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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», που περιλαμβάνει
τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των πρώην Δήμων
Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Ορφανού, Παγγαί−
ου, Πιερέων και τα Ν.Π.Δ.Δ. με επωνυμία: Παπα−
χρηστίδειο Πνευματικό Κέντρο Ελευθερούπολης,
Φιλαρμονική Νικήσιανης και Βιβλιοθήκη – Μουσείο
Νικήσιανης ...........................................................................................
1
Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗ−
ΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», που περιλαμβάνει τους Παιδι−
κούς Σταθμούς: Α, Β, Γ Ελευθερούπολης, Αντιφι−
λίππων, Κοκκινοχώματος, Παγγαίου, Δωματίων,
Ελευθερών και Κ.Α.Π.Η. Ελευθερούπολης, Νική−
σιανης, Παλαιοχωρίου και Ελευθερών. ....................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 69
(1)
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», που περιλαμβάνει τις
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των πρώην Δήμων Ελευθε−
ρούπολης, Ελευθερών, Ορφανού, Παγγαίου, Πιερέων
και τα Ν.Π.Δ.Δ. με επωνυμία: Παπαχρηστίδειο Πνευ−
ματικό Κέντρο Ελευθερούπολης, Φιλαρμονική Νική−
σιανης και Βιβλιοθήκη – Μουσείο Νικήσιανης.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. 21 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
σύστασης του πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 109 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
συγχώνευσης των υφιστάμενων Ν.Π.Ι.Δ. των συνενωμέ−
νων Δήμων σε ένα νέο Ν.Π.Ι.Δ. και η δημοσίευση της
συγχώνευσης στο ΦΕΚ από τον οικείο Δήμο

3. Την εγκύκλιο 11/οικ.4569/27−1−2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α. και
Η.Δ. περί θεμάτων συγχωνεύσεων και προσωπικού
Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεων των Δήμων, και
4. Το γεγονός ότι υφίστανται στο νέο Δήμο Παγγαίου
τα εξής Ν.Π.Δ.Δ.
− Παπαχρηστίδειο Πνευματικό Κέντρο Ελευθερούπο−
λης, (173/A΄/30−7−1980 ΦΕΚ).
− Κοινοτική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Νικήσιανης, (373/
Β/12−5−1997 ΦΕΚ).
− Φιλαρμονική Νικήσιανης (18/Α/19−1−1974 ΦΕΚ).
− Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πιερέων (1719/Β/27−
8−2008 ΦΕΚ).
− Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παγγαίου (1635/
Β/7−8−2009 ΦΕΚ).
− Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ελευθερούπολης
(262/Β/13−2−2009 ΦΕΚ).
− Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ορφανού (ΔΗ.
Κ.Ε.Ο.) (2296/Β/27−10−2009 ΦΕΚ).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 263 του Ν. 3463/2006
(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
6. Την αριθ. 2374/16−3−2011 εγκριτική απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης της αριθ. 69/2011 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ
1. ΣΥΣΤΑΣΗ
Συγχωνεύουμε σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση με την
επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙ−
ΟΥ» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Π.», τις υφιστάμενες
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις στους συνενούμενους Δήμους
και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των οποίων
οι σκοποί συνάδουν με το σκοπό της μιάς και μόνης Κοι−
νωφελούς Επιχείρησης, ήτοι: Δημοτική Κοινωφελής Επι−
χείρηση Πιερέων, Κοινωφελής Επιχείρηση Ελευθερών,
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παγγαίου, Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Ορφανού, Δημοτική Κοινωφε−
λής Επιχείρηση Ελευθερούπολης και το Παπαχρηστίδειο
Πνευματικό Κέντρο Ελευθερούπολης, Βιβλιοθήκη – Μου−
σείο Νικήσιανης και Φιλαρμονική Νικήσιανης, η οποία
θα λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με
κοινωφελή χαρακτήρα και θα διέπεται ως προς τη διοί−
κηση, οργάνωση λειτουργία και υλοποίηση των έργων
της αρμοδιότητας της, καθώς και τις πηγές χρηματο−
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δότησής της, από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
καθώς και του 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
Η νέα επιχείρηση αποτελεί καθολικό διάδοχο των
συγχωνευόμενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων, των συ−
νενωμένων δήμων και αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις αυτών.
