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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. απόφ. 28/2011 (1)
Συγχώνευση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και 

σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαί−
ου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟ−
ΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟ−
ΠΑΠ) − ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ». 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010
Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 240 του ν. 3463/2006, 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Α. Συστήνει Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο 

Δήμο Μινώα Πεδιάδας νομού Ηρακλείου ως εξής:
1. ΟΝΟΜΑ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙ−

ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) − ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ 
ΠΕΔΙΑΔΑΣ» με έδρα το Καστέλλι στο οποίο συγχωνεύ−
ονται τα Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αρκαλοχωρίου 
ΦΕΚ 630 τΒ/26.11.87», «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός 
Καστελλίου ΦΕΚ 1646 τ.Β/24.8.1999», «Κοινοτική Βιβλιο−
θήκη Καστελλίου Πεδιάδος ΦΕΚ 89 τ.Α΄/11.06.1962» σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 2463/06 
ΚΔΚ.

2. ΣΚΟΠΟΣ
1. Η ίδρυση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείρηση 

βιβλιοθηκών.
2. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι−
κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και 
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

3. Η ίδρυση και προστασία μουσείων, μνημείων, σπη−
λαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων 
της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.

4. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών και ιστορικών κτιρίων που παραχωρούνται στους 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

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

6. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

7. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού, αρχαιολογικού, θρη−
σκευτικού και αθλητικού τουρισμού.

8. Η ίδρυση και λειτουργία θεατρικών σχημάτων.
9. Η ίδρυση και λειτουργία θερινού κινηματογράφου.
10. Η έκδοση εντύπων, περιοδικών, φυλλαδίων, αφισών 

κ.λπ. με θέματα πολιτισμού που προβάλουν το Δήμο 
μας.

11. Η καταγραφή της τοπικής ιστορίας και η κατα−
γραφή των μνημείων του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου του 
Δήμου μας.

12. Η δημιουργία πολιτιστικών ιστοσελίδων.
13. Η διενέργεια σεμιναρίων, συνεδρίων, επιστημονι−

κών ημερίδων, συμποσίων και η έκδοση των πρακτικών 
τους με θέματα πολιτισμού, κρητικής διατροφής, πα−
ραδοσιακών επαγγελμάτων κ.λπ. για τη διατήρηση της 
πολιτιστικής και πολιτισμικής παράδοσης της περιοχής 
του Δήμου μας.

14. Η θεσμοθέτηση τριήμερων πολιτιστικών και αθλη−
τικών εκδηλώσεων μεταξύ των σχολείων του Δήμου μας 
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με σκοπό την απόκτηση αντίληψης Ενιαίας Δημοτικής 
Ταυτότητας.

15. Η υποστήριξη του μαζικού και σωματειακού αθλη−
τισμού.

16. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών 
εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλη−
τικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης.

17. Η συντήρηση και διαχείρηση του Δημοτικού Αθλη−
τικού Κέντρου Αρκαλοχωρίου Δ.Α.Κ.Α.

18. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενί−
σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

19. Η συνεργασία και βοήθεια με όλους τους αθλητι−
κούς φορείς (Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικές Ενώσεις, 
Αθλητικές Ομοσπονδίες κ.λπ.).

20. Η διενέργεια σεμιναρίων, συνεδρίων, επιστημο−
νικών ημερίδων, συμποσίων και η έκδοση των πρακτι−
κών τους με θέματα αθλητισμού για τη διατήρηση και 
προβολή της αθλητικής παράδοσης της περιοχής του 
Δήμου μας.

21. Η έκδοση φυλλαδίων, περιοδικών και εντύπων με 
θέματα αθλητισμού.

22. Η δημιουργία αθλητικών ιστοσελίδων.
23. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων και δράσεων 

(δενδροφυτεύσεις, οικολογικά πάρκα κ.λπ.) για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

24. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία και η καταπολέμηση της ρύπανσης.

25. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων 
για θέματα περιβάλλοντος.

26. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων 
οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

27. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανά−
πλαση των περιοχών του Δήμου όπου αναπτύσσεται 
εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μο−
νάδες επεξεργασίες αποβλήτων.

28. Η συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις και 
οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προ−
στασία της πανίδας και της χλωρίδας του δήμου.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 9 /μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου με τους αναπληρωτές 
τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θητεία 
του Δ. Σ. oρίζεται για 2 έτη.

