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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 02.02.2011 
Συνεδρίασης Νο. 3/2011 του Δ.Σ. του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. των πρώην Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας 
και Ν. Χαλκηδόνας και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 102 και 
103 του Ν. 3852/2010 με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος» 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» 
που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, σήμερα στις 02.02.2011, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 699/28.01.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 2/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στην 
κα Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Πετρούλα Π. 
Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν και οι 33 παρόντες ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                
Κανταρέλης Δημήτριος                                                             Ουδείς Απών 
Μπόβος Χαράλαμπος       
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος               
Παϊδας Αδαμάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη     
Σιμιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Δημακόπουλος Χρήστος 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
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Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσμά Σταυρούλα 
 Γεωργαμλής Λύσανδρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούμα Δανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
  
 
Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει 

της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), όρισαν τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές-

συμβούλους  που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Κατά την συζήτηση του 5ΟΥ θέματος και μετά, αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. Γεωργαμλής. 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στο 1Ο Θέμα της Η.Δ. και με βάση το υπ΄αρ. 736/28.01.2011 

εισηγητικό έγγραφο της κας Δημάρχου, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του θέματος Αντιδήμαρχο 

Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Π. Κότσιρα, ο οποίος ανέπτυξε όλη την εισήγηση του θέματος η οποία 

έχει ως ακολούθως:   

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 3852/10  προβλέπεται  ότι τα ιδρύματα και τα δημοτικά νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο που συνενώνεται, περιέρχονται 
αυτοδικαίως στον νέο δήμο  από την έναρξη της λειτουργίας του [ άρθρο 102 παρ. 1]. 

 
Οι δήμοι που προκύπτουν από  συνένωση  υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της 

λειτουργίας τους στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνενωμένων δήμων ως προς τα 
ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών. 

Στα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν   από 
συμβάσεις μίσθωσης έργου και  εργασίας ορισμένου χρόνου, μέχρι την λήξη τους [ άρθρο 102 
παρ. 2]. 

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των 
δημοτικών ιδρυμάτων και των δημοτικών ΝΠΔΔ που περιέρχονται αυτοδικαίως στον  νέο δήμο, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των αυτών ιδρυμάτων και ΝΠΔΔ με την ίδια σχέση εργασίας. 
Οι  συμβάσεις μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου συνεχίζονται μέχρι την λήξη τους [ 
άρθρο 102 παρ. 3 και άρθρο 103 παρ. 10 και 11]. 
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Περαιτέρω, αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στο άρθρο 103 του Ν. 

3852/10  προβλέπεται ότι κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει  έως δύο [2]  νομικά  πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου , ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων  κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και 
παιδείας  και ένα  για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος.  Εάν ο Δήμος 
διαθέτει κοινωφελή  επιχείρηση  για έναν από τους ανωτέρω τομείς, τότε μπορεί να έχει έως ένα  
[1] νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 του άνω . 3852/10 ορίζεται  ότι : < 2.- Τα νομικά  

πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στον νέο δήμο σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο ,  
συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθένα από τους τομείς 
αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου>. 

 
Στην περίπτωση που σε κάποιο < καλλικρατικό  > δήμο περιέρχονται  περισσότερα των 

προβλεπομένων νπδδ, ο δήμος οφείλει να προβεί σε συγχωνεύσεις. 
 
Η  συγχώνευση  γίνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία 

λαμβάνεται μέσα σε δύο [2]  μήνες από την  εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών. Στην 
απόφαση ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και  οι πόροι του νέου ΝΠΔΔ. 
Μετά τον έλεγχο νομιμότητας από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας του   οικείου  ΟΤΑ, η πράξη 
συγχώνευσης  δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον  οικείο δήμο. Στην ίδια 
συνεδρίαση, το δημοτικό συμβούλιο, με νέα απόφαση του, ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του 
νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 ΚΔΚ [ Ν. 3463/06], όπως ισχύει [ 
άρθρο 103 παρ. 4]. 

