με την με αριθμ. 11789/2001 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (ΦΕΚ 1245Β−25.9 2001).

9. Πολιτιστική Εστία Δήμου Μαλεσίνας (ΠΕΔΗΜ), που συ−
στάθηκε με τις με αριθμ. 74/2007 και 40/2008 αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαλεσίνας. Η επωνυ−
μία, ο σκοπός, οι δραστηριότητες, οι πόροι και η διοίκηση 
του ορίστηκαν με την με αριθμ. 29116/6015 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
1094Β−12.6.2008).

10. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Μαρτίνου, που συστάθηκε με 
την με αριθμ. 75/1964 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Μαρτίνου Φθιώτιδας. Ο σκοπός, οι πόροι και η διοίκηση του, 
ορίστηκαν με την με το ΒΔ 162/1965 (ΦΕΚ 42Α −13.3.1965) που 
τροποποιήθηκε με την 8943/1987 απόφαση του Νομάρχη 
Φθιώτιδας (ΦΕΚ 301Β−17.6.1987).

11. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Λαρύμνης, που συστάθηκε με 
την με αριθμ. 15/78 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Λαρύμνης. Ο σκοπός, οι πόροι και η διοίκηση του, ορίστηκαν 
με το Π.Δ. 554/1978 (ΦΕΚ 119Α−2.8.1978).

12. Δημοτικό Ωδείο Οπουντιων, που συστάθηκε με την με 
αριθμ. 133/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οπου−
ντιων. Ο σκοπός, οι πόροι και η διοίκηση του, ορίστηκαν με 
την με αριθμ. 17784/1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 2278Β−31.12.1999).

13. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Οπου−
ντιων, που συστάθηκε με την με αριθμ. 108/2003 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Οπουντιων. Ο σκοπός, οι πόροι 
και η διοίκηση του, ορίστηκαν με την με αριθμ. 2925/2003 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
1411 Β−1.10.2003)

σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ως 

εξής:
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1. ΟΝΟΜΑ: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για τον 
Πολιτισμό και τον Αθλητισμό στο Δήμο Λοκρών»

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου: είναι ο σχεδιασμός, η 
υλοποίηση, η αξιολόγηση και η έρευνα ανάπτυξης ενεργει−
ών Πολιτισμού και Αθλητισμού και ενδεικτικά:

− Η λειτουργία σχολείου (Ωδείου) μουσικών και καλλιτε−
χνικών σπουδών για τη διδασκαλία μουσικής.

− Η πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και η 
συμμετοχή της σε αυτές.

− Η δημιουργία και λειτουργία πολιτιστικών υποδομών.
− Η στήριξη και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και 

πνευματικής δημιουργίας, ατομικής και συλλογικής.
− Η ανάδειξη όλων των πολιτιστικών−πολιτισμικών χαρα−

κτηριστικών της περιοχής και η καταγραφή και διάδοση της 
τοπικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

− Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας 
(διδασκαλία χορού, ρυθμικής, θεάτρου, ζωγραφικής, φωτο−
γραφίας και οποιουδήποτε είδους τέχνης).

− Η δημιουργία και λειτουργία θερινού ή χειμερινού κι−
νηματογράφου.

− Η δημιουργία και λειτουργία ανοικτού και κλειστού 
θεάτρου.

− Η δημιουργία θεσμών προώθησης του βιβλίου (εκθέσεις, 
βιβλιοθήκες, κτλ).

− Η ανάπτυξη συνεργασίας με πολιτιστικούς, κοινωνικούς 
και αθλητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

− Η αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων προγραμ−
μάτων και μέτρων.

− Η πληροφόρηση του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο 
για τις πολιτιστικές δραστηριότητες στο Δήμο.

− Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών υποδομών, όπως 
γηπέδων, γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών.

− Η στήριξη και διάδοση των αθλητικών ιδεών και του 
ολυμπιακού πνεύματος και η προώθηση της αθλητικής 
παιδείας.