Από τα μέλη αυτά:
• Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές 

τους που ορίζονται από την πλειοψηφία.
• Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές 

τους ή δημότες ή κάτοικοι με τους αναπληρωτές τους 
που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώ−
που ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική 
δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του 
Νομικού Προσώπου που ορίζονται από την μειοψηφία.

• Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι με τους αναπληρωτές 
τους που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού 
Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοι−
νωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό 
του Νομικού Προσώπου. Σε περίπτωση που το Νομικό 

Πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) 
εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσω−
πος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο, ο οποίος 
υποδεικνύεται από την γενική συνέλευση αυτών και 
καταλαμβάνει θέση ενός (1) εκ των ανωτέρω πέντε (5) 
δημοτών ή κατοίκων.

Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατά−
ξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 ΚΔΚ.

4. ΠΟΡΟΙ
− Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου (και κάθε 

άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου).
− Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληροδοσίες, κλη−

ρονομιές.
− Κάθε είδους χορηγία από νομικά ή φυσικά πρόσω−

πα.
− Πρόσοδοι από την περιουσία του.
− Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων υπη−

ρεσιών.
5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. είναι όλη η κινητή και ακίνητη 

περιουσία που τυχόν θα αποκτηθεί ή αφιερωθεί από 
νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Το νομικό πρόσωπο εκπρο−
σωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή 
από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν 
αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο. Από 
τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί και θα καθορίζεται 
κάθε έτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καστέλλι, 10 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΝΑΚΗΣ 

F
     Αριθμ. Αποφ. 39/2011 (2)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην 

Δήμων Μαρώνειας και Σαπών, οι οποίες από 1−1−2011
περιήλθαν στο νέο Δήμο Μαρωνείας−Σαπών, σε μία 
(1) Κοινωφελή Επιχείρηση. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 94, 107 παρ. 1 παρ. α, 

108 και 109 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ.Α΄) σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 75, 255, 259, 
268 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

2) Την αριθμ. Εγκύκλιο 11/4569/27−01−2011 «Θέματα 
συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των Δήμων» του 
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ

3) Την αριθμ. 4394/7−4−2011 (ΑΔΑ 4ΑΓ10Ρ1Υ−1) απόφα−
ση του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης ελέγχου νομιμότητος της 39/2011 
απόφασης του Δ.Σ. Μαρωνείας−Σαπών.

4) Την αριθμ. 48/2011 απόφαση Δ.Σ με την οποία εγκρί−
θηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 
2011 και προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προ−
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ϋπολογισμού του Δήμου ποσού 60.000,00 € και με Κ.Α. 
00−6736.000, αποφασίζει:

Συγχωνεύει τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των πρώην 
Δήμων Μαρώνειας και Σαπών:

Α) Η Κ.Ε. υπό την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επι−
χείρηση Ανάπτυξης Μαρώνειας» που συνεστήθη αρχικώς 
ως αμιγής δημοτική επιχείρηση του Π.Δ. 410/1995 με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Μαρώνει−
ας» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 14/28−1−2000 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1121/14−03−2000 (Φ.Ε.Κ. 650/
τ.Β΄/22−05−2000) απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και μετετράπη σε κοινωφελή 
επιχείρηση δυνάμει της υπ’ αριθμόν 114/2010 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 74122/10991/27−12−
2010 απόφασης της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Β) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαπών» με δια−
κριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Σ» που συνεστήθη αρχικώς ως 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΑΠΩΝ» με την 
350/28−6−1995 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 618/Β/13−7−1995) και τροποποιήθηκε 
με την απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Σαπών 
262/2008 η οποία εγκρίθηκε με την 12919/26−1−2009 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατο−
λικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σε μία Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Μαρώνει−
ας−Σαπών με την επωνυμία: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ−ΣΑΠΩΝ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

− Έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης θα είναι η Ξυ−
λαγανή, Οδός Ταξιαρχών 1.