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σκοποί της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαί−
ου» είναι η οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων
και η παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με
τις αρμοδιότητες του Δήμου, που αναφέρονται στους
τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περι−
βάλλοντος, την οργάνωση και την εκπόνηση και εφαρ−
μογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, για την
ανάπτυξη του Δήμου Παγγαίου.
Ειδικότερα οι σκοποί της « Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου» είναι:
Α. Τομέας Πολιτισμού
− Η προώθηση της Πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου
Παγγαίου και η καλλιέργεια σε βάθος της καλλιτεχνικής
ευαισθησίας, η προστασία, διαφύλαξη και διάδοση της
πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του Δήμου.
− Η οργάνωση και πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, μουσι−
κών εκδηλώσεων.
− Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παι−
δείας, μουσικής, χορού, θεάτρου, τεχνών.
− Η οργάνωση εκδηλώσεων για την επιβράβευση εξαι−
ρετικών επιδόσεων στο χώρο του πολιτισμού.
− Η ανάδειξη του έργου των σπουδαίων ανθρώπων
της τέχνης και των γραμμάτων που κατάγονται από
το Δήμο Παγγαίου.
− Η δημιουργία πολιτιστικής υποδομής.
− Η προβολή ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών με
την παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
− Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, με την ανάπτυ−
ξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την δημιουργική
απασχόληση και αξιοποίηση των δημοτών του Δήμου
Παγγαίου και ιδιαίτερα των νέων με εκδηλώσεις πολι−
τιστικού περιεχομένου.
− Η συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς φορείς,
ερασιτεχνικούς συλλόγους, σωματεία του Δήμου Παγ−
γαίου και η παροχή με κάθε τρόπο ηθικής, υλικής και
τεχνικής βοήθειας με στόχο την ενίσχυση της ερασι−
τεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου των
πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεων τους.
− Η λειτουργία του Παπαχρηστίδειου Πνευματικού Κέ−
ντρου και η αξιοποίηση του σε πολυχώρο πολιτισμού.
− Η συγκέντρωση και η καταγραφή των παραδοσια−
κών και ιστορικών στοιχείων του Δήμου Παγγαίου και
η δημιουργία, αξιοποίηση και διατήρηση Λαογραφικών
Μουσείων.
− Η δημιουργία και λειτουργία Μουσείου Ιστορίας της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την καταγραφή, και διάσωση
των αρχείων των παλαιών Δήμων και Κοινοτήτων.
− Η δημιουργία και λειτουργία Μουσείου Σχολικής
Ιστορίας.
− Η λειτουργία Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμη−
ρίωσης με βασικό στόχο τη συγκέντρωση και διαχείριση
των τεκμηρίων κάθε είδους και τύπου (αρχεία, βιβλία,
άρθρα, σχέδια, φωτογραφίες, αντικείμενα και άλλο υλι−
κό) που αφορούν την ιστορία του Δήμου Παγγαίου και
της ευρύτερης περιοχής.

− Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του
Δήμου Παγγαίου για την από κοινού προώθηση και υλο−
ποίηση πολιτιστικών πνευματικών, παιδαγωγικών, εκ−
παιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων μέσα και έξω
από τα σχολεία και η εξασφάλιση της συμμετοχής της
μαθητιώσας νεολαίας σε προγράμματα των δράσεων
της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Η δημιουργία φεστιβάλ
Μαθητικής Δημιουργίας και η σύνδεση του πολιτισμού
με την εκπαίδευση.
− Η ανάληψη και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών
Προγραμμάτων εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού και πο−
λιτιστικού χαρακτήρα.
− Η συμμετοχή και η διοργάνωση εκθέσεων πολιτι−
στικών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων για την
διεξαγωγή σημαντικών γεγονότων για το Δήμο και ευ−
ρύτερα τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
− Η ίδρυση βιβλιοθηκών, πινακοθήκης, κινηματογράφου,
θεάτρου, δημοτικού ωδείου, σχολής χορού, ζωγραφικής,
γλυπτικής, φωτογραφίας, Κουκλοθέατρου, Θεάτρου Σκι−
ών, Χειροτεχνίας, στατικού μοντελισμού, κ.λ.π.
