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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 5/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 ηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα εηθνζηπέληε (25) ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξψελ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ Πνιπγχξνπ, 

χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 5/21.2.2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ 

Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

     Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 
2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 
5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 ηκώλεο Ησάλλεο 
6 αξάληε Μαξία 19 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 
7 Ενύλε ηέιια 20 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
8 Πύξξνο Ησάλλεο 21 Καπιάλεο Θσκάο 
9 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 23 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 24 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 
12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 25 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
13 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθψλ.  

ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξφεδξνη ησλ θάησζη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ, β) 

Μαραηξάο Αλδξέαο, Μεηακόξθσζεο, γ) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, δ) Μειαλδίλνο Ησαθείκ, 

Βξαζηάκσλ, ε) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, ζη) Σπξνβνύδεο Ησάλλεο, Βάβδνπ. 

 ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ όια ηα θαηεπείγνληα ζέκαηα θαη κέρξη ην ππ’ 

αξηζ.16
ν
 ηαθηηθό ζέκα, πνπ αθνξνύζε ζηηο ζπγρσλεύζεηο ζρνιηθώλ επηηξνπώλ Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε κε ηελ ζπκθσλία όισλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ λα ζπλερηζηεί ζε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 28 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη ώξα 19:00, θαζώο ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη 

ηεο θχζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιχ. ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη ε 

ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηψλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνχ πξψηα 

ν Πξφεδξνο ελεκεξψζεη ην ζψκα γηα ηα φζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε.  

 
 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ 

Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε: «Απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ Ν. 3852/2010, θαη εηδηθφηεξα θαηά ην αξ 103, θάζε δήκνο κπνξεί λα ζπληζηά ή 

λα έρεη: α) Έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, έλα γηα ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο θαη παηδείαο θαη έλα γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ 

θαη πεξηβάιινληνο, φπσο απηνί πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/2006, φπσο ηζρχεη. Δάλ ν 

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 
2 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 13
ν
  πγρώλεπζε ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ θαη ζύζηαζε 

λένπ ΝΠΓΓ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 Ν.3852/2010 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 90  

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΞΜ-Ζ
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δήκνο δηαζέηεη θνηλσθειή επηρείξεζε ηφηε κπνξεί λα έρεη έσο έλα (1) λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ. Σα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ πεξηέξρνληαη ζην λέν δήκν ζχκθσλα κε ην 

αλσηέξσ άξζξν, ζπγρσλεχνληαη ππνρξεσηηθά ζε έλα λνκηθφ πξφζσπν γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ηνκείο 

αξκνδηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε α` ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

 ρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα ΝΠΓΓ επάγνληαη ηα αθφινπζα:  

Ο Γήκνο κπνξεί λα ζπζηήζεη έλα εληαίν ΝΠΓΓ κε  ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπλαθψλ ή  ζπλδεφκελσλ κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο: 

 ηεο θνηλσληθήο  πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγύεο,  

 ηεο παηδείαο,  

 ηνπ πνιηηηζκνύ,  

 ηνπ αζιεηηζκνύ  

 

Ο Γήκνο καο έρεη ζπζηήζεη ηα θάησζη ΝΠΓΓ: 

 

1) Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Πνιπγύξνπ (ΦΔΚ 159/15-6-2001) 

2) Μνξθσηηθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ <<Ο Αξηζηνηέιεο>>(ΦΔΚ      

    288/16-5-1988) 

3) Κ.Α.Π.Ζ Γήκνπ Πνιπγύξνπ (Κέληξν  Αλνηθηήο πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ)  

     (ΦΔΚ 1567/24-10-2003) 

 4) Ηζηνξηθφ θαη Λανγξαθηθφ Μνπζείν Γήκνπ Πνιπγύξνπ ( ΦΔΚ 210/23-4-1987) 

 5) Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο Γήκνπ Πνιπγύξνπ (ΦΔΚ 500/22-5-1998) 

 6) Κνηλνηηθή βηβιηνζήθε Οιχλζνπ  (ΦΔΚ 250/11-4-1996)  