− Σκοποί της Νέας Κοινωφελούς Επιχειρήσεως θα είναι:
Βάσει του Άρθρου 75 Ν. 3463/2006 και του άρθρου 

94 Ν. 3852/2010:
Στον Τομέα Πολιτισμού:
1) Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με την ίδρυση και 
λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μου−
σείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φι−
λαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών 
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη 
και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

2) Η διοργάνωση πολιτιστικών τοπικών δρώμενων και 
εκδηλώσεων προβολής της τοπικής κοινωνίας και των 
πολιτιστικών της αγαθών και πόρων,

3) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης.
4) Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 

και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

5) Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 
παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

6) Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με 
τους πολιτιστικούς φορείς του Δήμου ή η συμμετοχή 
τους σε αυτά.

7) Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κεί−

μενη νομοθεσία, καθώς και η εφαρμογή πολιτικών που 
θα αποσκοπούν στην ανάδειξη, προώθηση και προβολή 
του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Μαρωνείας Σαπών 
στον Ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό.

8) Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, χωρίς 
εμπορικό χαρακτήρα.

9) Η λειτουργία δημοτικού κινηματογράφου
10) Η δημιουργία και λειτουργία Λαογραφικού Μου−

σείου για την προβολή της τοπικής παράδοσης και 
λαογραφίας.

11. Η δημιουργία και λειτουργία πινακοθήκης
12. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων (χώρων αναψυ−

χής και περιπτέρων προβολής) που βρίσκονται εντός 
των πολιτιστικών υποδομών, θεάτρων, επισκέψιμων 
ιστορικών χώρων κ.λπ. που λειτουργεί η επιχείρηση.

13. Η έκδοση εντύπου υλικού και η ανάπτυξη και δι−
αχείριση ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων και χώρων 
πληροφόρησης για την προβολής της περιοχής.

14. Η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση δραστηριο−
τήτων και υπηρεσιών στον τομέα του πολιτιστικού του−
ρισμού που συνάδουν με τους καταστατικούς σκοπούς 
της επιχείρησης και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

15. Η ανάπτυξη σχέσεων σε εθνικό και διακρατικό 
επίπεδο με αντίστοιχες επιχειρήσεις και φορείς της 
Αυτοδιοίκησης.

Στον Τομέα Αθλητισμού:
1) Η λειτουργία αθλητικών κέντρων και γυμναστηρί−

ων.
2) Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−

σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκ−
δηλώσεων και αθλοπαιδιών.

3) Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης.
4) Η συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκατα−

στάσεων στα όρια του Δήμου Μαρωνείας Σαπών όπως 
δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δη−
μοτικών χώρων άθλησης.

5. Την αξιοποίηση οικονομικών πόρων από ευρωπαϊκά 
προγράμματα για την κατασκευή καινοτόμων οικολογι−
κών αθλητικών – κατασκηνωτικών κέντρων.

Στον Τομέα Παιδείας:
1) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ).
2) Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
3) Η λειτουργία ωδείου.
4) Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο 

πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχε−
διασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5) Η διάθεση διδακτηρίου για χρήσεις κοινής ωφέλειας 
ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδια−
φέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.

6) Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο 
σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς 
των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της 
μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλι−
τεχνικών και λυκείων.

7) Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκ−
δηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της 
Σχολικής Επιτροπής.

8) Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού 
προςκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων 
και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
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Στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας, Μέριμνας και 
Αλληλεγγύης

1) Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώ−
πων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων 
ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχα−
γωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων και 
λοιπών ιδρυμάτων προαγωγής της κοινωνικής προστα−
σίας και αλληλεγγύης.

2) Η παροχή υπηρεσιών Αγωγής, Φροντίδος, Προστα−
σίας και Αλληλεγγύης στον βρεφονηπιακό και παιδικό 
πληθυσμό του Δήμου Μαρωνείας Σαπών.

3) Η Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προβληματισμό 
των γονέων σε θέματα αγωγής,

4) Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, απασχόληση και 
ψυχαγωγία παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας 
εργαζομένων γονέων πριν ή μετά τη λήξη του εκπαι−
δευτικού ωραρίου− ηλικιωμένων.

5) Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατρο−
φή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών 
εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθη−
ματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, 
η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους από 
την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

6) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις 
λειτουργικές δαπάνες, καθαριότητος, θέρμανσης, ανα−
λωσίμων υλικών, καθώς και η εκτέλεση μικρών έργων 
για την κατασκευή και συντήρηση των σταθμών (παιδι−
κών−βρεφονηπιακών), η αποκατάσταση τυχόν φθορών 
και ζημιών του εξοπλισμού και γενικά ο εφοδιασμός με 
όλα τα μέσα που κρίνονται απαραίτητα για την λει−
τουργία τους.