− Η συνεισφορά στην εμπέδωση και διάδοση της ολυμπι−
ακής ιερής εκεχειρίας.

− Η πραγματοποίηση εσόδων που θα διατίθενται για τη 
βελτίωση και επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχεί−
ρησης καθώς και για την εκτέλεση κοινωφελών έργων 
στην περιοχή.

− Η πραγματοποίηση επενδύσεων για την ευρύτερη ανά−
πτυξη του Δήμου.

− Η διάδοση και η ανάπτυξη του αθλητισμού και η δημι−
ουργία αθλητικών τμημάτων.

− Η προβολή, η ανάπτυξη και διάδοση όλων των αθλημά−
των με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
καθώς και τη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων.

− Η ανάπτυξη συνεργασίας με αθλητικούς, κοινωνικούς και 
πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

− Η αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων προγραμ−
μάτων και μέτρων.

− Η εκμετάλλευση αναψυκτηρίων και κυλικείων στους 
αθλητικούς χώρους.

− Η πληροφόρηση του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο 
για τις αθλητικές δραστηριότητες στο Δήμο.

− Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για την προώ−
θηση των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου.

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

Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, 
τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο, ως εξής:

− Τον εκάστοτε Δήμαρχο, και τέσσερις (4) Δημοτικούς 
Συμβούλους, ή πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, και οι 
αναπληρωτές τους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον 
ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

− Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί Δημοτικών Συμβούλων 
να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη η κάτοικο (αρθ. 240 
Ν. 3463/2006 ΔΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 20 του 
Ν. 3731/2008).

− Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, 
δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραι−
τηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, 
δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία».

− Δέκα (10) μέλη δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες 
των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανά−
λογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, 
που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

− Δεν προβλέπεται η εκπροσώπηση εργαζομένων, γιατί 
στο νομικό πρόσωπο σήμερα υπηρετεί μόνο ένας τακτικός 
υπάλληλος.

− Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόε−
δρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

− Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημο−
τικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της 
Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος 
αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.

− Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των 
Ν.Π.Δ.Δ., ορίζεται σε δύο (2) έτη και λήγει με την εγκατά−
σταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

− Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικα−
τασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση 
δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην 
άσκηση των καθηκόντων τους.

− Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτω−
ση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. 
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από 
τον αντιπρόεδρο.

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία 

ανέρχεται σε 368.673,51 ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχο−
ρήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με 
τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της 
έκτακτης επιχορήγησης.

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρο−
νομιές και κληροδοσίες,

γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.

δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.

5. Περιουσία του Νομικού προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των ανωτέρω συγχωνευόμενων νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και κάθε άλλη κινητή 
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί η αφιερωθεί 
στο νομικό πρόσωπο.

Το προσωπικό των νομικών προσώπων του συγχωνεύο−
νται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις 
υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμ−
μισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της οικείας απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νο−
μικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως 
τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώ−
ματα 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, συνεχί−
ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να 
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απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα 
από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Ακροτελεύτιο άρθρο

Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί ετήσια δαπάνη 
ύψους 368.673,51€ σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου που θα καλυφθεί από τον ΚΑ 00/6715.0003.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΪΜΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 132/2011 (5)
   Συγχώνευση των ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Ναυπλίου Κ.ΝΟΝΗΣ», 

Δημοτική Χορωδία Ναυπλίου», «Δημοτικό Θέατρο Ναυπλί−
ου», «Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπλίου», «Δημοτικό Αθλητι−
κό Κέντρο Ναυπλίου», «Δημοτική Βιβλιοθήκη Μιδέας» και 
σύσταση ενός νέου Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτικός 
Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού και Πε−
ριβάλλοντος Δ.Ναυπλιέων –Δ.Ο.Π.Π.ΑΤ Ναυπλίου».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 103, 225 και 238 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/7−6−2010) σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

2) Το αρ. πρωτ. οικ. 4569/ 2010 (εγκύκλιος 11) του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης. 