 7) Κ.Α.Π.Ζ (Κέληξν  Αλνηθηήο πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ )Γήκνπ Αλζεκνύληα(ΦΔΚ 1507/9-

11-2001) 

 8) Γεκνηηθφο Παηδηθφο ηαζκφο Γαιάηηζηαο (ΦΔΚ 269/30-3-1999) 

 9) Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Οξκύιηαο (ΦΔΚ 178/19-2-2002) 

10) Λανγξαθηθφ Μνπζείν Κνηλφηεηαο Οξκύιηαο (ΦΔΚ 1077 29/12-1995) 

11) Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Οξκύιηαο  (ΦΔΚ 254/15-11-1979) 

12) Κ.Α.Π.Ζ (Κέληξν  Αλνηθηήο πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ ζηελ   Κνηλφηεηα Οξκύιηαο) (ΦΔΚ 

123/26-2-1997)  

13) Πλεπκαηηθφ θαη Πνιηηηζηηθφ θέληξν Οξκύιηαο (ΦΔΚ 363 7/5/1997) 

14) Γεκνηηθφο Παηδηθφο ηαζκφο  Οξκύιηαο (ΦΔΚ 269 30/03/1999) 

15) Κ.Α.Π.Ζ (Κέληξν  Αλνηθηήο πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ) ζην  Γ.Γ. Παιαηφρσξαο ηνπ 

Γήκνπ Εεξβνρσξίσλ (ΦΔΚ 236/1-3-2001)  

 Με βάζε ηα αλσηέξσ προτείνω τη σσγτώνεσση των παραπάνω ΝΠΔΔ (όπως αστών 

το καταστατικό έτει τροποποιηθεί και ιστύει ως σήμερα) και τη σύσταση ενός ενιαίοσ 

Ν.Π.Δ.Δ.».  

ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππ’ φςε ην αξ 103 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη κεηά απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Σελ ζπγρώλεπζε ησλ άλσ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ θαη ηε ζύζηαζε λένπ ΝΠΓΓ 

ζην Γήκν Πνιπγύξνπ ηνπ λνκνύ Υαιθηδηθήο ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ νξηδόκελα: 

 

Α). ΔΠΩΝΤΜΗΑ: 

Μνξθσηηθό – Πνιηηηζηηθό – Αζιεηηθό θαη Κνηλσληθό Ννκηθό Πξόζσπν Γήκνπ 

Πνιπγύξνπ 

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΞΜ-Ζ
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Με δηαθξηηηθό ηίηιν << ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ >> 

 

Β). ΚΟΠΟ: 

ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο  πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγύεο, ηδίσο: 

 

1). Ζ ππνζηήξημε θαη  θνηλσληθή θξνληίδα βξεθηθήο - παηδηθήο ειηθίαο - ηξίηεο ειηθίαο.  

2).Ζ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία:  

-  θέληξνπ πξφιεςεο απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο,  

-  δεκνηηθνχ ηαηξείνπ,  

-  πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ πνπ έρνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά,  

3).Ο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα 

ηελ  έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ 

θνηλσληθή,  νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

4).Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε  

δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ  

εζεινληψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ  

έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ.  

5).Ζ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο. 

6).Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο: παηδηθψλ θαη  

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ηδία δε -ε εκεξήζηα θηινμελία, κφξθσζε θαη δηαπαηδαγψγεζε 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ, πνπ νη κεηέξεο ηνπο είλαη εξγαδφκελεο 

θαη κηθξψλ εηζνδεκάησλ. 

