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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6147
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του
Δήμου Αριστοτέλη.

(1)

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Έχοντας υπόψη:
1. την εισήγηση του προέδρου
2. τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του
Ν.3852/2010.
3. την εγκύκλιο 11/2011 και την εγκύκλιο 9/2010 του
ΥΠΕΣΑΗΔ
4. το υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 2293/11−11−2008, περί σύστασης
της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σταγείρων−
Ακάνθου» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Σ.Α»
5. το υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 2328/11−11−2009, περί σύστασης
της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παναγίας»
με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α»
6. το υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 1550/05−08−2008, περί σύστασης
της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρναίας» με τον
διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Δ.ΑΡ».
7. την υπ’ αριθ. 4721/29−3−2011 επικύρωση του Τμήματος
Διοικητικού Οικονομικού Νομού Χαλκιδικής της Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης της
υπ’ αριθ. 72/2011 (Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσε−
ων του Δήμου Αριστοτέλη) απόφασης του Δημοτικού
μας Συμβουλίου, αποφασίζει ομόφωνα:
Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 108−
109 του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου με την επωνυμία:
1. «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σταγείρων−Ακάν−
θου» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Σ.Α», η οποία συ−

στήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7623/17−09−2008 απόφαση
του Γ.Γ της περιφέρειας και πήρε την τελική της μορφή
με την υπ αριθμόν 62/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σταγείρων − Ακάνθου, και δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2293/11−11−2008, τεύχος Β΄.
2. «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Παναγίας» με
τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ», η οποία συστήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 8693/07−10−2009 απόφαση του Γ.Γ της
περιφέρειας και πήρε την τελική της μορφή με την υπ
αριθμόν 127/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Παναγίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2328/
11−11−2009, τεύχος Β΄.
3. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρναίας» με τον
διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Δ.ΑΡ», η οποία συστήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 5439/07−07−2008 απόφαση του Γ.Γ της πε−
ριφέρειας και πήρε την τελική της μορφή με την υπ’
αριθμ. 124/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αρναίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1550/05−
08−2008, τεύχος Β΄,
και τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής επι−
χείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:
στο Δήμο Αριστοτέλη με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»
Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»
«Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Ν. 3463/2006
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Σκοπός της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α είναι η οργάνωση λειτουργιών
ή δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών συναφών ή
συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες του Δήμου Αριστο−
τέλη, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης, και παιδείας Ειδικότερα
οι σκοποί της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α είναι:
Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη:
Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην
κοινωνική ανάπτυξη και αναβάθμιση.
Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμ−
μάτων και έργων που συμβάλλουν στην άσκηση δρα−
στηριοτήτων κοινωνικής ανάπτυξης.
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Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και
ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας.
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε προγράμμα−
τα για τη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών
κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας
και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία
δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήρι−
ξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων
ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων
ενδο−οικογενειακής βίας και κέντρων πρόληψης κατά
εξαρτησιογόνων ουσιών.
Η φροντίδα και η παρακολούθηση κατ’ οίκον, ατόμων
τρίτης ηλικίας.
Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι, κοινω−
νική μέριμνα κτλ.
Λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών,
Βρεφοκομείων, Ορφανοτροφείων.
Η μέριμνα και η στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύ−
νατων δημοτών.
Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα για την ένταξη των παλιν−
νοστούντων ομογενών, μεταναστών, προσφύγων και
αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική
ζωή της τοπικής κοινωνίας.
Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία ομάδων εθε−
λοντών, εθελοντικών οργανώσεων και τοπικών δικτύων
κοινωνικής αλληλεγγύης.
Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση
και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατο−
λισμού, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέ−
ντρου Υποστήριξης της Τοπικής Οικονομίας.
Λειτουργία ΚΑΠΗ, Κέντρο ανοικτής προστασίας ηλι−
κιωμένων.
Λειτουργία ΚΕΦΟ, Κέντρο φροντίδας οικογένειας.
Λειτουργία ΚΗΦΗ Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλι−
κιωμένων.
Λειτουργία ΚΗΦ Κέντρο ημερήσιας φροντίδας.