7) Οι Υπηρεσίες Φροντίδας, Προστασίας και Αλλη−
λεγγύης στην Τρίτη και Τέταρτη ηλικία του Δήμου Μα−
ρωνείας Σαπών.

8) Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 
προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν, 
αυτόνομα ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συ−
νόλου.

9) Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοι−
νού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα 
και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

10) Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρή−
ζουν κατ’ οίκον βοήθειας, δια της παροχής υπηρεσιών 
φροντίδος κατ’ οίκον, λοιπών υποστηρικτικών υπηρε−
σιών, αλλά και ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών 
με στόχο την παραμονή των ωφελούμενων στο οικείο 
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους, την διατήρηση 
της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης 
ιδρυματικής φροντίδος και καταστάσεων κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς 
επιπέδου διαβίωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
τους.

11) Οι ενέργειες για την καταπολέμηση του αποκλει−
σμού των κοινωνικά ευπαθών ομάδων πληθυσμού, η 
προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η 
κοινωνική προστασία των ευπαθών ομάδων.

12) Η λειτουργία του Ιατροκοινωνικού Κέντρου.

13) Η εκπόνηση και εφαρμογή σχετικών μελετών, κοι−
νωνικών προγραμμάτων και οι ενέργειες για τη χρη−
ματοδότησή τους από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή ιδιωτι−
κούς πόρους. μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών 
προγραμμάτων.

14) Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δρά−
σεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, 
υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή 
ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινο−
τικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης 
και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυ−
χικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων 
προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογό−
νων ουσιών.

15) Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 
αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση ειδών διαβίω−
σης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

16) Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η 
εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την 
πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, 
με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Πα−
ραβατικότητας.

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

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

19) Η υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας που 
χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης.

20) Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημό−
σιας υγείας.

21) Οι ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
των δημοτών για θέματα κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης.

22) Η προαγωγή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των 
επιχειρήσεων και η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς 
για την ανάπτυξη της.

23) Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις 
αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμ−
μάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσι−
ας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, κατά τις 
ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 
(ΦΕΚ 197 Α΄).

24) Η ανάπτυξη προγραμμάτων και υλοποίηση δρά−
σεων για την ψυχαγωγία, αναψυχή, δημιουργική απα−
σχόληση, κοινωνική και εργασιακή ένταξη ατόμων με 
ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

25) Η ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για τη βελτί−
ωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του Δήμου με 
έμφαση στη νεολαία.
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26) Η ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων και πο−
λιτικών, η συμμετοχή και υλοποίηση ολοκληρωμένων 
τοπικών σχεδίων και δράσεων προώθησης της απασχό−
λησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ανέργων, στο 
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

27) Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότη−
τας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με 
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδι−
αιτερότητες, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού 
σχεδιασμού.

28) Η καταγραφή των χαρακτηριστικών του κοινωνικού 
τομέα και η εκπόνηση αντίστοιχων μελετών.

29) Η μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού 
χαρακτήρα

Στον Τομέα Περιβάλλοντος:
1) Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2) Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία.

3) Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
4) Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
5) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Καθαρές Ακτές – Κα−

θαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής.

6) Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−
στασίας αγρίων ζώων και της εν γένει χλωρίδας και 
πανίδας στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.

7) Η διαχείριση μιας ιαματικών και θερμών υδάτων 
της περιοχής.

8) Η ανάπτυξη δράσεων για την περιβαλλοντική και 
οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβά−
νονται:

− Η οργάνωση και λειτουργία δημοτικής συγκοινω−
νίας

− η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής

− η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−
τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής

− καθώς και κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια 
με τους σκοπούς της νέας κοινωφελούς επιχείρησης και 
αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανάπτυξη του Δημο−
τικού έργου και σε κάθε περίπτωση δεν έχει εμπορικό 
ή βιομηχανικό χαρακτήρα ούτε εμπίπτει στις κρατικές 
αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 
75 παράγραφο 2 του Ν. 3463/2006 που έχουν εκχωρηθεί 
στους Δήμους ή αυτές που εξαιρούνται σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 77/198.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ−ΣΑΠΩΝ» θα 

διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από 
επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπλη−
ρωτές τους από το δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη 
αυτά τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του 
Δήμου ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής τα δε υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι 

του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο της επιχείρησης. Από τα αιρετά μέλη, ένα εξ 
αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Στην περίπτωση 
που οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση ξεπεράσουν τους 
20 στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει υποχρεωτικά 
ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων σε αντικατάσταση 
μέλους προερχόμενου εκ των δημοτών.

