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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 083/2011                                                          ΘΕΜΑ
Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου Ιλίου» και «ΔΑΟ Ιλίου» κατά τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010

Σήμερα στις 28 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30  μ.μ.  το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. 8784/24-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  24-02-2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ,
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Ουδείς

Ο Δ.Σ.  κος Βερναδάκης Γεώργιος,  απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας
διατάξεως.
Ο Δ.Σ. κος Αϊβαλιώτης Νικόλαος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 17ου θέματος της ημερήσιας
διατάξεως
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο

Συμβούλιο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη συγκρότηση των
ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου» και «ΔΑΟ Ιλίου» κατά τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 8764/24-02-2011 σχετικό έγγραφο του
Γραφείου Δημάρχου στο οποίο αναφέρεται ότι:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010:
«1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων

κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού,
αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως
ισχύει. Εάν ο Δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

β)  Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2)

μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η
διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η
πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών
συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.»

Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
των επιχειρήσεων, που διαθέτει κάθε νέος δήμος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο,
προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που
περιέρχονται σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, οι οποίες θα
αναλυθούν στη συνέχεια.

Οι υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αφορούν όλους
τους δήμους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο αυτούς που
προέρχονται από συνένωση δήμων ή και κοινοτήτων που καταργούνται όσο και εκείνους στους
οποίους δεν επέρχεται καμία αλλαγή ως προς τα διοικητικά τους όρια.

Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων, που ανήκουν στο δήμο μας, καθώς
και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις
δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο θα αποδοθεί η άσκηση
αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων.

Στο Δήμο μας λειτουργούν τα εξής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με αρμοδιότητες
πολιτισμού και αθλητισμού:

1. ‘’Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου’’ το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 356/1988
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέων Λιοσίων και του οποίου ο σκοπός,  η
περιουσία, οι πόροι κ.λ.π. ορίζονται στην απόφαση 23394/1999 του Νομάρχη Δυτικής
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Αττικής περί σύστασης ίδιου Νομικού Προσώπου στο Δήμο Νέων Λιοσίων του Νομού
Αττικής με το όνομα «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Νέων Λιοσίων», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 19091/1997 (ΦΕΚ 715/1997 Β΄), 39773/2006 (ΦΕΚ
1315/2006 Β΄) και 6215/2007 (ΦΕΚ 1818/2007 Β΄) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Αττικής.

2. ‘’Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Ιλίου’’  το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.
167/1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέων Λιοσίων και του οποίου ο
σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.λ.π. ορίζονται στην απόφαση 4439/1994 του Νομάρχη
Δυτικής Αττικής περί σύστασης ίδιου Νομικού Προσώπου στο Δήμο Νέων Λιοσίων του
Νομού Αττικής με το όνομα «Δημοτικός Αθλητισμός Οργανισμός Νέων Λιοσίων», όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 46657/2001 (ΦΕΚ 1311/2001 Β΄) και
22036/30706/2008 (ΦΕΚ 2512/2008 Β΄) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Αττικής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ, όσον αφορά τον    επιμερισμό των
δράσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται
στο άρθρο 103 παρ. Ια του ν. 3852/2010, σημειώνεται ότι όταν προκύπτουν δύο νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, μπορεί το ένα, για παράδειγμα, να ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης και το άλλο να ασκεί αρμοδιότητες για τους τομείς παιδείας, πολιτισμού,
αθλητισμού και περιβάλλοντος.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να αποφασίσετε για τη συγχώνευση κατά τις
διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία ‘’Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου’’ και ‘’ΔΑΟ Ιλίου’’ και τη σύσταση νέου Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Ιλίου με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο
Πολιτισμού & Άθλησης- ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ».

Το Νομικό Πρόσωπο είναι δυνατόν να λειτουργεί αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό μορφή
παραρτημάτων στην περιφέρεια του Δήμου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σκοποί του Νομικού αυτού Προσώπου είναι :
§ H πνευματική ανάπτυξη και πολιτιστική δραστηριότητα στην περιοχή του Δήμου Ιλίου, για

την καλλιέργεια του πνεύματος και του πολιτιστικού επιπέδου των δημοτών. Μέσα στους
σκοπούς του Νομικού Προσωπικού περιλαμβάνεται η διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των παρομοίων οργανισμών στην Ελλάδα
ή το εξωτερικό, επίσης και κάθε δραστηριότητα, κίνηση ή πνευματική εκδήλωση,
πολιτιστική ή ψυχαγωγική, που θα συμβάλλει στη διάδοση και καλλιέργεια των γραμμάτων
και των τεχνών.
Για την πραγμάτωση του εν λόγω σκοπού του Νομικού Προσώπου, θα λειτουργούν τα εξής
τμήματα:
α. Δημοτικής Βιβλιοθήκης β. Μουσικής και Χορού γ. Πνευματικού Κέντρου δ.
Λαογραφικού Μουσείου ε. Ιστορικού Μουσείου στ. Πινακοθήκης ζ. Αίθουσα Τέχνης η.
Θεάτρου θ. Κινηματογράφου

§  Η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους Δημότες, και ιδιαίτερα στους
νέους του Δήμου Ιλίου και ο συντονισμός των ενεργειών και εκδηλώσεων, των φιλάθλων
των τοπικών συλλογικών φορέων για την ανάπτυξη και την πρόοδο του αθλητισμού στο
Δήμο Ιλίου.

§ Η προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού διαθέτει
και λειτουργεί οργανωμένους χώρους και γυμναστικές και αγωνιστικές εγκαταστάσεις.

§ Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης - Άσκησης για όλους
(Ελεύθερης και Οργανωμένης) και αγωνιστικού Αθλητισμού για την ικανοποίηση
ιδιαιτέρων αναγκών και ενδιαφερόντων των πολιτών του Δήμου Ιλίου.

§ Η συνδυασμένη ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών ιδιοτήτων, με την καλλιέργεια και
ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών του αθλητισμού,  του φιλάθλου αγωνιστικού πνεύματος
και των ιδανικών του αθλητισμού.
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§ Η υποβοήθηση ανάπτυξης και σχολικού αθλητισμού σε συνεργασία με τους φορείς της
παιδείας, τους μαθητές και τους γονείς.

§ Η συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της περιοχής του Δήμου καθώς και με όλους τους
αθλητικούς φορείς και παράγοντες κρατικούς και μη για την ανάπτυξη του σωματειακού
αθλητισμού.
Το Ν.Π.Δ.Δ. θα διοικείται από δεκαπενταμελές (15) Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται

από:
- Εννέα (9)  δημοτικούς συμβούλους  τρεις (3)  εκ των οποίων προέρχονται από το σύνολο της

μειοψηφίας
- Τέσσερις (4) δημότες ή κατοίκους που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου
- Ένα (1) μέλος με ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με

το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
- Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται διετής, λήγει δε
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

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

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.
δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα

χρηματοδότησης
Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και
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.

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 συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 2.650.000 ευρώ σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

 Για τα επόμενα έτη η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να προβλεφθεί και θα καθορίζεται κατ΄
έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα είναι δε συνάρτηση της οικονομικής
δυνατότητας του Δήμου και των αντίστοιχων υποχρεώσεων του Νομικού Προσώπου.

                                            ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,
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                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Νομικών

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ‘’Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου’’  και ‘’ΔΑΟ
Ιλίου’’ και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Ιλίου με την
επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού & Άθλησης- ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ».

Το Νομικό Πρόσωπο είναι δυνατόν να λειτουργεί αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό μορφή
παραρτημάτων στην περιφέρεια του Δήμου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σκοποί του Νομικού αυτού Προσώπου είναι :
§ H πνευματική ανάπτυξη και πολιτιστική δραστηριότητα στην περιοχή του Δήμου Ιλίου, για

την καλλιέργεια του πνεύματος και του πολιτιστικού επιπέδου των δημοτών. Μέσα στους
σκοπούς του Νομικού Προσωπικού περιλαμβάνεται η διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των παρομοίων οργανισμών στην Ελλάδα
ή το εξωτερικό, επίσης και κάθε δραστηριότητα, κίνηση ή πνευματική εκδήλωση,
πολιτιστική ή ψυχαγωγική, που θα συμβάλλει στη διάδοση και καλλιέργεια των γραμμάτων
και των τεχνών.
Για την πραγμάτωση του εν λόγω σκοπού του Νομικού Προσώπου, θα λειτουργούν τα εξής
τμήματα:
α. Δημοτικής Βιβλιοθήκης β. Μουσικής και Χορού γ. Πνευματικού Κέντρου δ.
Λαογραφικού Μουσείου ε. Ιστορικού Μουσείου στ. Πινακοθήκης ζ. Αίθουσα Τέχνης η.
Θεάτρου θ. Κινηματογράφου

§  Η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους Δημότες, και ιδιαίτερα στους
νέους του Δήμου Ιλίου και ο συντονισμός των ενεργειών και εκδηλώσεων, των φιλάθλων
των τοπικών συλλογικών φορέων για την ανάπτυξη και την πρόοδο του αθλητισμού στο
Δήμο Ιλίου.

§ Η προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού διαθέτει
και λειτουργεί οργανωμένους χώρους και γυμναστικές και αγωνιστικές εγκαταστάσεις.

§ Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης - Άσκησης για όλους
(Ελεύθερης και Οργανωμένης) και αγωνιστικού Αθλητισμού για την ικανοποίηση
ιδιαιτέρων αναγκών και ενδιαφερόντων των πολιτών του Δήμου Ιλίου.

§ Η συνδυασμένη ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών ιδιοτήτων, με την καλλιέργεια και
ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών του αθλητισμού,  του φιλάθλου αγωνιστικού πνεύματος
και των ιδανικών του αθλητισμού.

§ Η υποβοήθηση ανάπτυξης και σχολικού αθλητισμού σε συνεργασία με τους φορείς της
παιδείας, τους μαθητές και τους γονείς.

§ Η συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της περιοχής του Δήμου καθώς και με όλους τους
αθλητικούς φορείς και παράγοντες κρατικούς και μη για την ανάπτυξη του σωματειακού
αθλητισμού.
Το Ν.Π.Δ.Δ. θα διοικείται από δεκαπενταμελές (15) Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται

από:
- Εννέα (9)  δημοτικούς συμβούλους  τρεις (3)  εκ των οποίων προέρχονται από το σύνολο της

μειοψηφίας
- Τέσσερις (4) δημότες ή κατοίκους που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου
- Ένα (1) μέλος με ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με

το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
- Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται διετής, λήγει δε
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

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

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.
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δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα
χρηματοδότησης

Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και
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.

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 συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 2.650.000 ευρώ σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

 Για τα επόμενα έτη η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να προβλεφθεί και θα καθορίζεται κατ΄
έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα είναι δε συνάρτηση της οικονομικής
δυνατότητας του Δήμου και των αντίστοιχων υποχρεώσεων του Νομικού Προσώπου.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Σταματόπουλος Γ., Παπαδογιαννάκη Α., Τριανταφύλλου Ν.,
Κόχυλα Κ. & Βλάχου Β. απέχουν.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