Λειτουργία ΚΔΑΠ−ΜΕΑ Κέντρο δημιουργικής απασχό−
λησης παιδιών με ειδικές ανάγκες.
Λειτουργία ΚΕΦΕΟ, Κέντρου φροντίδας ευπαθών ομά−
δων πληθυσμού.
Λειτουργία Τράπεζας αίματος.
Λειτουργία γραφείου σώματος εθελοντών φροντι−
στών.
Την λειτουργία προγραμμάτων μονάδων επικοινωνί−
ας μαθητών, γονέων, διδασκόντων και την οργάνωση
ειδικών εκδηλώσεων.
Τη λειτουργία ιατρείου για τη διαρκή ιατροφαρμακευ−
τική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.
Την αναζήτηση και παροχή κρατικών παροχών.
Τη λειτουργία γραφείου υλοποίηση προγραμμάτων
φυσιοθεραπείας.
Την ενημέρωση ανέργων στις ευκαιρίες απασχόλησης
και αύξησης των προσόντων εργασίας.
Λειτουργία κατασκήνωσης για άτομα με ειδικές ανά−
γκες.
Παιδείας
Δημιουργία και λειτουργία ΚΔΑΠ, Κέντρων Δημιουρ−
γικής Απασχόλησης Παιδιών.

Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο
πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού
σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η δημιουργία χώρων νεολαίας.
Η δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καθώς και η δημιουργία ανα−
γνωστηρίου.
Η καθιέρωση προγραμμάτων και δράσεων σε θέματα
που αφορούν τους νέους, σε σχέση με τον εθελοντισμό
και συνεργασίες με Κρατικούς και Διεθνείς Φορείς, που
αφορούν την νεολαία.
Η υλοποίηση Κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτο−
βουλιών στα σχολεία και η συνεργασία με άλλα σχολεία
της χώρας και της Ε.Ε.
Διοργάνωση εκδηλώσεων για την απονομή τιμητικών
διακρίσεων και υποτροφιών, στους επιτυχόντες μαθη−
τές στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι, από όλα τα Δημοτικά
Διαμερίσματα του Δήμου Αριστοτέλη.
Η δημιουργία χώρων νεολαίας.
Την λειτουργία υπηρεσιών συμβουλευτικής γονέων
Λειτουργία Κ.Ε.Κ, Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 30
χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης της συστατικής
πράξης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δι−
άρκεια της επιχείρησης μπορεί να παραταθεί για πε−
ρισσότερο διάστημα, πριν από τη λήξη της, με σχετική
τροποποίηση του καταστατικού της.
Άρθρο 4
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της Δημοτικής επιχείρησης είναι ο Δήμος Αρι−
στοτέλη. Η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Αριστοτέλη, στεγάζεται, στο Δημοτική Κοινότητα της
Αρναίας. Κάθε διαφορά μεταξύ της επιχείρησης αφ’
ενός και οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, που προκύ−
πτει από το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη
αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
δικαστηρίων της έδρας της επιχείρησης.
Άρθρο 5
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο,
το οποίο θα αποτελείται από εννέα (9) μέλη, (Άρθρο
255 του Ν. 3463/2006) τα οποία ορίζονται μαζί με τους
αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Αριστοτέλη. Από τα μέλη αυτά, τρεις (3) είναι αιρετοί
εκπρόσωποι του Δήμου Αριστοτέλη, εκ των οποίων ο
ένας θα προέρχεται από τη μειοψηφία, τέσσερις (4)
είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με ανάλογη πείρα
ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης
και ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην
επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από εί−
κοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική
συνέλευση αυτών, σε περίπτωση που δεν έχει 20 εργα−
ζομένους την θέση καταλαμβάνει δημότης και ένας (1)
είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορίζει στο διοικητι−
κό συμβούλιο πρόσωπα από κάθε φύλο σε ποσοστό ίσο
τουλάχιστον με το 1/3 των μελών του. Τυχόν δεκαδικός
αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μο−
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νάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας
και άνω. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α τον Πρόεδρο
και τον Αντιπρόεδρο του (Άρθρο 256 παρ. 4 του Ν.
3463/2006). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε
πράξη αρμοδιότητάς 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
του 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 Δημο−
τικού Συμβουλίου (άρθρο 256, παρ. 2 του Ν. 3463/2006).