3) Την υπ’ αριθμ. 6308/975 19−05−2011 πράξη νομιμότητας 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί ελέγχου 
νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 132/2011 του Δημοτικού Συμβου−
λίου Ναυπλιέων, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
(Συγχώνευση) 

Συγχωνεύονται σε ένα, ίδιο και ενιαίο δηµοτικό νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, τα ακόλουθα δηµοτικά νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου: 

1) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ. ΝΟΝΗΣ» 
Απόφαση Νομάρχη Αργολίδας7684/3−7−1985, (ΦΕΚ Β 

482/2−8−1985),το οποίο διαθέτει Άδεια Λειτουργίας από το 
Υπουργείο Πολιτισμού με την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/
ΚΑΤΕΧΝ/Δ/ 58438.Β.20−11−1997,η οποία δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ Β΄ 1094/10−12−1997.

2) «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» 
Απόφαση Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΦΕΚ 

53Β/31−01−1997 
3) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» 
Απόφαση Νομάρχη Αργολίδας, ΦΕΚ 455Β/24−06−1993 
4) «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» 
Απόφαση Νομάρχη Αργολίδας ΦΕΚ 159/22−05−1940
5) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» 
Απόφαση Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΦΕΚ 

543Α/11−03−2001
6) «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΙΔΕΑΣ» 
Απόφαση Νομάρχη Αργολίδας, ΦΕΚ 881Β/30−10−1991

Άρθρο 2 
Μορφή – Επωνυμία − Έδρα 

Το νομικό πρόσωπο έχει μορφή δημοτικού νομικού προ−
σώπου δημοσίου δικαίου του ν. 3463/2006 (άρθρα 240επ.), 

όπως έκτοτε ισχύει. Έχει την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡ−
ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ − Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλί−
ου» και έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Ναυπλίου του Δήμου 
Ναυπλιέων, µε δυνατότητα λειτουργίας αποκεντρωμένων 
υπηρεσιών, υπό μορφή παρατημάτων, σε όλη την περιφέ−
ρεια του Δήμου Ναυπλιέων. 

Άρθρο 3 
Σκοπός

1. Σκοποί του Οργανισμού είναι η οργάνωση λειτουργιών 
και δραστηριοτήτων καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών 
που αναφέρονται στους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού 
και συγκεκριμένα: 

− Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 
− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχό−

λησης παιδιών, καθώς επίσης κατασκηνώσεων. 
− Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 
− Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστα−

σία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών 
αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που πα−
ράγονται σε τοπικό επίπεδο µε τη δημιουργία αθλητικών, 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,  μουσείων, πινακο−
θηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών σχο−
λών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, 
γλυπτικής κ.λπ. καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτι−
στικών προγραμμάτων. 

− Η ανάδειξη και η προστασία μουσείων, μνημείων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και 
των εγκαταστάσεων αυτών σε συνεργασία µε το Υπουρ−
γείο Πολιτισμού.

− Η ανάδειξη της σημασίας του Πολιτισμού και Παιδείας, 
η συνεργασία µε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και όλους τους 
εκπαιδευτικούς φορείς η χορήγηση χρηματικών ή ηθικής 
αξίας βραβείων και επαίνων, η χρηματοδότηση υποτροφιών 
και η συνεργασία µε φορείς υποτροφιών. 

− Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών 
και ιστορικών σχολικών και άλλων κτιρίων καθώς και μνη−
μείων που παραχωρούνται από δημόσιους, πολιτιστικούς, 
αθλητικούς και ιδιωτικούς φορείς. 

− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και 
άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε 
αυτά. 

− Η διάδοση και διδασκαλία της μουσικής, η ανάπτυξη 
του μουσικού αισθήματος των δημοτών.

− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα µε την κείμενη 
νομοθεσία. 

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού µη εμπορικού 
χαρακτήρα. 

− Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών 
εγκαταστάσεων, όπως σταδίων, γυμναστηρίων, αθλητικών 
κέντρων και χώρων άθλησης. 

− Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης 
μαζικού, σχολικού και εξωσχολικού αθλητισμού και διορ−
γάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 

− Η προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας 
µε φορείς και υπηρεσίες που ασκούν ίδιο ή παρεμφερές 
κοινωνικό έργο, αθλητικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς,  
επιστημονικούς συλλόγους και κάθε άλλο φορέα στα πλαί−
σια των παραπάνω σκοπών και επιδιώξεων (Ανάληψη κοι−
νών προγραμμάτων, μελέτες, προγραμματικές συμβάσεις, 
διοργάνωση αγώνων, τουρνουά κ.λπ.).

− Η προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής και παγκό−
σμιας Λογοτεχνίας, των Τεχνών, της αειφορίας και των 
επιστημών εν γένει. 
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− Κατοχύρωση συνεργασιών µε παρόμοιους οργανισμούς 
όλου του κόσμου και διεθνείς οργανώσεις.

− Η προώθηση των ιδεών, δικαιωμάτων και ιδανικών της 
ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης, καθώς επίσης 
της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. 

− Έκδοση εντύπων ενημέρωσης
− Η ενθάρρυνση και υποστήριξη νέων συγγραφέων, κυ−

ρίως µέσω ποικίλων εκπαιδευτικών δράσεων για όλες τις 
ηλικίες, καθώς και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

− Η δημιουργία και κατασκευή της απαιτούμενης υλι−
κοτεχνικής υποδομής για την υλοποίηση των ανωτέρω 
σκοπών. 

− Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πό−
ρων, μέσω της εκπόνησης μελετών που έχουν σχέση με τη 
διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.

− Η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητο−
ποίηση των κατοίκων σε αντίστοιχα θέματα.

− Η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης.

− Η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών σε θέματα 
περιβάλλοντος με πανεπιστημιακούς και δημόσιους γενικά 
οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και 
με άλλους φορείς ή ιδιώτες.

− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−
σία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πο−
λιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και 
ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η 
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων (λι−
μνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η κατα−
πολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια τους.

− Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων πε−
ριβάλλοντος.

− Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές 
– Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ανωτέρω σκοποί σύστασης του νομικού προσώπου 
εξυπηρετούν τη σημαντικότατη πολιτιστική τοπική ανά−
γκη αναγνώρισης και διατήρησης του χαρακτήρα και της 
ιστορίας του Δήμου Ναυπλιέων, ως Κέντρου πολιτισμού µε 
διεθνή εμβέλεια ανά τους αιώνες.

Καθώς και της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης και της 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Είναι δυνατή από τον Οργανισμό η παράλληλη επιδίωξη 
περισσοτέρων σκοπών από τους ανωτέρω, οι οποίοι είναι 
μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν 
εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα, όπως δράσεις για την 
προώθηση της απασχόλησης  κ.λπ. 

Το νομικό πρόσωπο επιδιώκει την εξυπηρέτηση του σκο−
πού µε τα εξής μέσα: 

Α) Με την κατασκευή, ίδρυση και συντήρηση και λειτουρ−
γία πνευματικών και πολιτιστικών  κέντρων, ψυχαγωγικών 
χώρων νεολαίας, χώρων άθλησης, αθλητικών κέντρων 
και αθλητικών υποδομών. Πνευματικά κέντρα νεολαίας 
µε βιβλιοθήκες και χώρους αναψυχής και δημιουργικής 
απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου, ωδεία, χορωδίες, 
καλλιτεχνικά και Μουσικά Εργαστήρια, μόνιμες θεατρικές 
σκηνές και ερασιτεχνικούς θιάσους, περιφερειακά θέατρα, 
χορευτικοί όμιλοι παραδοσιακών χώρων, έκδοση εντύπων, 
εκθέσεις και προώθηση λαϊκής τέχνης και λαογραφίας, 
γυμναστήρια, στάδια, προπονήτρια, και γενικά µε την κάθε 
τρόπο παροχή υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και ενεργειών 
που προβλέπονται στο άρθρο 2 και που θα στελεχωθούν 
και θα λειτουργούν ορθολογικά σε κάθε επίπεδο, στο κέ−
ντρο και στις συνοικίες της πόλης. 