− Δραστηριότητες κατάρτισης, εκπαίδευσης, επιμόρ−
φωσης καθώς και λειτουργία σχολών Χορού, Μουσικής,
Εικαστικών Τεχνών, Εφαρμοσμένων Επιστημών.
− Η λειτουργία φιλαρμονικής.
− Η ανάδειξη, προστασία και προβολή μνημείων, σπη−
λαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και των
εγκαταστάσεων αυτών που δεν ανήκουν στο Υπουρ−
γείο Πολιτισμού.
− Η συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστο−
ρικών κτιρίων που παραχωρούνται ή δωρίζονται στο
Δήμο Παγγαίου από ιδιώτες ή άλλους φορείς.
− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, μέσω δρά−
σεων που συνάδουν με τους καταστατικούς σκοπούς
της επιχείρησης και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.
− Η προώθηση και η συνεργασία με τους συλλόγους,
τους φορείς, της μη κυβερνητικές οργανώσεις εντός
και εκτός ορίων του Δήμου.
− Έκδοση και διανομή εφημερίδας του Δήμου με πα−
ράλληλη είσπραξη διαφημιστικών εσόδων. Σύμφωνα με
το άρθρο 254 παρ. 2 ΔΚΚ, είναι δυνατή από την κοινω−
φελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσοτέρων
σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους
συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό
ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Η είσπραξη διαφημιστικών
εσόδων από την έκδοση της εφημερίδας δεν έχει κερ−
δοσκοπικό χαρακτήρα και θα διατίθενται στους σκο−
πούς της Επιχείρησης.
− Η έκδοση περιοδικού για την πνευματική καλλιέργεια
και ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου Παγγαίου.
− Η οργάνωση μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων σε
όλους τους τομείς της τέχνης.
− Η δημιουργία και λειτουργία εγκαταστάσεων (χώρων
αναψυχής και περιπτέρων προβολής).
− Η λειτουργία Κέντρου Προβολής της περιοχής, πλη−
ροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών.
− Η έκδοση εντύπου υλικού και η ανάπτυξη και διαχεί−
ριση ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων και χώρων πληρο−
φόρησης για την πολιτιστική προβολή της περιοχής.
− Η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που έχουν σχέση
με την περιοχή και η προβολή του έργου τους.
− Η ενίσχυση δράσεων ομάδων πολιτών που αναλαμ−
βάνουν εθελοντικά πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής (αισθητική δημόσιων χώρων, διά−
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δοση πολιτιστικών αγαθών, λειτουργία εναλλακτικών
Μ.Μ.Ε. κ.λπ.).
− Η ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας.
Β. Τομέας Αθλητισμού
− Η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε χώρους
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και η διαχείριση και εκ−
μετάλλευση δημοτικών αθλητικών χώρων και εγκατα−
στάσεων, όπως γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, χώροι
άθλησης, πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής.
− Η συνεργασία και στήριξη των αθλητικών σωματείων
και λοιπών φορέων αθλητισμού του Δήμου Παγγαίου,
η στήριξη των δραστηριοτήτων τους ιδίως ως προς τη
διοργάνωση αγώνων.
− Η οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητι−
κών τμημάτων καθώς και η ενθάρρυνση της συμμετοχής
των νέων και γενικότερα των κατοίκων σε αθλητικές
δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
− Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού
− Προγράμματα άθλησης για ΑΜΕΑ
− Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
− Η ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης και άσκησης
που έχουν σχέση με τη φύση (ορειβατικός, περιπατητι−
κός τουρισμός, χιονοδρομία).
− Η στήριξη αθλητών και ομάδων που διακρίθηκαν σε
πανελλήνια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
− Η Διοργάνωση ετήσιων σχολικών αγώνων και πρω−
ταθλημάτων.
− Η καταγραφή της αθλητικής ιστορίας του Δήμου
Παγγαίου.
− Η στήριξη των αναγνωρισμένων αθλητικών σωμα−
τείων του Δήμου Παγγαίου.
Γ. Τομέας Περιβάλλοντος
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση
− του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού πε−
ριβάλλοντος,
− στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτι−
κών.
− Υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.