Από την δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, το νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
καθίσταται αυτοδίκαια καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν από 
συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι την λήξη τους [ άρθρο 103 παρ. 5]. 

 
 
       Α.      ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ   ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ      
 
Στον Δήμο Ν. Φιλαδελφείας έχουν συσταθεί και λειτουργούν τα κάτωθι δημοτικά νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου : 
 
 
1.-   Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» 
 
Ειδικότερα : 
 
α  ]   Με το υπ΄αριθμ. 575/13-8-68 ΒΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 163 ΦΕΚ τ. Α 

της   5-9-1968  συνεστήθη στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με 
την επωνυμία < Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Φιλαδέλφειας >. 

 
β  ]    Με  το υπ΄αριθμ. 222/26-3-69 ΒΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 60 ΦΕΚ τ. Α 

της 8-4-1969   1 ]  άλλαξε το όνομα του εις την Ν.Φιλ/φεια εδρεύοντος ιδίου νομικού προσώπου 
με την επωνυμία  < Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Ν.Φιλ/φειας >  σε  < Πνευματικό  Κέντρο Ν. Φιλ/φειας 
– ο Αθανάσιος Διάκος > και 2] διευρύνθηκε ο σκοπός αυτού. 

 
γ   ]    Με υπ΄αριθμ. 85/30-6-73  ΠΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 153  ΦΕΚ τ. Α 

της 23-7-73  διευρύνθη έτι περαιτέρω ο σκοπός του άνω νομικού προσώπου με την επωνυμία    < 
Πνευματικό Κέντρο Ν.Φιλ/φειας ο Αθανάσιος Διάκος >. 
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δ  ]    Με  το υπ΄αριθμ. 316/18-4-1979  ΠΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 98 ΦΕΚ 

τ. Α΄ της 4-5-79 τροποποιήθηκε το άνω υπ΄αριθμ. 575/68 ΒΔ/γμα και συγκεκριμένα 
αντικατεστάθη η παρ. 4 της αρχικής αποφάσεως που αφορά την διοίκηση αυτού. 

 
ε  ]       Με την υπ΄αριθμ. 64726/9-9-1983 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 556 ΦΕΚ  τ. Β΄ της 23-9-1983, τροποποιήθηκε το άνω ΒΔ 575/68 
και ειδικότερα η παράγραφος 2 του άρθρου μόνου αυτού και αντικατεστάθη ως εξής : < 2.- 
Σκοπός του νομικού προσώπου < Πνευματικό Κέντρο Ν. Φιλ/φειας  είναι :  Η δημιουργία 
δυνατοτήτων πνευματικής ανόδου των δημοτών, η οποία επιδιώκεται με την οργάνωση 
εκδηλώσεων πολιτιστικού- ψυχαγωγικού χαρακτήρα και  την σύσταση τμημάτων : Βιβλιοθήκης, 
Αθλητικού Τμήματος [  σκακιστικού και επιτραπέζιου αντισφαιρίσεως], Χορευτικού Τμήματος, 
Κινηματογραφικού Τμήματος, Τμήματος Μουσικής και Τραγουδιού, Θεατρικού Τμήματος, 
Φωτογραφικού Τμήματος, Φιλολογικού Ομίλου, Τμήματος Λαογραφίας, Τμήματος Νεολαίας. 

 
 στ  ]    Με την υπ΄αριθμ. 11674/15-9-88 απόφαση του κ. Νομάρχη Αθηνών που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 726 ΦΕΚ τ. Β΄της 4-10-88 τροποποιήθηκε η παράγραφος 4 του 
άρθρου μόνου του ΒΔ/τος 575/68 που αφορά την διοίκηση αυτού. Κατά τα λοιπά ισχύει το 
ΒΔ/γμα 575/13-8-68 όπως τροποποιήθηκε με τα όμοια 222/21-3-69 [ΦΕΚ 60/8-4-1969 τ. Α] και 
85/30-6-1973 [ ΦΕΚ  153/23-7-1973 τ.Α] και την υπ΄αριθμ. 64726/9-9-83 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ  556/23-9-1983 τ. Β]. 