 Οξθαλνηξνθείσλ,  

 Κέληξσλ Αλνηθηήο Πεξίζαιςεο θαη Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο,  

 Γεξνθνκείσλ  

 Κέληξσλ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο  

 Κέληξσλ γηα ΑΜΔΑ  

 Διιεληθήο γιψζζαο ζηνπο κεηαλάζηεο, 

 Αλαςπρήο αηφκσλ κε αλαπεξία  

 Ζ ιεηηνπξγία Κέληξσλ Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ), ηδία δε 

ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ θαη ε παξνρή ηαηξνθνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηα 

ειηθησκέλα άηνκα ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ 

 

ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο, ηδίσο: 

 ε ιεηηνπξγία  θέληξνπ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ,   

  ε ιεηηνπξγία πάξθνπ θπθινθνξηαθήο αγσγήο, 

  ε ιεηηνπξγία ζρνιήο  ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, 

  ε ιεηηνπξγία Ωδείνπ, 

  ε ιεηηνπξγία Φηιαξκνληθήο  

 ε ιεηηνπξγία Υνξσδηψλ 

 

ηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνύ 

 ε ιεηηνπξγία βηβιηνζήθεο,  

  ε ιεηηνπξγία Πνιηηηζηηθνχ  θαη Πλεπκαηηθνχ θέληξνπ,  

  ε ιεηηνπξγία Μνπζείνπ,  

  ε ιεηηνπξγία Πηλαθνζήθεο, 

 Ζ ζπγθέληξσζε θαη έθζεζε ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη ιανγξαθηθνχ πιηθνχ ηνπ Γήκνπ 

Πνιπγχξνπ. ηδία δε απηνχ πνπ επξίζθεηαη ζηελ νηθία ηέθαλνπ Κφηζηαλνπ ψζηε λα 

επαλαηνπνζεηεζεί κεηά ηελ αλαθαίληζε ηνπ θηίζκαηνο θαη ηεο νηθίαο  Αζαλαζίνπ 

Καξαγθάλε. 

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΞΜ-Ζ
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  ε ιεηηνπξγία θηλεκαηνγξάθνπ θαη θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ζεάηξνπ,  

- ε δηνξγάλσζε  ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ. 

  Ζ πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ, θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη 

ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. 

  Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

ηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνύ ηδίσο: 

 

 Αμηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ππνδνκψλ θαη γεληθφηεξα ηεο θηλεηήο θαη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ σο άλσ ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαζψο θαη φισλ 

ησλ ππφινηπσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλήθνπλ ήδε ζην Γήκν Πνιπγχξνπ θαη 

βξίζθνληαη είηε ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ είηε ζηα δεκνηηθά  δηακεξίζκαηα, πξνο φθεινο 

ηεο λενιαίαο θαη γεληθφηεξα ησλ θαηνίθσλ ηνπ επξχηεξνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ. 

Αμηνπνίεζε επίζεο θάζε εγθαηάζηαζεο ή άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απνθηήζεη ζην 

κέιινλ ην παξφλ λνκηθφ πξφζσπν. 

 πληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ πθηζηακέλσλ ζήκεξα εγθαηαζηάζεσλ. 

 Δπηδίσμε θαηαζθεπήο θαη λέσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη άιισλ ρψξσλ 

άζθεζεο θαη ςπραγσγίαο ζην Γήκν Πνιπγχξνπ. 

 Τπνζηήξημε κε φια ηα κέζα θάζε πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηνπ 

ηνπηθνχ αζιεηηζκνχ. 

 Δθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπο ζε θπζηθά θαη 

λνκηθά πξφζσπα έλαληη αληαιιάγκαηνο ή φρη. 

 Γεκηνπξγία νξγαλσκέλνπ αζιεηηθνχ θέληξνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ζπιιφγσλ, 

ζσκαηείσλ θαη εζληθψλ νκάδσλ (νκαδηθψλ θαη αηνκηθψλ αζιεκάησλ), γηα ηελ ηέιεζε 

αγψλσλ θαη ηε ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία απηψλ. Σν αζιεηηθφ θέληξν επηδηψθεηαη λα 

πεξηιακβάλεη πέξαλ ησλ αζιεηηθψλ θαη άιιεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηακνλή, 

ηε δηαηξνθή θαη γεληθφηεξα ηελ άξηηα θηινμελία ησλ αζιεηψλ 

 Ζ δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, νκηιηψλ, επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ θαη 

ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε λενιαία. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηκήκαηνο άζιεζεο πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

θαηνίθσλ ηνπ επξχηεξνπ Γήκνπ. 