− Η ανάπτυξη δράσεων προστασίας του περιβάλλο−
ντος (δενδροφυτεύσεις, προστασία βιοποικιλότητας,
πυροπροστασία, περιπατητικά μονοπάτια, παραδοσιακοί
οικισμοί κ.α.).
− Η δημιουργία πάρκων και διαδρομών αναψυχής.
− Η ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή
φυσικών σχηματισμών (σπήλαια, βραχογραφίες κ.α.).
− Ίδρυση φορμών διαχείρισης προστατευμένης περιο−
χής NATURA, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (2742/99).
− Προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών
(περιβαλλοντικός, οικολογικός τουρισμός κλπ ).
− Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
− Δημιουργία και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
− και πληροφόρησης.
− Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει, για την
αντιμετώπιση πυρκαγιών ιδίως σε περιοχές που έχουν
δασικό χαρακτήρα.
Δ. Λοιπές δραστηριότητες
− Αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και
η οργάνωση εργαστηρίων για την παραγωγή παραδο−
σιακών τοπικών προϊόντων του Δήμου Παγγαίου και η
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προώθηση τους με απώτερο στόχο την πολιτιστική και
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
− Η προβολή μέσω πινακίδων, πινάκων της επιχείρησης
που έχουν στόχο τη μετάδοση της Πολιτιστικής, Αθλη−
τικής, Περιβαλλοντικής ανάπτυξης, την επιμόρφωση και
την ψυχαγωγία των κατοίκων του Δήμου Παγγαίου.
− Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γρα−
φείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα
που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προ−
σφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις
τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με
τις αρμόδιες αρχές.
− Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊ−
κών προγραμμάτων, καθώς και η συνεργασία με άλλους
φορείς για τη συμμετοχή σε αυτά.
− Η υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευ−
τικών και λοιπών Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμά−
των που έχουν σχέση με τον Πολιτισμό, Αθλητισμό,
Περιβάλλον.
− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προώθη−
σης της απασχόλησης καθώς και ανάπτυξης του αν−
θρωπίνου δυναμικού της περιοχής.
− Δημοτική συγκοινωνία.
3. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης η Δημοτική Κοινότητα Ελευ−
θερούπολης, του Δήμου Παγγαίου, Νομού Καβάλας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Κάθε διαφορά μεταξύ της επιχείρησης αφενός και
οποιουδήποτε αφετέρου που προκύπτει από το Νόμο
ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας
της επιχείρησης.
Άρθρο 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από εντεκαμελές (11) διοικη−
τικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με
αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έξι (6) είναι
αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Παγγαίου, (από τους
οποίους δύο (2) της μειοψηφίας), ένας (1) εκπρόσωπος
κοινωνικού φορέα της περιοχής, τέσσερις (4) δημότες
ή κάτοικοι του Δήμου Παγγαίου που έχουν πείρα ή
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Σε
περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους
από είκοσι (20) εργαζομένους, ορίζεται ως μέλος ένας
εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποί−
ος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών.
Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοι−
κητικού συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό
του. (Άρθρο 255 παρ. 4 του Ν. 3463/2006).
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐστα−
ται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη
αρμοδιότητας του που προβλέπεται από το Νόμο ή
τη Συστατική πράξη της επιχείρησης. Σε περίπτωση
κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργό−
τερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου
Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 255 παρ. 2 του Ν. 3463/
2006).
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί
την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές
ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αυτού, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 3
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα
που αφορούν την επιχείρηση, πλην των περιπτώσεων
που ορίζει διαφορετικά ο Νόμος. Ειδικότερα το Δ.Σ:
α. Εκπροσωπεί την επιχείρηση και είναι αρμόδιο να
αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση
της επιχείρησης, στη διαχείριση της περιουσίας της
και στην επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να απο−
φασίζει για κάθε ζήτημα που την αφορά. Επιμελείται
των υποθέσεων και των συμφερόντων της Επιχείρη−
σης.
β. Προσλαμβάνει το Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης
μετά από σχετική προκήρυξη.
γ. Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο το διετές πρό−
γραμμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της επιχείρη−
σης.
δ. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον ετήσιο προ−
ϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης.