2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του δημοτικού συμβουλίου.

3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των με−
λών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των 
εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους 
πρότεινε.

4. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρό−
εδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 
επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχε−
τική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορί−
ζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής 
της επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του 

κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχει−
ρήσεων. Συγκεκριμένα το κεφάλαιο της «ΚΟΙΝΩΦΕ−
ΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ − ΣΑΠΩΝ ορίζεται σε 
61.628,76€ όπως προκύπτει από το άθροισμα:

α. του καταβεβλημένου κεφαλαίου ύψους 44.020,54 € 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαρώνειας όπως 
αυτό προσδιορίζεται στη συστατική της πράξη.

β. του καταβεβλημένου κεφαλαίου ύψους 17.608,22 € της 
επιχείρησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαπών 
όπως αυτό προσδιορίζεται στην προσωρινή οικονομι−
κή κατάσταση αυτής υπογεγραμμένη από τον λογιστή 
της επιχείρησης. η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα 
εισήγηση.

Τα ανωτέρω ποσά δίνονται με κάθε επιφύλαξη. Το 
ακριβές κεφάλαιο της επιχείρησης θα προκύψει κατόπιν 
ελέγχου που θα διενεργήσουν ορκωτοί λογιστές στα 
οικονομικά των δύο συγχωνευμένων επιχειρήσεων.

− Πόροι της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης:
1) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με 
βάση τα διετή προγράμματα δράσης της Επιχείρησης 
(βάσει του άρθρου 259 του 3463/2006).

2) Έσοδα από αποδέκτες των προσφερόμενων από την 
Επιχείρηση υπηρεσιών (βάσει του άρθρου 268 Ν. 3463/
2006).

3) Έσοδα από το Ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώ−
πιση έκτακτων αναγκών.

4) Έσοδα από ενισχύσεις από Νομικά Πρόσωπα Δη−
μοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

5) Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης Εθνικών και Ευ−
ρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβου−
λιών καθώς και έσοδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και 
τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες και τα ειδικά προγράμματα 
αυτών.
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6) Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις.
7) Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων και εν γένει την 

αξιοποίηση της περιουσίας της Επιχείρησης.
8) Έσοδα οπό εισφορές δωρεές διαφόρου τύπου, χο−

ρηγίες, κληροδοτήματα.
9) Έσοδα από εισιτήρια.
10) Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης.
11) Έσοδα από αναθέσεις αθλητικών προγραμμάτων
12) Έσοδα από λοιπές πηγές.
Διάρκεια
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα (50) 

χρόνια αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της από−
φασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λύση.
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκεια της.
Β. Πριν παρέλθει η διάρκεια της με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου –με την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών της− και έγκριση από Γ.Γ. Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, που δη−
μοσιεύεται στο ΦΕΚ.

Γ. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρε−
ωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα 
άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο».

− Προσωπικό της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 

109 του ν. 3852/10, το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κοινωφελών 
επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, μεταφέρεται στην 
επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση και κα−
τατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του οι−
κείου διοικητικού συμβουλίου. Ο χρόνος υπηρεσίας στις 
επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για 
όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου συνεχί−
ζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη νέα επι−
χείρηση, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών 
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ιδίου 
άρθρου και εφόσον συντρέχει περίπτωση».

Λοιπές Διατάξεις
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχω−

νευόμενων επιχειρήσεων περιέχονται αυτοδικαίως στην 
επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθο−
λικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομέ−
νων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, 
στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχει−
ρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή 
επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθεμία από αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση 
της παρούσας απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η 
θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας − 
Σαπών ποσού 60.000,00 € και με ΚΑ 00−6736.000.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Σάπες, 5 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος
ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΙΧΑΝ 

F
     Αριθμ. απόφ. 131/2011 (3)
Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτι−

κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικα−
στικών αποφάσεων. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 σύμφωνα με τις 

οποίες οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις 
σχετικές τελεσίδικες αποφάσεις.

2. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου (πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της 17.2.2010.

3. Τις εγκυκλίους 50410/7.9.2010 και 24/οικ.50259/6.9.2010 
του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ.

4. Τα άρθρα 10 και 101 του Ν. 3584/07.
5. Την υπ’ αριθμ.02/2006 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστη−
κε, ότι ο Ιωάννης Λάκκας του Χρήστου συνδέεται με 
το Δήμο Τορώνης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ’ 
αριθμ. 89/08−03−2011 πιστοποιητικού της Γραμματέως 
του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται 
ότι κατά της υπ’ αριθμ.02/2006 απόφασης του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε τακτικό 
ή έκτακτο ένδικο μέσο.

6. Την υπ’ αριθμ.26/2006 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, 
ότι οι: 1) Μαρία Αλέγρα του Νικήτα, 2) Νικόλαος Πολυ−
γυρνός−Καρράς του Ιωακείμ και 3) Νικόλαος Κομπούρης 
του Αριστείδη συνδέονται με το Δήμο Σιθωνίας με σύμ−
βαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ. 99/11−03−2011 πιστοποιη−
τικού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με 
το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της υπ’ αριθμ. 26/2006 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής 
δεν κατατέθηκε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

7. Την υπ’ αριθμ. 35/2006 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι 
οι: 1) Μιχαλούδης Στόικος του Ιωάννη και της Μαρίας και 
2) Καρράς Νικόλαος του Βασιλείου συνδέεται με το Δήμο 
Σιθωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ’ αριθμ. 185/2011 
πιστοποιητικού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλ−
κιδικής, με το οποίο πιστοποιείται, ότι κατά της υπ’ αριθμ. 
35/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκι−
δικής δεν κατατέθηκε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

8. Την υπ’ αριθμ. 48/2006 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, 
ότι ο Δαλδογιάννης Άγγελος του Βαλσάμη συνδέεται με 
το Δήμο Σιθωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ’ 
αριθμ. 105/18−03−2011 πιστοποιητικού της Γραμματέως 
του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται 
ότι κατά της υπ’ αριθμ. 48/2006 απόφασης του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε τακτικό 
ή έκτακτο ένδικο μέσο.
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9. Την υπ’ αριθμ. 06/2007 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστη−
κε, ότι ο Χρήστος Ζαφείρης του Ιωάννη συνδέεται με 
το Δήμο Σιθωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ’ 
αριθμ. 90/08−03−2011 πιστοποιητικού της Γραμματέως 
του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποι−
είται ότι κατά της υπ’ αριθμ. 06/2007 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε 
τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

10. Την υπ’ αριθμ.12/2007 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστη−
κε, ότι ο Χρήστος Ζαφείρης του Ιωάννη συνδέεται με 
το Δήμο Σιθωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ’ 
αριθμ. 90/08−03−2011 πιστοποιητικού της Γραμματέως 
του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται 
ότι κατά της υπ’ αριθμ.06/2007 απόφασης του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε τακτικό 
ή έκτακτο ένδικο μέσο.

11. Της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2226/28.2.2011 και 2228/28.2.2011, 
Δήμου Σιθωνίας, αιτήσεις των, Χρήστου Ζαφείρη του 
Ιωάννη κάτοικου Μεταγγιτσίου, Μιχαλούδη Στόικου του 
Ιωάννη, του Καρρά Νικολάου του Βασιλείου κάτοικου, 
του Λάκκα Ιωάννη του Χρήστου, Αλέγρα Μαρία του 
Νικήτα, Πολυγυρνού−Καρρά Νικολάου, Κομπούρη Νικο−
λάου του Αριστείδη, Σακαλή Αστερίου του Νέστορα και 
Δαλδογιάννη Άγγελου του Βαλσάμη κάτοικου, οι οποίοι 
δικαιώθηκαν τελεσίδικα με της ανωτέρω αποφάσεις.

12. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2720/14−3−2011 Βεβαίωση του Προ−
ϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά 
με την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων.