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί
την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές
ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αυτού, ο αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο απο−
φασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση,
πλην των περιπτώσεων που ορίζει διαφορετικά ο Νόμος
3463/2006.
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 αποφασίζει
για κάθε ζήτημα που την αφορά. Επιμελείται των υπο−
θέσεων και των συμφερόντων της Επιχείρησης.
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 προϋ−
πολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης.
ε. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έως το τέλος
Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου
έτους, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της
επιχείρησης, μαζί με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών
του άρθρου 261 (Ν. 3463/2006) και έκθεση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις
της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης.
ζ. Συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης των έργων, υπηρεσι−
ών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης, καθώς και
συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
ρυθμίσεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ.
η. Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατο−
τεχνικό προσωπικό και αποφασίζει για όλες τις μετα−
βολές της υπηρεσιακής του κατάστασης, σύμφωνα με
τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών του άρθρου 257
του 1α του Δ.Κ.Κ.
θ. Καθορίζει το αντίτιμο και τους όρους για την χρήση
των υπηρεσιών της ή τη διάθεση τυχόν προϊόντων της
επιχείρησης
ι. Αποφασίζει για την αγορά και την μίσθωση ακι−
νήτων ακινήτων και κινητών που είναι χρήσιμα στην
επιχείρηση και την εκποίηση και εκμίσθωση ακινήτων
και κινητών που ανήκουν στην επιχείρηση (αφού πάρει
σχετική έγκριση από το ΔΣ του Δήμου).
κ. Αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιο−
δήποτε ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου
και διοικητικής αρχής, καθώς και τα σχετικά με δικα−
στικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς.
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λ. αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης δανείων, και
μπορεί για την ασφάλεια τους να εκχωρεί το σύνολο ή
μέρος από τις προσόδους της επιχείρησης και αποφα−
σίζει την παροχή δικαιωμάτων υποθήκης σε ακίνητά της
(αφού πάρει σχετική έγκριση από το ΔΣ του Δήμου).
μ. παρέχει την γνώμη του για όλα τα θέματα που
αφορούν την επιχείρηση, εφόσον τα θέματα αυτά ανή−
κουν στην αποφασιστική αρμοδιότητα του Δημοτικού
ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Για την αποτελεσματικότερη
λειτουργία της επιχείρησης μπορεί το διοικητικό συμ−
βούλιο να αναθέτει με απόφαση του την άσκηση του
συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός των
περιπτώσεων α, β, γ, δ, ε, η, θ, ι και λ αυτού του άρθρου
στον πρόεδρο και σε άλλα όργανα της επιχείρησης,
στον διευθυντή και τους υπευθύνους των λειτουργικών
μονάδων της επιχείρησης.
Άρθρο 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή
και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Ιδιωτι−
κού Δικαίου που συγχωνεύτηκαν, καθώς και κάθε άλλη
κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφι−
ερωθεί στο νομικό πρόσωπο. Το τελικό κεφάλαιο θα
διαμορφωθεί μετά την ενοποίηση των ισολογισμών των
συγχωνευόμενων επιχειρήσεων.
Ο Δήμος θα παραχωρήσει στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. τα παρα−
πάνω περιουσιακά στοιχεία για 30 έτη, όσο δηλαδή και
η διάρκειά της.
Άρθρο 7
ΠΟΡΟΙ
Πόροι της Επιχείρησης είναι:
− Η χρηματοδότηση του Δήμου Αριστοτέλη για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006.
− Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου
268 του Ν. 3463/2006.
− Οι πόροι από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμενα
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών
Φορέων.
− Επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείς, από φορείς
της Ε.Ε ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, είτε
απ’ ευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο, είτε προς το
Δήμο Αριστοτέλη για το Νομικό Πρόσωπο.
− Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρό−
σωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά
πρόσωπα.
− Λοιπές επιχορηγήσεις.
− Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστά−
σεών της.
− Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−
κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
− Οι αποζημιώσεις από τους αποδέκτες των σχετι−
κών με τους καταστατικούς σκοπούς προσφερόμενων
υπηρεσιών
− Προγραμματικές συμβάσεις
− Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Προϋπολογισμός Εσόδων − Εξόδων του Νομικού Προ−
σώπου, προσδιορίζει έσοδα και καθορίζει τα όρια των
εξόδων για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, κάθε έτους.
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Ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός του Νομικού
Προσώπου καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
τίθενται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει
συστήσει το Νομικό Πρόσωπο και το οποίο γνωμοδοτεί
σχετικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα, όπως εφαρμόζονται και ισχύουν
κάθε φορά.
Άρθρο 9
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επι−
χείρησης συντάσσονται υποχρεωτικά ο Εσωτερικός
Κανονισμός Υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η
οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπη−
ρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά
ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού, ο Κανο−
νισμός Προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή
κατάσταση αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαι−
ώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές
τους ευθύνες, και ο Κανονισμός Διαχείρισης. Επί πλέον
το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει, με από−
φασή του, και άλλους κανονισμούς, οι οποίοι κρίνονται
απαραίτητοι για τη λειτουργία της επιχείρησης.
Άρθρο 10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η διαχείριση της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α γίνεται σύμφωνα με το
άρθρο 260−261 του Ν. 3463/2006.
Ειδικότερα:
α. Με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.
β. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης συμπίπτει με
το ημερολογιακό έτος.
γ. Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα καθαρά
κέρδη της επιχείρησης μπορεί να διατίθενται για τη
βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεών της ή
να διατίθενται στο Δήμο Αριστοτέλη, για την εκτέλεση
κοινωφελών έργων. Με την ίδια διαδικασία το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να κρατήσει μέχρι δώδεκα τοις εκατό
(12%) από τα καθαρά κέρδη σε ιδιαίτερο λογαριασμό,
για την παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους.
ε. Η ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α μπορεί να συμμετέχει σε προγραμμα−
τικές συμβάσεις.
Άρθρο 11
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο τακτικός και έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος
θα ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν.
3463/06.
Άρθρο 12
ΛΥΣΗ
Η επιχείρηση λύεται:
α. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της, με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη, με
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και πράξη του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

β. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδι−
κασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα
άνω των δύο (2) ετών.
γ. Όταν παρέλθει η διάρκειά της και δεν υπάρξει νέα
απόφαση για παράταση.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρισή
της, η οποία γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές,
που ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά
την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν,
περιέρχονται στο Δήμο Αριστοτέλη.
Άρθρο 13
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί
σύμβουλοι, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και
έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με
καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διά−
δικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν,
συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο,
χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέ−
χισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγ−
χωνεύθηκαν καθώς και οι τραπεζικοί λογαριασμοί που
υπήρχαν. Επιπλέον το νέο νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει
όλες τις υποχρεώσεις σε προμηθευτές που υπήρχαν
από τις επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν. Ειδικότερα
η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη
καθίσταται καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των:
− Δημοτική κοινωφελή επιχείρηση Σταγείρων − Ακάν−
θου
− Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Αρναίας
− Δημοτική κοινωφελή επιχείρηση Παναγίας
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιερισσός, 29 Μαρτίου 2011
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΕΝΗ ΑΣΤ. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
F
Αριθμ. 5884
(2)
Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αριστοτέλη και σύσταση
νέου Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
(άρθρο 103, παρ. 4).
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Έχοντας υπόψη:
α) Την εισήγηση του Δημάρχου,
β) Το άρθρο 252−254−269 του Ν. 3463/2006,
γ) Το άρθρο 102−103 του Ν.3852/2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δ) Την εγκύκλιο την 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.
Α.Η.Δ
ε) τις εγκυκλίους 9/2011 και 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ
ζ) Τις συστατικές πράξεις των νομικών προσώπων
στ) Το προοίμιο του παρόντος
η) την υπ’ αριθ. 4725/24−3−2011 επικύρωση του Τμήμα−
τος Διοικητικού Οικονομικού Νομού Χαλκιδικής της Γε−
νικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης
της υπ’ αριθ. 73/2011 (Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αρι−
στοτέλη και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις διατάξεις
του Ν.3852/2010, άρθρο 103 παρ. 4) απόφασης του Δη−
μοτικού μας Συμβουλίου, αποφασίζει ομόφωνα:
Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του
Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία:
1. Αριστοτέλειο Πνευματικό κέντρο το οποίο συστά−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 53/1987 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Αρναίας, και του οποίου ο σκοπός,
η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση
8692/20−07−1987 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δη−
μοσιεύτηκε στο αριθ 429/13−08−1987. τ.Β. ΦΕΚ
2. Ιστορικό λαογραφικό αρχαιολογικό μουσείο Αρ−
ναίας το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 58/1995
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρναίας,
και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α.