ε. Υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έως το τέλος
Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου
έτους, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης
της επιχείρησης, μαζί με την έκθεση των ελεγκτών του
άρθρου 261 (Ν.3463/2006) και έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της
νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης.
στ. Συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης έργων, υπηρεσιών,
μελετών και προμηθειών της επιχείρησης καθώς και
συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.
Άρθρο 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά
εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, καθώς και
όταν οι υποθέσεις της επιχείρησης το απαιτούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόε−
δρο με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη τρεις τουλά−
χιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Επίσης συγκαλείται
υποχρεωτικά όταν το ζητήσουν τα μισά τουλάχιστον
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση πρέπει
να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να
επιδοθεί την ίδια ημέρα της συνεδρίασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της
επιχείρησης και ευρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον υφί−
σταται απόλυτος πλειοψηφία του συνολικού αριθμού
των μελών του. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άρτιος, βρίσκεται σε
απαρτία εφ’ όσον παρίστανται τα μισά μέλη του. Οι
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Με από−
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμε−
τέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου,
φυσικά πρόσωπα για να εκφράσουν την άποψη τους
όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρ−
μοδιότητές τους.

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο,
τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους
παριστάμενους Συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται
από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από
υπάλληλο της επιχείρησης που ορίζεται με απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 5
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχεί−
ρησης συντάσσονται υποχρεωτικά, εντός τριμήνου από
τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της συγχώνευσης, ο Εσωτερι−
κός Κανονισμός Υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται
η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των
Υπηρεσιών της Επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού
κατά ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού, ο
Κανονισμός Προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπη−
ρεσιακή κατάσταση αυτού, τα προσόντα πρόσληψης,
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πει−
θαρχικές τους ευθύνες και ο Κανονισμός Οικονομικής
Διαχείρισης.
Επί πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συ−
ντάσσει, με απόφασή του, και άλλους κανονισμούς οι
οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της
Επιχείρησης.
Άρθρο 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η διαχείριση της Κ.Ε.ΔΗ.Π. γίνεται σύμφωνα με το
άρθρο 260 του Ν. 3463/2006, τα άρθρα 275−279 του
Ν.3852/2010. Ειδικότερα:
1. Με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.
2. Το οικονομικό έτος της επιχείρησης συμπίπτει με
το ημερολογιακό έτος.
3. Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ
κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα καθαρά
κέρδη της επιχείρησης μπορεί να διατίθενται για την
βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων της ή
να διατίθενται στο Δήμο Παγγαίου για την εκτέλεση
κοινωφελών έργων.
Με την ίδια διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
να κρατήσει μέχρι (12% ) δώδεκα τοις εκατό από τα
καθαρά κέρδη, σε ιδιαίτερο λογαριασμό για την παροχή
κινήτρων στους εργαζομένους.
5. Η Κ.Ε.ΔΗ.Π. μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματι−
κές συμβάσεις όπως προβλέπονται στην κείμενη νομο−
θεσία (άρθρο 100 παρ 2 του Ν 3852/2010.
6. Κάθε σύμβαση προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έρ−
γων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων
των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων
υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης που συ−
νάπτει η επιχείρηση ποσού 100.000,00 € έως 500.000,00
€ διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας αυ−
τών πριν από τη σύναψη τους από τον Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 278 του Ν. 3852/2010. Ο προληπτικός έλεγχος
για ποσά άνω των 500.000,00€ διενεργείται κατά την
παρ. 2 του άρθρου 278 του ίδιου Νόμου από Κλιμάκιο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Άρθρο 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε τριάντα χρό−
νια από την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 8
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
α. Χρηματοδότηση του Δήμου Παγγαίου για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες
με βάση το διετές πρόγραμμα δράσης της επιχείρη−
σης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν.
3463/2006), που θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο
της επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο.
β. Οι πόροι από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμενα
− συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εθνικών φορέων.
γ. Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ−
σικά πρόσωπα.
δ. Οι αποζημιώσεις από τους αποδέκτες των σχετι−
κών με τους καταστατικούς σκοπούς προσφερομένων
υπηρεσιών.
ε. Από συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις.
στ. Επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο.
