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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2284 (1)

Απαγόρευση κυνηγίου στη θέση
Μεγαλοβούνι Διδύμων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ 139/10 Π.Δ. «Οργανισμός της 
Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 
που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 Κ.Υ.Α. 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 

757/τ. Β/18−2−85), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. 
366599/16−12−1996 (ΦΕΚ 1188/τ. Β/31−12−1996) και 29483/
23−12−1997 (ΦΕΚ 68/τ. Β/4−2−1998).

5. Τις υπ’ αριθμ. 158275/2820/26−6−84 και 77434/2727/
2−8−1990 αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας περί απαγόρευ−
σης κυνηγίου για πέντε χρόνια στη θέση Μεγαλοβούνι 
Διδύμων.

6. Την Δ.Υ./27−5−2011 εισήγηση της δασοπόνου Μ. Σφή−
να για απαγόρευση κυνηγίου για πέντε χρόνια από 1−8−
2011 έως 31−7−2016, στην περιοχή Μεγαλοβούνι, της δ.κ. 
Διδύμων δ.ε. Κρανιδίου Δήμου Ερμιονίδας, σε συνδυα−
σμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης κυνηγίου για την 
προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση 
του θηραματικού πλούτου της άγριας πανίδας της χώ−
ρας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
πέντε (5) χρόνια ήτοι από 1−8−2011 έως 31−7−2016 στην 
περιοχή Μεγαλοβούνι δ.κ. Διδύμων δ.ε. Κρανιδίου δήμου 
Ερμιονίδας, συνολικής έκτασης 19.500 στρεμμάτων.

Τα όρια της έκτασης περιγράφονται όπως παρακάτω:
Αρχίζουν από τον επαρχιακό δρόμο Κρανιδίου − Ναυ−

πλίου και από τη στροφή αυτού που βρίσκεται βόρεια 
και σε απόσταση 150 μέτρα από το γήπεδο Διδύμων. 
Ακολουθούν τον επαρχιακό ασφαλτόδρομο προς Ναύ−
πλιο μέχρι τη στροφή στη θέση «Ντέρκιζα». Στρίβουν 
δεξιά ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο μέχρι τη θέση 
«Λάλιζα − Διάσελο», όπου το μαντρί του Σταμ. Μπάρδη.

Συνεχίζουν ακολουθώντας μικρό ρευματίδιο μέχρι τη 
θέση «Ντάρδες» όπου η αγροικία του Σαράντου. Ακο−
λουθούν τον αγροτόδρομο μέχρι τη συνάντηση του 
(θέση Τσουρούμια) με τον αγροτικό δρόμο Ράδου − Ηλι−
οκάστρου, τον οποίο ακολουθούν μέχρι τη συνάντησή 
του με τον αγροτόδρομο που οδηγεί στα «μαντριά Μι−
χάλη». Ακολουθούν τον αγροτόδρομο αυτόν μέχρι «τα 
μαντριά Μιχάλη» στη θέση «Ρίνιζα» και από εκεί κατε−
βαίνουν σε ευθεία γραμμή στο ρέμα από όπου αρχίζει 
ο αγροτόδρομος προς Λουκαϊτι (θέση Κιάφα Λίσι όπου 
το χωράφι του Κυριάκου Μπουγιούρα).Ακολουθούν τον 
αγροτόδρομο αυτόν μέχρι τον οικισμό Λουκαίτι και στη 
συνέχεια δια του επαρχιακού δρόμου Λουκαϊτίου − Διδύ−
μων φτάνουν στη ράχη «Σταυρός». Από εκεί με ευθεία 
νοητή γραμμή καταλήγουν στο σημείο της αφετηρίας 
(στροφή επαρχιακού ασφαλτόδρομου βόρεια γηπέδου 
Διδύμων).
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύ−
πτει καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολο−
γισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 20 Ιουνίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

      Αριθμ. οικ. Λ−7874 (2)
Επανακαθορισμός παλαιών και καθορισμός νέων χώ−

ρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες) στην πόλη της Αλε−
ξανδρούπολης. 

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/κησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27−12−2010) «Οργα−
νισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης».