ορίζονται στην απόφαση 01/8463/13−07−1995 του ΓΓ της
Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 661/26−
07−1995. τ.Β. ΦΕΚ
3. Πνευματικό πολιτιστικό αθλητικό κέντρο Παναγίας
το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/1988 απόφαση
του Κοινοτικού Συμβουλίου Δήμου Παναγίας, και του
οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται
στην απόφαση 3075/16−3−1988 της Νομαρχίας Χαλκιδικής
το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 212/21−4−1988 τ.Β ΦΕΚ
και τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 21/1999 απόφαση
του Δημοτικού συμβουλίου Παναγίας και δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ Β 1380/6−7−1999
4. Αθλητικός Οργανισμός Αρναίας το οποίο συστά−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 77/2001 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Αρναίας, και του οποίου ο σκοπός,
η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση
4498/08−06−2001 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δη−
μοσιεύτηκε στο αριθ 1649/11−12−2001.τ.Β ΦΕΚ
5. Αθλητικός Οργανισμός Παναγίας το οποίο συστά−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 36/2006 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Παναγίας, και του οποίου ο σκο−
πός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση
5229/12−12−2003 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημο−
σιεύτηκε στο αριθ 1989/31−12−2003 τ.Β ΦΕΚ
και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου στο Δήμο Αριστοτέλη με την επωνυμία: «ΑΡΙ−
ΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».
Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» − Νομικό Πρό−
σωπο Δημοσίου Δικαίου
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Η οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η πα−
ροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδι−
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ότητες του Δήμου Αριστοτέλη, που αναφέρονται στους
τομείς, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού,
του τουρισμού και του περιβάλλοντος και την εκπόνηση
και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας
για την ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης η συνεργασία
και η αρωγή προς άλλους φορείς που επίσης παράγουν
πολιτιστικό και πνευματικό έργο.
Ειδικότερα:
Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών
στους τομείς του πολιτισμού:
Λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου.
Λειτουργία πινακοθήκης.
Λειτουργία θεάτρου.
Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου.
Λειτουργία χορευτικών τμημάτων, για τη διατήρηση
του παραδοσιακού χορού.
Λειτουργία χορωδιών, για τη διάδοση του δημοτι−
κού και παραδοσιακού τραγουδιού και παραδοσιακής
μουσικής.
Λειτουργία τμημάτων βυζαντινής μουσικής.
Λειτουργία Φιλαρμονικής.
Λειτουργία θεατρικής ομάδας.
Εργαστήρια Εικαστικών (ζωγραφική, κόσμημα, κ.λπ.)
Λειτουργία και οργάνωση Λαογραφικού Μουσείου.
Λειτουργία βιβλιοθήκης.
Η διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητι−
κών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες, θεατρικές παραστά−
σεις, χοροεσπερίδες, φεστιβάλ και σεμινάρια μουσικής,
εκδηλώσεις χορωδιών, χορευτικών συγκροτημάτων, εκ−
θέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και βιβλίων, προβολές
ταινιών, διαλέξεις κάθε μορφής, κ.λπ.
Η διοργάνωση θρησκευτικών εορτών− πανηγυριών.
Πολιτιστική ανάπτυξη και διατήρηση των πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της περιοχής (αρχιτεκτονικών, πολι−
τιστικών, θρησκευτικών ηθών και εθίμων).
Η προστασία αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της
περιοχής και των εγκαταστάσεών της, που δεν ανήκουν
στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών
κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς.
Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση έργων και
προγραμμάτων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστη−
ριοτήτων πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης.
Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικότητας και του
πολιτισμού της περιοχής μας από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα.