ζ. Έσοδα από ενισχύσεις και παροχή υπηρεσιών από
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (άρθρο
268 Ν. 3463/2006).
η. Δάνεια από τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς
της Ελλάδος ή και κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. και
τις τράπεζες και τα ταμεία της Ε.Ε.
θ. Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης.
ι. Έσοδα από λοιπές πηγές.
Άρθρο 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των
τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννέα
ευρώ και έξι λεπτών (398.709,06 €) το οποίο προκύπτει
από το σύνολο των κεφαλαίων των συγχωνευμένων
κοινωφελών επιχειρήσεων. Ήτοι αναλυτικά:
1) Κεφάλαιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Ελευθερούπολης (ΔΗ.Κ.Ε.Ε.) ποσού 2.934,70 € και όλα
τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.
2) Κεφάλαιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Ελευθερών (Κ.Ε.Δ.Ε.) ποσού 49.889,95 €.
3) Κεφάλαιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Ορφανού (ΔΗ.Κ.Ε.Ο.) ποσού 79.683,41 €.
4) Κεφάλαιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Παγγαίου (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) ποσού 58.201,00 €.
5) Κεφάλαιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πιερέων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Π.) ποσού 208.000,00 €
Άρθρο 10
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η επιχείρηση λύεται:
α. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα
με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
β. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδι−
κασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα
άνω των δύο (2) ετών.
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γ. Όταν παρέλθει η διάρκεια της και δεν υπάρξει νέα
απόφαση για παράταση.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση
της, η οποία γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές
που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Παγγαίου.
Τη λύση ακολουθεί η εκκαθάριση.
Μετά την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία απο−
μένουν, περιέρχονται στο Δήμο Παγγαίου.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των
οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δια−
χείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από
τις σχετικές με τις Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις
διατάξεις του Κ.Δ.Κ και του Ν 3852/2010 και τις αντί−
στοιχες υπουργικές αποφάσεις.
Το προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
109 του Ν 3852/2010, διατηρώντας όλα τα εργασιακά,
μισθολογικά, ασφαλιστικά του δικαιώματα, συνεχίζει την
εργασιακή του σχέση στη νέα επιχείρηση. Η ρύθμιση
αυτή αφορά τα άτομα που απασχολούνται με σχέσεις
εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με καθεστώς
μερικής απασχόλησης, καθώς και τις συμβάσεις έργου.
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως η Δημοτική Κοινωφελής Επι−
χείρηση Δήμου Παγγαίου υποκαθίσταται αυτοδικαίως
χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δι−
καιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων
Κοινωφελών Επιχειρήσεων εξομοιούμενη με καθολικό
διάδοχο.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Παγγαίου η οποία θα προβλεφθεί στον υπό κατάρτιση
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011, βάσει της από
28−2−2011 βεβαίωσης της οικονομικής υπηρεσίας.
Για τα επόμενα χρόνια θα προκληθεί δαπάνη το ύψος
της οποίας θα εξαρτηθεί από τις αντίστοιχες αποφά−
σεις χρηματοδότησης προς την Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση, από το Δήμο Παγγαίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελευθερούπολη 24 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 68
(2)
Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ−
ΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»,
που περιλαμβάνει τους Παιδικούς Σταθμούς: Α, Β, Γ
Ελευθερούπολης, Αντιφιλίππων, Κοκκινοχώματος, Παγ−
γαίου, Δωματίων, Ελευθερών και Κ.Α.Π.Η. Ελευθερού−
πολης, Νικήσιανης, Παλαιοχωρίου και Ελευθερών.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. 21 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
σύστασης του πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ.
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2. Tις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί συγ−
χώνευσης των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. των συνενωμένων
Δήμων σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. και η δημοσίευση της συγ−
χώνευσης στο ΦΕΚ από τον οικείο Δήμο,
3. Την εγκύκλιο 11/οικ.4569/27−1−2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α. και
Η.Δ. περί θεμάτων συγχωνεύσεων και προσωπικού
Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεων των Δήμων,
4. Το γεγονός ότι υφίστανται στο νέο Δήμο Παγγαίου
τα εξής Ν.Π.Δ.Δ.