3. Την υπ’ αριθμ. 39/14−01−2011 απόφαση του Περιφερει−
άρχη Α.Μ.και Θράκης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 
122/Β/08−02−2011).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 244/1987 (ΦΕΚ/
Α’/104) « Κανονισμός λειτουργίας Επιβατικών Αυτοκινή−
των Δημοσίας Χρήσης (Ταξί − Αγοραία) όλης της χώρας, 
εκτός εκείνων που έχουν έδρα την περιοχή Αθηνών και 
περιχώρων».

5. Τις προηγούμενες σχετικές Αποφάσεις της Δ/νσης 
Χωροφυλακής Έβρου, αλλά και του Νομάρχη Έβρου με 
τις οποίες είχε γίνει ο καθορισμός των χώρων στάθ−
μευσης των Ταξί με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

6. Την σχετική αίτηση του Σωματείου Ιδιοκτητών 
Ταξί Αλεξ/πολης «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», που πρωτοκολλήθηκε 
στην Υπηρεσία μας με αριθ. πρωτ. Λ−5290/03−05−2011 
με συνημμένα τα σχετικά τοπογραφικά σχεδ/τα με 
αποτυπωμένες τις αιτούμενες να καθορισθούν θέσεις 
στάθμευσης.

7. Την υπ’ αριθμ. 51/2011 σχετική Απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης, η οποία περιλαμβάνεται 
στο απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης του Δ.Σ.της 
22/26−1−2011.

8. Το αρ. 75/2011 έγγραφο του Σωματείου Ιδιοκτητών 
Ταξί Αλεξ/πολης «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» που πρωτοκολλήθηκε 
στην Υπηρεσία μας με αριθ. Λ−5755/13−05−2011, με το 
οποίο και συναινεί για την δημιουργία των θέσεων, που 
αναφέρονται στην παραπάνω Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.

9. Το αρ. 2501/1/49707−06−2011 έγγραφο του Τμήματος 
Τροχαίας

10. Την με αρ. Λ−5807/23−08−2000 Απόφαση του Νο−
μάρχη για τον καθορισμό των ορίων Περιμετρικής ζώνης 
στην Αλεξανδρούπολη για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα.

11. Την ανάγκη να γίνει επανακαθορισμός των παλαιών 
χώρων στάθμευσης (πιάτσες), οι οποίοι χρησιμοποιού−
νταν από τα Ταξί και Ραδιοταξί με έδρα την Αλεξ/πολη, 
αλλά και να γίνει ο καθορισμός νέων προτεινόμενων 
χώρων στάθμευσης, εντός των ορίων της καθορισμένης 
περιμετρικής ζώνης, για την καλλίτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών και για αριθμό αυτοκινήτων ανάλογο με 
την δυνατότητα του κάθε χώρου.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρού−
σας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού ή στο προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας ΑΜ−Θ, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό και την δημιουργία των παρακάτω 
χώρων στάθμευσης (πιάτσες) στην πόλη της Αλεξ/πολης 
των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ), που έχουν 
έδρα την Αλεξ/πολη:

1. Οχτώ (8) θέσεων στάθμευσης επί της οδού Μαζαρά−
κη, στην δεξιά πλευρά αυτής, από την οδό Ελ. Βενιζέλου 
μέχρι την Λεωφ. Δημοκρατίας (της κατεύθυνσης προς 
Λ. Δημ/τίας).

2. Δεκατέσσερις (14) θέσεις στάθμευσης επί της οδού 
Μητρ. Ιωακείμ Καβύρη (7+7), στην δεξιά πλευρά αυτής, 
από την οδό Αίνου μέχρι την οδό Ελ. Βενιζέλου (της 
κατεύθυνσης προς την Ελ. Βενιζέλου).

3. Εννέα (9) θέσεις στάθμευσης επί της οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως, στην δεξιά πλευρά αυτής, από την οδό 
Εργίνου μέχρι 10 μ. πριν την συμβολή με την οδό Κων−
σταντινουπόλεως (της κατεύθυνσης προς την συμβολή 
με την οδό Κωνσταντινουπόλεως).

4. Τέσσερις (4) θέσεις στάθμευσης επί της οδού Δή−
μητρας και εγκάρσια αυτής, στην εσοχή, παράπλευρα 
της εισόδου στο παλαιό Νοσοκομείο.

5. Τρεις θέσεις (3) στάθμευσης επί της οδού Καρα−
ολή και Δημητρίου, στην δεξιά πλευρά αυτής από την 
Πλατεία Ελευθερίας και έμπροσθεν της εισόδου στον 
Επιβατικό Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Στους παραπάνω χώρους στάθμευσης Ε.Δ.Χ. αυτο−
κινήτων απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε 
άλλου οχήματος.