Ανάδειξη Αγιορείτικης Κληρονομιάς.
Ίδρυση Αριστοτελικού Συνεδριακού Κέντρου έρευνας,
φυσικών επιστημών, φιλοσοφίας, μαθηματικών, πολιτι−
κών και ποιητικών ενδιαφερόντων διεθνούς εμβέλειας.
Πρόγραμμα ανάδειξης και αξιοποίησης της Διώρυγας
του Ξέρξη.
Μεταλλευτικό Πάρκο των Μαντεμοχωρίων.
Αποκάλυψη, Αναστήλωση, Ανάδειξη και Προβολή των
Σιδηροκαύσιων.
Αξιοποίηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής μας κλη−
ρονομιάς.
Ανάδειξη ιστορικών διαδρομών.
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Δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία τμήματος προ−
ώθησης του τοπικού − πολιτιστικού τουρισμού.
Πληροφόρηση με έντυπα και άλλα μέσα (περιοδικό,
ενημερωτικά έντυπα, κ.λπ.)
Αναπτύσσει δομές πληροφόρησης και εκμεταλλεύε−
ται τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία για το
σκοπό αυτό.
Σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, καθώς και η συνεργασία με άλλους
φορείς, για τη συμμετοχή σε αυτά.
Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών
στους τομείς του αθλητισμού.
Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης
του μαζικού αθλητισμού και υποστήριξη με όλα τα μέσα
κάθε προσπάθειας για την ανάπτυξη και την πρόοδο
του τοπικού αθλητισμού.
Πρόγραμμα «Άθληση για όλους».
Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, αγώνων και
διάφορων διαγωνισμών, καθώς και ομιλιών, επιστημο−
νικών συναντήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη νεολαία.
Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, των υποδομών και
γενικότερα της κινητής και ακίνητης περιουσίας των
συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, καθώς και όλων
των υπόλοιπων αθλητικών εγκαταστάσεων που ήδη
ανήκουν στο Δήμο Αριστοτέλη και βρίσκονται είτε στην
έδρα του Δήμου, είτε στα Δημοτικά διαμερίσματα, προς
όφελος της νεολαίας και γενικότερα των κατοίκων του
ευρύτερου Δήμου Αριστοτέλη. Αξιοποίηση επίσης κάθε
εγκατάστασης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου αποκτή−
σει στο μέλλον το παρόν νομικό πρόσωπο.
Συντήρηση και βελτίωση των υφισταμένων σήμερα
εγκαταστάσεων.
Επιδίωξη κατασκευής και νέων αθλητικών εγκαταστά−
σεων καθώς και άλλων χώρων άσκησης και ψυχαγωγίας
στο Δήμο Αριστοτέλη.
Λειτουργία γηπέδων (ποδοσφαίρου, τένις, 5X5).
Λειτουργία γηπέδων γκολφ.
Λειτουργία γυμναστηρίου.
Εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων με την παραχώ−
ρηση της χρήσης τους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
έναντι ανταλλάγματος.
Δημιουργία οργανωμένου αθλητικού κέντρου με σκο−
πό την προσέλκυση των συλλόγων, σωματείων και εθνι−
κών ομάδων (ομαδικών και ατομικών αθλημάτων), για
την τέλεση αγώνων και τη συστηματική προετοιμασία
αυτών. Το αθλητικό κέντρο επιδιώκεται να περιλαμβάνει
πέραν των αθλητικών και άλλες κτιριακές εγκαταστά−
σεις για τη διαμονή, τη διατροφή και γενικότερα την
άρτια φιλοξενία των αθλητών.
Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών
στον τομέα του περιβάλλοντος:
Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−
σία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που
έχουν δασικό χαρακτήρα
Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστα−
σίας αγρίων ζώων.

Παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές
− Γαλάζιες Σημαίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου για
τα θέματα του περιβάλλοντος.
Μέτρα ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας
Υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτικών
προγραμμάτων.
Ανάπλαση περιοχής χωματερής (ΧΑΔΑ).
Κτήμα βιολογικής καλλιέργειας.
Χάραξη−σήμανση περιπατητικών διαδρομών.
Ανάδειξη−πρόσβαση σε περιοχές φυσικού κάλλους.