− A΄ Δημοτικός Παιδικός − Βρεφικός Σταθμός Δήμου
Ελευθερούπολης (503/Β/30−4−2001 ΦΕΚ),
− Β’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Ελευθερού−
πολης (503/Β/30−4−2001 ΦΕΚ),
− Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Αντιφιλίππων (503/Β/30−4−
2001 ΦΕΚ),
− Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Κοκκινοχώματος,
Δήμου Ελευθερούπολης, (1337/Β/30−6−1999 ΦΕΚ),
− Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Δωματίων, Δήμου
Πιερέων (503/Β/30−4−2011 ΦΕΚ),
− Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου
Ελευθερούπολης, (975/Β΄/30−11−1982 ΦΕΚ).
− Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ελευθερών, (1604/
Β/17−8−2007 ΦΕΚ).
− Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
Δήμου Ελευθερών (1823/Β/11−9−2007 ΦΕΚ).
− Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δ.Δ. Νική−
σιανης του Δήμου Παγγαίου, (608/Β΄/17−7−2002 ΦΕΚ).
− Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στην Κοι−
νότητα Παλαιοχωρίου, (96/Β΄/10−2−1998 ΦΕΚ).
− Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Παγγαίου, το οποίο προήλ−
θε από τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικός Σταθμός
Παλαιοχωρίου και Παιδικός Σταθμός Νικήσιανης, (944/
Β/24−7−2002 ΦΕΚ).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 263 του Ν. 3463/2006
(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
6. Την αριθ. 2562/16−3−2011 εγκριτική απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης της αριθ. 68/2011 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγχωνεύουμε σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσί−
ου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνική Φροντίδα
και προσχολική αγωγή Δήμου Παγγαίου» με έδρα
την έδρα του Δήμου Παγγαίου Ελευθερούπολη, τα
υφιστάμενα Ν.Π.Δ.Δ., ήτοι: τους Παιδικούς Σταθμούς
Ελευθερούπολης, Κοκκινοχώματος, Αντιφιλίππων,
Δωματίων, Ελευθερών, Παλαιοχωρίου και Νικήσιανης,
τα ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης, Παλαιοχωρίου, Νικήσιανης,
και Ελευθερών.
Άρθρο 2
Σκοποί
Α.− Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
(Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ ε΄ του Ν.3463/2006) στον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίως:
− Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής −
παιδικής ηλικίας –οικογένειας – νέων − τρίτης ηλικίας
– ευπαθών ομάδων πληθυσμού.
− Φροντίδα, διαπαιδαγώγηση ψυχαγωγία βρεφών και
νηπίων με πολύπλευρη νοητική ψυχοσωματική και κοι−

νωνική ανάπτυξη των παιδιών και η προετοιμασία τους
για το σχολικό περιβάλλον
− Η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για την ευ−
αισθητοποίηση γονέων πάνω σε θέματα σύγχρονης
παιδαγωγικής και ψυχολογίας
− Η δημιουργία και λειτουργία:
− δημοτικού ιατρείου,
− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−
ωμένων (ΚΑΠΗ)
− προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που
έχουν παραβατική συμπεριφορά,
− 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.
− Η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για την
προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθε−
λοντισμού.
− Η χορήγηση υποτροφιών για νέους δημότες που
φοιτούν στη μέση Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση
και σε μεταπτυχιακές σπουδές.
− Η διενέργεια ερευνών για την καταγραφή – αξιολό−
γηση των προβλημάτων των δημοτών και εφαρμογή
κοινωνικών πολιτικών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φρο−
ντίδας και υγείας.
− Η ανάπτυξη προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης
και διανομής τροφίμων ή συσκευασμένου φαγητού σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα που διαβιούν
κάτω από το όριο της φτώχειας.
− Η πληροφόρηση, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη ατόμων με αναπηρία και ομάδων και ατόμων
με ιατρικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα που απειλού−
νται με απομόνωση και κοινωνικό αποκλεισμό.
− Η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που
στοχεύουν στη πρόληψη της παραβατικότητας.
− Ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για μονογο−
νεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.
− Ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων και
δράσεων για την διευκόλυνση της διαδικασίας κοινωνι−
κής ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία
(ΑΜΕΑ)
− Δημιουργία Δημοτικού Κοινωνικού Ταμείου.