Σε κάθε χώρο στάθμευσης Ταξί (πιάτσα) πρέπει να 
γίνει τοποθέτηση των καταλλήλων Πινακίδων σήμανσης 
στην αρχή και στο τέλος του χώρου, στις οποίες θα 
αναγράφεται στο εμπρόσθιο τμήμα αντίστοιχα «ΑΡΧΗ» 
ή «ΤΕΛΟΣ», ο αριθμός της παρούσας Απόφασης καθώς 
και ο αριθμός των θέσεων. Επίσης πρέπει να γίνει το−
ποθέτηση και οποιασδήποτε άλλης σήμανσης απαιτηθεί 
(πινακίδας ή διαγράμμισης) για την εύρυθμη και ασφαλή 
κυκλοφορία των αυτοκινήτων, αλλά και των πεζών.

Μετά την υπογραφή της παρούσας παύει να ισχύει 
οποιαδήποτε σχετική Απόφαση.

Κατά της Απόφασης επιτρέπεται προσφυγή ενώπι−
ον του Περιφερειάρχη της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης, εντός των προβλεπομένων 
προθεσμιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αλεξανδρούπολη, 21 Ιουνίου 2011

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ − ΝΙΚΟΛΑΟΥ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22071

    Αριθμ. 9870/2550 (3)
Ανάθεση καθηκόντων παραλαβής δικογράφων απευ−

θυνόμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και παροχή εξουσιοδό−
τησης υπογραφής με «Εντολή Περιφερειάρχη» στους 
υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης 
Διοικητικού − Οικονομικού της Περιφερειακής Ενό−
τητας Καρδίτσας. 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159 και 186 του 

Ν. 3852/2010 (87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Κώδικα Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του αριθμ. 129/2010 Προεδρικού Δια−
τάγματος, «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

6. Την υπ’ αριθμ. 76/2010 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχτηκαν ο 
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 
Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2011 − 2014.

7. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και την 
επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη άσκησης από 
τον Περιφερειάρχη ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων.

8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, κα−
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της 
αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

9. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τους κάτωθι υπαλλήλους του Τμήμα−
τος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού − Οικονομικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, όπως παρα−
λαμβάνουν τα πάσης φύσεως δικόγραφα που απευ−
θύνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και 
υπογράφουν, «με εντολή Περιφερειάρχη» την έκθεση 
επίδοσης των ανωτέρω εγγράφων:

1. Γιαβρούτα Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμ−
ματείας της Δ/νσης Διοικητικού − Οικονομικού της Π.Ε. 
Καρδίτσας.

2. Ταλιαδούρο Απόστολο, υπάλληλο του Τμήματος 
Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού − Οικονομικού της 
Π.Ε. Καρδίτσας.

3. Ανυφαντή Στέλλα, υπάλληλο του Τμήματος Γραμ−
ματείας της Δ/νσης Διοικητικού − Οικονομικού της Π.Ε. 
Καρδίτσας.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της υπογραφής της.
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καρδίτσα, 30 Ιουνίου 2011

Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 45 (4)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: Α) Κέντρο Παιδι−

κής Μέριμνας Δήμου Μοσχάτου Β) Κέντρο Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Μοσχάτου Γ) Δημο−
τικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ταύρου Δ) Κέντρο Φρο−
ντίδας Οικογένειας Δήμου Ταύρου Ε) Κέντρο Ανοι−
χτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ταύρου και 
σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Ορ−
γανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ − ΤΑΥΡΟΥ

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/7−6−2010 τ.Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),

2) Την υπ’ αριθμ. 9/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και 
της κοινής υπουργικής απόφασης 1605/οικ. 385/ΦΕΚ 
17/Β’/14−1−2011),

3) Την υπ’ αριθμ. 11049/7989/2011 απόφαση του Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νο−
μιμότητας της 45/2011 απόφασης του Δ.Σ. Μοσχάτου −
Ταύρου, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
• Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Δήμου Μοσχάτου (ΦΕΚ 

σύστασης 1480/Β/4−12−2000)
• Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου 

Μοσχάτου (ΦΕΚ σύστασης 303/Β/20−5−1985)
• Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ταύρου (ΦΕΚ 

σύστασης 1667/Β/14−11−2006)
• Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Ταύρου (ΦΕΚ 

σύστασης 1016/Β/24−7−2003)
• Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου 

Ταύρου (ΦΕΚ σύστασης 427/Β/26−6−1984)
ΟΝΟΜΑ του νέου Ν.Π.Δ.Δ.:
«Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοι−

νωνικής Αλληλεγγύης»
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και 

η λειτουργία:
• του ήδη υφιστάμενου δικτύου των Βρεφονηπιακών−

Παιδικών Σταθμών του Δήμου καθώς και όσων ιδρυθούν 
μελλοντικά.