Β) Με την κατάρτιση και εκτέλεση μελετητικών, κατα−
σκευαστικών, επισκευαστικών έργων, προγραμμάτων και 
υπηρεσιών. 

Γ) Με τη συνεργασία µε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς 
πανεπιστήμια, ιδρύματα, σχολεία, παροικιακούς και άλλους 
συλλόγους και άλλους παρεμφερείς οργανισμούς, άλλους 
Ο.Τ.Α κάθε βαθμίδας, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανι−
σμούς, για τη μελέτη, χρηματοδότηση, εκτέλεση μελετών, 
έργων, προγραμμάτων και προγραμματικών συμβάσεων 
στα παραπάνω πλαίσια. 

∆) Με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και τη δημι−
ουργία και ενίσχυση των απαιτούμενων υποδομών. 

Ε) Με την επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπι−
κού. 

Στ) Με τη σύσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο επί 
μέρους Επιτροπών, Θεματικών ή Τοπικών, συγκροτούμενων 
και από εκπροσώπους φορέων και από πρόσωπα µε ειδι−
κές γνώσεις και εμπειρία που θα επεξεργάζονται θέματα, 
θα εισηγούνται και θα γνωματεύουν προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

Ζ) Με τη δημιουργία κάθε μορφής δραστηριότητας που 
στοχεύει στην προώθηση των σκοπών του νομικού προ−
σώπου. 

Άρθρο 4 
Διοίκηση 

Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβού−
λιο, που αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη, τα οποία 
μαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: 

α) Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων.
β) Τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι και αν δεν ορισθεί 

µέλος ο Δήμαρχος, πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των 
οποίων οι δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία. Είναι δυνα−
τόν οι παρατάξεις της μειοψηφίας αντί δημοτικών συμβού−
λων να ορίζουν εκπρόσωπό τους, δημότη ή κάτοικο. Σε πε−
ρίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι 
που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς ν’αντικαταστηθούν, 
μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας. 

γ) Εννέα (9) Δημότες ή κάτοικοι του Δήµου Ναυπλιέων 
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 προ−
σώπου. 

δ) Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο νοµικό πρό−
σωπο. 

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου εκλέγονται µεταξύ των µελών από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Στην περίπτωση που µέλος έχει οριστεί, από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, αυτός αυτοδικαίως 
καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως, του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
δύο χρόνια. 

Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν’ αντικα−
τασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην 
άσκηση των καθηκόντων τους. 

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από 
τον Αντιπρόεδρο. 
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Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι µέλη του Διοικη−
τικού Συμβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη διαχείριση 
της περιουσίας τους µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή 
που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα µε αμε−
τάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί 
η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί µε 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτο−
χοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 146 του ΚΟΚ (ν. 3463/2006). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του και, µε σχετική πλειοψηφία, τον Οργανισµό 
Εσωτερικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου, τα οποία 
και εγκρίνονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Ο.Ε.Υ μπορεί να προβλεφθεί ίδια ταμιακή υπηρεσία 
του νοµικού προσώπου. 

Μπορεί να συνιστάται, µε απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικού Συμβούλιο, 
µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του Τριμελής Εκτε−
λεστική Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα. 

Για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο μπορεί να καθο−
ριστούν έξοδα παραστάσεως σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ.

Άρθρο 5
Οικονομική Διοίκηση – Ταμειακή Υπηρεσία 

και εξυπηρέτηση 

Για την οικονομική Διοίκηση εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 236 παρ. 1 και 3 καθώς και των άρθρων 227 
παρ. 5 και 234 του ν. 3463/2006. 