Ανάδειξη−πρόσβαση σε θέσεις θέας.
Μουσείο φυσικής ιστορίας.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Η χρονική διάρκεια του νομικού προσώπου ορίζεται
σε 30 χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης της συστα−
τικής πράξης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
διάρκεια του νομικού προσώπου μπορεί να παραταθεί
για περισσότερο διάστημα, πριν από τη λήξη της, με
σχετική τροποποίηση του καταστατικού της.
Καταργείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αριστοτέλη, με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας, που δημοσιεύεται σε Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως για περιπτώσεις που θα κρίνει ο Δήμος. Σε
περίπτωση κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ, η περιουσία του
περιέρχεται στο Δήμο.
Αρθρο 4
ΕΔΡΑ
Έδρα του νομικού προσώπου είναι ο Δήμος Αριστοτέ−
λη. Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στεγάζεται
στο Κέντρο Πολιτισμού, στη Δημοτική Κοινότητα της
Ιερισσού. Κάθε διαφορά μεταξύ του Νομικού Προσώπου
αφ’ ενός και οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, που προ−
κύπτει από το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη
αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
δικαστηρίων της έδρας του Νομικού Προσώπου.
Άρθρο 5
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβού−
λιο, το οποίο θα αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα
οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αριστοτέλη εκ των οποίων,
δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία. Εάν το Νομικό
Πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργα−
ζόμενους, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων,
υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών (στην
περίπτωση αυτή οι δημότες ή κάτοικοι θα μειώνονται σε
έναν) και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα
της περιοχής, οι υπόλοιποι είναι δημότες που είναι χρή−
στες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές
γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορίζει στο διοικητικό
συμβούλιο πρόσωπα από κάθε φύλο σε ποσοστό ίσο
τουλάχιστον με το 1/3 των μελών του.
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην
επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο
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με μισό της μονάδας και άνω. Το Δημοτικό Συμβούλιο
εκλέγει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Αριστοτελείου τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Ο Πρόε−
δρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και διευ−
θύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότη−
τάς του που προβλέπεται από το Νόμο ή τη Συστατική
Πράξη της επιχείρησης, εκπροσωπεί την επιχείρηση
σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες. Σε πε−
ρίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει
ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει
για κάθε θέμα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Αρι−
στοτελείου και ιδίως: Φροντίζει για την επιτυχία του
σκοπού του, διαχειρίζεται την περιουσία του και γενικά
τα συμφέροντά του και διοικεί, εποπτεύει και ελέγχει
όλη τη λειτουργία του, εγκρίνει και υποβάλλει τον ετή−
σιο προϋπολογισμό και απολογισμό, εκπονεί επενδυτικά
προγράμματα καθώς και προγράμματα ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου και εν γένει
αποφασίζει για κάθε θέμα που είναι αρμόδιο από το
Νόμο και τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τις σχε−
τικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα,
όπως ισχύουν κάθε φορά σχετικά με τα Δημοτικά και
Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργότε−
ρο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί
το Νομικό Πρόσωπο σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές
ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αυτού, ο αντιπρόεδρος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέ−
ματα που αφορούν το Νομικό Πρόσωπο, πλην των πε−
ριπτώσεων που ορίζει διαφορετικά ο Νόμος 3463/2006
και 3852/2010.
Άρθρο 6
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, του παρόντος καθώς και κάθε άλλη κινητή ή
ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί
στα νομικά πρόσωπα. Η τελική περιουσία θα διαμορ−
φωθεί και μετά την αποτίμηση που θα γίνει βάσει των
απολογισμών των νομικών προσώπων.
Εισφορά σε χρήμα με καταβολή από τον Δήμο Αριστοτέλη
με την μορφή μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10.000 ευρώ.
Άρθρο 7
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τον Δήμου Αρι−
στοτέλη για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες
από αυτήν υπηρεσίες.
Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών
της.
Οι κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, επιχορηγήσεις,
δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
Οι διάφορες ενισχύσεις, παροχές και πιστώσεις από
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, από
την Ε.Ε. και από φυσικά πρόσωπα.
Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους
πόρους της Ε.Ε. και Εθνικών Φορέων.