• των υφιστάμενων ΚΑΠΗ καθώς και όσων ιδρυθούν 
μελλοντικά.

• των υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων 
και δράσεων που έχουν σχέση με :

• την φύλαξη και την προσχολική αγωγή των παιδιών  
και κυρίως όσων προέρχονται από οικονομικά αδύνατες 
οικογένειες

• την ημερήσια φροντίδα, ψυχαγωγία και αναψυχή 
των ηλικιωμένων

• την μέριμνα για παιδιά με ειδικές ανάγκες
• την υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι»
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Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητι−

κό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) 
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 240 του ΔΚΚ, όπως σήμερα 
ισχύει, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

Α) τέσσερεις (4) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποί−
ων δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία.

Β) Δέκα (10) μέλη τα οποία κατέχουν την ανάλογη 
επαγγελματική εμπειρία η οποία συνάδει με τον σκοπό 
του Ν.Π.Δ.Δ.

Γ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού 
Προσώπου

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ανέρχεται σε 1.700.000 ευρώ και ή τυχόν επιχορήγηση 
από πλευράς Δήμου το ύψος της οποίας θα καθορίζεται 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

β) Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το 
Κράτος ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, Νομικό 
ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό 
Πρόσωπο, έιτε προς το Δήμο Μοσχάτου − Ταύρου.

γ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες,

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

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

Περιουσία:
Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και  

ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή 
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στα νομικά πρόσωπα.

Ανάληψη υποχρεώσεων λόγω ανακατανομής αρμο−
διοτήτων:

Το ΝΠΔΔ αναλαμβάνει, ως διάδοχος φορέας τα κοι−
νωνικά προγράμματα των κοινωφελών επιχειρήσεων 
του Δήμου και συγκεκριμένα τα προγράμματα:

• Βοήθεια στο σπίτι της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Μοσχάτου.

• Βοήθεια στο σπίτι της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Ταύρου.

Το ΝΠΔΔ είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από 
συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης έργου, αναθέσεων 
κλπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών 
των προγραμμάτων αυτών.

Προσωπικό του νέου ΝΠΔΔ  
«Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοι−

νωνικής Αλληλεγγύης»
• Οι τακτικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου) των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου που συγχωνεύονται, οι οποίοι καθίστανται αυ−
τοδικαίως προσωπικό του νέου ΝΠΔΔ.

• Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου των 
συγχωνευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο 
νομικό πρόσωπο, μέχρι τη λήξη των συμβάσεών τους.

Γ) Το Προσωπικό των κοινωφελών επιχειρήσεων των 
πρώην Δήμων Μοσχάτου και Ταύρου που υλοποιούσαν 
το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Το νέο ΝΠΔΔ αναλαμβάνει την αρμοδιότητα λειτουρ−
γίας της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι» Επομένως ως 
διάδοχος φορέας, θα συνεχίσει το πρόγραμμα που μέχρι 
τώρα υλοποιούσαν οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις. Κατά 
συνέπεια η συνέχιση, η παράταση και η ανανέωση των 
συμβάσεων των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο σπίτι», θα γίνει από το νέο ΝΠΔΔ.

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο του 
Δήμου με την ονομασία «Δημοτικός Οργανισμός Προ−
σχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» υποκα−
θιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύ−
θηκαν 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 αυτοδικαί−
ως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από 
τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Κάλυψη δαπάνών
Σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2011 έχει εγ−

γραφεί πίστωση ύψους 1.700.000 € με Κ.Α. 00.6715.0012 
προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που θα προκύψει 
από την ανωτέρω συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ.

Επιπλέον δαπάνη λόγω έκτακτης επιχορήγησης θα 
αναφέρεται στην αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και θα προβλέπεται στον οικείο προϋπο−
λογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 28 Φεβρουαρίου 2011 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ  
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