Η ταμειακή υπηρεσία και εξυπηρέτηση διεξάγεται από 
αντίστοιχο τμήμα του Δήμου εκτός και αν στο μέλλον 
υπάρξει η δυνατότητα από το ίδιο το νπδδ.

Άρθρο 6
Πόροι 

Πόροι του νοµικού προσώπου είναι: 
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήµου Ναυπλιέων 

που ανέρχεται σε 1.300.000 € και η οποία από το 2011 θα 
μπορεί να αυξάνεται ετησίως έως και 100.000 €. 

β) Έκτακτες επιχορηγήσεις από τον Δήμο Ναυπλιέων
γ) Χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από 

το Ελληνικό Κράτος, λοιπά Κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ιδιωτικούς, κρατικούς, Ο.Τ.Α, Περιφέρειες και διεθνείς ορ−
γανισμούς. 

δ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληρο−
δοσίες. 

ε) Εισπράξεις από παρεχόμενες υπηρεσίες, εκδόσεις, εκ−
μεταλλεύσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εισπράξεις αγώνων, εκδηλώσεων κ.λ.π. 

στ) Πρόσοδοι από την περιουσία που θα αποκτήσει καθώς 
επίσης από την περιουσία του ∆ήµου Ναυπλιέων που θα 
τους παραχωρηθούν. 

ζ) Κάθε άλλη νόμιμη παροχή από κάθε άλλη πηγή. 

Άρθρο 7
Διοίκηση − Διαχείριση

Οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και του Ν. 
3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης») όπως αυτοί κάθε φορά 
ισχύουν, που αφορούν τα δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου εφαρμόζονται για τη διοίκηση και διαχείριση του 
νοµικού προσώπου, τους πόρους και εν γένει την οικονομική 
και διοικητική λειτουργία του νοµικού προσώπου. 

Άρθρο 8
Περιούσια 

Περιουσία του νοµικού προσώπου είναι όλη η σημερινή 
κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευομένων νοµικών 
προσώπων (άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2880/2001, άρθρα 26Α και 
203 παρ. 6 του Π.Δ. 410/1995, ως ισχύουν) που εκχωρείται 
µε το παρόν κατά κυριότητα και χρήση στο συγχωνευθέν 
νοµικό πρόσωπο, καθώς και κάθε άλλη περιουσία που θ’ 
αποκτήσει µε κάθε νόμιμο τρόπο. 

Σε περίπτωση κατάργησης του παρόντος Ν.Π.Δ.Δ. η πε−
ριουσία αυτού θα περιέλθει στο Δήμο Ναυπλιέων. 

Άρθρο 9 
Ακροτελεύτιο 

Από τη δημοσίευση της απόφασης για τη συγχώνευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο νοµικό πρόσω−
πο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκαθίσταται 
αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων 
νοµικών προσώπων.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του γ΄ εδαφίου της παραγρ. 1 
του άρθρου 240 του Ν. 2463/2004 το Δημοτικό Συμβούλιο, 
καθορίζει τις αναγκαίες θέσεις του προσωπικού που υπηρε−
τεί στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα, τα οποία μεταφέ−
ρονται αυτοδικαίως στο νέο δημοτικό νομικό πρόσωπο.

Σύµφωνα ωστόσο µε την εγκύκλιο 11/27−1−2011 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου δεν προβλέπεται, παρά µόνο προβλέπεται δι−
απιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης μεταφοράς που εκδίδει 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου νοµικού 
προσώπου. 

Σε κάθε περίπτωση όλες οι θέσεις του προσωπικού που 
υπηρετεί στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα συνιστούν 
αναγκαίες θέσεις για το νέο νοµικό πρόσωπο.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που 
δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρό−
σωπα 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 δι−
άδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι 
νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτο−
δικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα 
νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη ύψους 
1.300.000 € σε βάρος του κα. 00−6715.015 του προϋπολογι−
σμού του Δήμου Ναυπλιέων οικ. έτους 2011. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ναύπλιο, 24 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ 
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