Δίλαη δπλαηή απφ ην ΝΠΓΓΓ ε παξάιιειε επηδίσμε πεξηζζφηεξσλ ζθνπψλ απφ ηνπο 

αλσηέξσ, νη νπνίνη είλαη κεηαμχ ηνπο ζπλαθείο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ έρνπλ  εκπνξηθφ 

ή βηνκεραληθφ ραξαθηήξα.  

 

Γ).ΔΓΡΑ ΣΟΤ ΝΠΓΓ: 

Έδξα ηνπ ΝΠΓΓ νξίδεηαη ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ κε δπλαηφηεηα 

ιεηηνπξγίαο παξαξηεκάησλ ζ’ φιεο ηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο ελφηεηεο  

 

Γ).ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΟΤ ΝΠΓΓ - ΠΔΡΗΟΤΗΑ : 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο  (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) ησλ ζπγρσλεπζέλησλ ΝΠΓΓ 

 

Δ).ΓΗΟΗΚΖΖ: 

Σν Ν.Π.Γ.Γ. δηνηθείηαη απφ επηακειέο δηνηθεηηθό ζπκβνχιην, ην νπνίν νξίδεηαη καδί κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Απφ ηα κέιε απηά:  

1.  (5) είλαη αηξεηνί εθπξόζσπνη, εθ ησλ νπνίσλ ηξεηο πξνέξρνληαη εθ ηεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ Γήκνπ θαη δύν από ηε κεηνςεθία.  

2. έλαο (1) εθπξόζσπνο θνηλσληθνύ θνξέα ηεο πεξηνρήο  
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3. Έλαο (1) είλαη δεκόηεο ή θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ πνπ έρεη πείξα ή γλώζεηο ζρεηηθέο κε 
ην αληηθείκελν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ν.Π.  

4. ε πεξίπησζε πνπ ην Ν.Π.Γ.Γ. απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ είθνζη (20) εξγαδφκελνπο, 

νξίδεηαη σο κέινο έλαο (1) εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ν.Π.Γ.Γ, ν νπνίνο 

ππνδεηθλχεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε απηψλ, θαη θαηαιακβάλεη ζέζε αηξεηνύ.  

 

 

Σ).ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΝΠΓΓ: 

 Ζ εηήζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γήκν Πνιπγχξνπ, ε νπνία ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα 

φισλ ησλ ζπγρσλεπκέλσλ Ν.Π.Γ.Γ. (φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνινγηζηηθά ηνπο 

ζηνηρεία) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 950.000,00 € θαη απνηειεί δαπάλε γηα ην δήκν ε 

νπνία εγγξάθεηαη ζηνλ Κ.Α. 02.00.6712. 

 Έθηαθηε επηρνξήγεζε ην χςνο ηεο νπνίαο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο.  

 Ζ ζπκκεηνρή ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηνπο πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

Δζληθψλ Φνξέσλ. 

 Οη Γσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, εληζρχζεηο απφ λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαη απφ θπζηθά πξφζσπα. γ) εηζπξάμεηο απφ ην αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ, πνπ παξέρεη ην Ν.Π.Γ.Γ. 

 πξφζνδνη απφ ηε δηθή ηνπ πεξηνπζία, θαζψο θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο  

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ ΝΠΓΓ πξνο ηξίηνπο. 

 

Ζ).ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Σν ΝΠΓΓ << ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ >> γίλεηαη θαζνιηθφο δηάδνρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπγρσλεπκέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

Απφ ηελ παξνχζα απφθαζε πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 πνζνχ 950.000,00 € ε νπνία έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ Κ.Α. 02.00.6712. 

Γηα ηα επφκελα έηε ζα πξνβιέπεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Διέγρνπ Ννκηκφηεηαο, ε παξνχζα απφθαζε ζα 

εθδνζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 90/2011. 

 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 8 -3-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

θ.α.α. 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΥΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ 
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