13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
28 του Ν. 2190/1994 εξαιρούνται της απαγόρευσης έκδο−
σης πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και 
οποιαδήποτε μεταβολή αναφερομένη στη υπηρεσιακή 
κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσι−
ών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/
94 οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση της δι−
καστική απόφαση.

14. Τις διατάξεις του άρθ. 58 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/
2010, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπου 
«ο δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών όλου 
του Δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχε−
τικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπη−
ρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού 
ελέγχου».

15. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, 
Σιθωνίας και Τορώνης, που συνενώθηκαν βάσει του Ν. 3852/
2010 σε ένα ενιαίο με την επωνυμία «Δήμος Σιθωνίας», 
καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών.

16. Το γεγονός ότι στην περίπτωση της παρούσας 
απόφασης δεν εφαρμόζεται το άρθ. 101 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2007), διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται 
μόνο της υπηρεσιακές μεταβολές που προκύπτουν βά−
σει του κώδικα αυτού – δηλαδή αποστέλλεται για δημο−
σίευση στο ΦΕΚ με μέριμνα του Φορέα και όχι του Γ.Γ. 
της Περιφέρειας (αναλογική εφαρμογή της εγκυκλίου 
του ΥΠΕΣ 77/2007 για τη μεταφορά του πλεονάζοντος 
προσωπικού των επιχειρήσεων της ΟΤΑ).

17. Την εισήγηση του Δημάρχου, αποφασίζουμε:
να συσταθούν οι κάτωθι προσωρινές προσωποπαγείς 

θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρ−
μογή δικαστικών αποφάσεων:

1. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Εργα−
τών Καθαριότητας, στην οποία κατατάσσεται ο Χρή−
στος Ζαφείρης του Ιωάννη.

2. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Εργα−
τών Ύδρευσης, στην οποία κατατάσσεται ο Μιχαλούδης 
Στόικος του Ιωάννη.

3. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Ερ−
γατών Ύδρευσης, στην οποία κατατάσσεται ο Καρράς 
Νικόλαος του Βασιλείου.

4. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Εργα−
τών Καθαριότητας, στην οποία κατατάσσεται ο Λάκκας 
Ιωάννης του Χρήστου.

5. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Ερ−
γατών Ύδρευσης, στην οποία κατατάσσεται η Αλέγρα 
Μαρία του Νικήτα.

6. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Ερ−
γατών Αποχέτευσης, στην οποία κατατάσσεται ο Πο−
λυγυρνός−Καρράς Νικολάου.

7. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Εργα−
τών Ύδρευσης, στην οποία κατατάσσεται ο Κομπούρης 
Νικόλαος του Αριστείδη.

8. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Ερ−
γατών Καθαριότητας, στην οποία κατατάσσεται ο Σα−
καλής Αστέριος του Νέστορα.

9. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ Οδηγός 
Απορριμματοφόρου στην οποία κατατάσσεται ο Δαλ−
δογιάννης Άγγελος του Βαλσάμη.

Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν 
με οποιονδήποτε τρόπο.

Η δαπάνη των θέσεων του παραπάνω προσωπικού 
ύψους 159.000,00 €, θα καλυφθούν από το Δημοτικό 
Προϋπολογισμό για το έτος 2011 και θα βαρύνει της 
κάτωθι Κ.Α.:

1. Στον Κ.Α. 02.20.6021 με το ποσό των 53.500,00 €
2. Στον Κ.Α. 02.20.6022 με το ποσό των 12.000,00 €
3. Στον Κ.Α. 02.20.6052 με το ποσό των 15.000,00 €
4. Στον Κ.Α. 02.25.6021.0001 με το ποσό των 53.500,00 €
5. Στον Κ.Α. 02.25.6022.0001 με το ποσό των 10.000,00 €
6. Στον Κ.Α. 02.25.6052.0001 με το ποσό των 15.000,00 €
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη 

στου αντίστοιχους Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου 
συνολικού ποσού περίπου 233.000,00 € ετησίως.

Η κατάταξη του ως άνω προσωπικού της παραπάνω 
συνιστώμενες θέσεις θα γίνει με απόφαση που θα εκ−
δοθεί από το αρμόδιο της διορισμό όργανο, η οποία θα 
δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Νικήτη 16 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02011180306110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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