− Δημιουργία Δημοτικού Κοινωνικού παντοπωλείου,
φαρμακείου και ιματιοθήκης.
− Οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων για παι−
διά, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ.
− Ίδρυση και λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού για
εξαρτήσεις (διαδίκτυο, αλκοόλ, ουσίες κ.λ.π)
− Υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων
και σύνδεση με φορείς και κοινωνικές δομές που υλο−
ποιούν προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης.
− Υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής φροντίδας μεταφε−
ρόμενες από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
− Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις:
− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
− βρεφοκομείων,
− ορφανοτροφείων,
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−
ντίδας (ΚΑΠΗ)
− γηροκομείων,
− Βοήθεια στο Σπίτι
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− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας,
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας,
− Κέντρων για ΑΜΕΑ,
− Κέντρων αναψυχής ατόμων με αναπηρία,
Β. Τομέας Παιδείας (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄του
Ν.3463/2006) στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
− η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών (Κ.Δ.Α.Π)
− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής
− Ίδρυση και λειτουργία Σχολής Γονέων,
− Υλοποίηση δράσεων δια βίου μάθησης και εκπαί−
δευσης,
− Κέντρων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για τους
αλλόγλωσσους,

Εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
περισσότερα από πέντε, δύο τουλάχιστον μέλη θα ορί−
ζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τον ορισμό των
μελών, εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί ο
Δήμαρχος αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος
αντιστοίχως του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου.
Τα μέλη μπορούν να αντικατασταθούν κατά την δι−
άρκεια της θητείας τους, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκη−
ση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 3
Πόροι

Άρθρο 5
Περιουσία

Οι οικονομικοί πόροι του Νομικού Προσώπου αποτε−
λούνται από:
1. Την κρατική επιχορήγηση σύμφωνα με τον ν. 1828/89
από τους ΚΑΠ.
2. Την επιχορήγηση του Δήμου Παγγαίου όποτε είναι
απαραίτητη για να αντιμετωπισθεί οποιαδήποτε έκτα−
κτη ανάγκη ή όταν οποιεσδήποτε ανάγκες το απαιτή−
σουν.
3. Τις εισπράξεις από μηνιαίες οικονομικές εισφορές
από τις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών για
του Παιδικούς Σταθμούς.
4. Τις κάθε είδους δωρεές, εισφορές, κληρονομιές
και περιουσίες.
5. Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία.
6. Επιχορηγήσεις από οποιαδήποτε συγχρηματοδοτού−
μενα προγράμματα που υλοποιούνται από το Ν.Π.Δ.Δ.

Ένα οικόπεδο με αριθμό 281 του ΟΤ 33 έκτασης 3.034
τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Δωματίων της Δημοτικής
Ενότητας Πιερέων μετά του επ’ αυτού κτιρίου.
Κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευμέ−
νων Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 4
Διοίκηση

Άρθρο 7
Εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 11 μελές Διοικη−
τικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου και αποτελείται:
1. Από έξι αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που
ορίζονται με απόφαση του, με τους αναπληρωτές του.
2. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ
εφόσον σ΄ αυτό υπηρετούν περισσότεροι από (10) ερ−
γαζόμενοι.
3. Δύο δημότες ή κατοίκους χρήστες των υπηρεσιών
του Νομικού Προσώπου με τους αναπληρωτές τους.
4. Δύο δημότες ή κατοίκους με ανάλογη επαγγελμα−
τική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικά με το
σκοπό του Νομικού προσώπου με τους αναπληρωτές
τους.

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια
και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή ως και Τράπεζες, ΝΠΔΔ
και ΝΠΙΔ από τον Πρόεδρο του και όταν αυτός απουσι−
άζει από τον Αντιπρόεδρο.
Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2011 του
Δήμου Παγγαίου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να
προσδιορισθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Προσωπικό
Το υπηρετούν προσωπικό καθίσταται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010,
αυτοδικαίως προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες
του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη
συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας. Η κατάταξη
του παραπάνω προσωπικού θα γίνει με απόφαση του
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του νέου νομικού
προσώπου.

Ελευθερούπολη 24 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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