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Οι εισπράξεις από τη διοργάνωση ή από συμμετοχή
σε διάφορες εκδηλώσεις.
Οι εισπράξεις του αντιτίμου από τα πράγματα ή τις
υπηρεσίες που θα παρέχει το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο.
Τα δίδακτρα από τις σχολές που λειτουργεί το Αρι−
στοτέλειο.
Επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείς, από φορείς της
Ε.Ε. ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, είτε απ’
ευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο
Αριστοτέλη για το Νομικό Πρόσωπο.
Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς
σκοπούς του Νομικού Προσώπου προς τρίτους.
Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Προϋπολογισμός Εσόδων − Εξόδων του Νομικού
Προσώπου, προσδιορίζει έσοδα και καθορίζει τα όρια
των εξόδων για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει
την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, κάθε
έτους.
Ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός του Νομικού
Προσώπου καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
τίθενται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει
συστήσει το Νομικό Πρόσωπο και το οποίο γνωμοδοτεί
σχετικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα, όπως εφαρμόζονται και ισχύουν
κάθε φορά.
Άρθρο 9
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου και γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου
που εγκρίνεται από τον Γ.Γ Περιφέρειας, συντάσσεται
υποχρεωτικά ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του
Ν.Π, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρ−
νησης (ΦΕΚ) με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση,
η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του
Νομικού Προσώπου, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδι−
κότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού, ο Κανονισμός
Προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατά−
σταση αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές τους
ευθύνες, και ο Κανονισμός Διαχείρισης. Επί πλέον το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει, με απόφασή
του, και άλλους κανονισμούς, οι οποίοι κρίνονται απα−
ραίτητοι για τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.
Άρθρο 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν
για τους Δήμους.
Αναλυτικότερα:
Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους σχετικά
με τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την ταμειακή
υπηρεσία, τα δάνεια, την περιουσία και την εν γένει
διαχείριση, εφαρμόζονται και στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥ−
ΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Εφόσον το Ν.Π. επιχορηγείται από το Κράτος, η επι−
χορήγηση αυτή εγγράφεται χωριστά στα έσοδα του
προϋπολογισμού. Αν αυτή παρέχεται στο νομικό πρό−
σωπο για την εκπλήρωση ειδικού σκοπού, εγγράφεται
αντίστοιχη πίστωση για το σκοπό αυτό ιδιαιτέρως στα
έξοδα του Προϋπολογισμού.
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Για τα έργα και τις μελέτες έργων του Νομικού Προ−
σώπου του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι δι−
ατάξεις περί έργων και μελετών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Οι προμήθειες του Νομικού Προσώπου του παρόντος
εκτελούνται σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες δι−
ατάξεις περί προμηθειών Ο.Τ.Α.
Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού στη διάρκεια
του οικονομικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Νομικού Προσώπου, έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να μερι−
μνά για την κάλυψη των δαπανών που αποσκοπούν στη
βασική εκπλήρωση του σκοπού του Νομικού Προσώπου
και να ενεργεί την εν γένει διαχείριση με πιστή τήρηση
των διαδικασιών που προβλέπονται από την νομοθεσία
όπως ισχύει κάθε φορά.
Αρθρο 11
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και
έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα

και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.
Ειδικότερα το Αριστοτέλειο ΝΠΔΔ του Δήμου Αριστο−
τέλη καθίσταται καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων των:
Αριστοτέλειο Πνευματικό κέντρο.
Ιστορικό λαογραφικό αρχαιολογικό μουσείο Αρναίας.
Πνευματικό πολιτιστικό αθλητικό κέντρο Παναγίας.
Αθλητικός Οργανισμός Αρναίας.
Αθλητικός Οργανισμός Παναγίας.
Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αριστοτέλη οι−
κονομικού έτους 2011. Η προβλεπόμενη πίστωση ανέρ−
χεται στις 300.000,00 ευρώ η οποία θα οριστικοποιηθεί
με την κατάθεση του προϋπολογισμού.
Ανάλογες προβλέψεις θα γίνουν και τα επόμενα
έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιερισσός, 24 Μαρτίου 2011
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΕΝΗ ΑΣΤ. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
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