 
ζ  ]     Με την υπ΄αριθμ. ΤΤ 35477/5-11-1996  απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1101/6-12-96 τ. Β΄ ΦΕΚ, έγινε τροποποίηση και προσαρμογή της  
Ιδρυτικής Πράξεως του νομικού προσώπου με την επωνυμία  < ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ >  στις διατάξεις του άρθρου 203 του ΠΔ 410/95 ως 
ειδικώτερα αναφέρεται εις αυτήν. 

 
η   ]     Με την υπ΄αριθμ. 22764/31188/24-12-2008 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 

που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 17΄ ΦΕΚ  τ. Β΄ Της 7-1-2009  τροποποιήθηκε η συστατική 
πράξη  του άνω δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία  < Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας ο Αθανάσιος Διάκος > όσον αφορά τους πόρους και την διοίκηση 
αυτού. 

 
Θ  ]  Με την υπ’ αριθμ. 46028/28969/09 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 183 ΦΕΚ τ. Β’ της 25/2/2010 τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του 
άνω δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δκαίου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Ν. Φιλαδέλφειας ο Αθ. Διάκος» όσον αφορά τους πόρους αυτού. 

 
Μετά από τις παραπάνω τροποποιήσεις,  προσαρμογές κλπ. της ιδρυτικής πράξεως, 

προκύπτει ότι στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας υφίσταται και λειτουργεί  μέχρι 31-12-2010 το δημοτικό 
νπδδ με την επωνυμία  < Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν.Φιλ/φειας ο Αθανάσιος Διάκος > ως εξής : 

      Αρθρο 1ον 
Συστήνουμε στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας του Ν.Αττικής ίδιο νομικό πρόσωπο με το όνομα: < 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ Ο ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ. 
    Αρθρο 2ον 
Σκοπός του νομικού προσώπου είναι : 
Το Νομικό Πρόσωπο  Πνευματικό Κέντρο σκοπεύει στην δημιουργία δυνατοτήτων 

πνευματικής ανόδου  των δημοτών, καλλιέργεια του πνεύματος κοινωνικής συμμετοχής, 
αξιοποίησης του έμψυχου υλικού της πόλης μας και γενικά πολιτιστικής ανάπτυξης μέσα από την 
πολιτιστική του πολιτική και δράση. 

 5



Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν.Φιλ/φειας αποτελεί το ζωντανό δημοτικό κύτταρο 
προσφοράς γνώσης, αρχών και αξιών, ηθών, εθίμων, μόρφωσης και επιμόρφωσης των πολιτών 
και γενικά  παιδείας και πολιτισμού. 

Το Πνευματικό Κέντρο για την πραγμάτωση του σκοπού του μπορεί να οργανώσει  ποικίλες 
εκδηλώσεις πνευματικού καλλιτεχνικού, ψυχαγωγικού και γενικά πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως  
διαλέξεις, προβολές ταινιών επιστημονικού, επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, 
απαγγελίες, θεατρικά έργα, δημόσιες συζητήσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, εκθέσεις 
εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας ή άλλων ντοκουμέντων, μουσικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις 
λαογραφικού περιεχομένου, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, κουκλοθέατρο και θέατρο σκιών, εκδρομές- 
ξεναγήσεις, δημιουργία σκακιστικού τμήματος και επιτραπέζιας αντισφαίρισης. 

Επίσης δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και με 
αντίστοιχες προς αυτήν εκδηλώσεις [ εκθέσεις βιβλίου, παιδικό τμήμα, ανάγνωση  ιστοριών και 
έκφραση, άλλες εκθέσεις, διαλέξεις κλπ], Κέντρα  Ν.Γενιάς κλπ. 

Το Πνευματικό Κέντρο στην προσπάθεια του να διευρύνει τους ορίζοντες και να ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους δημότες μπορεί να οργανώσει τμήματα ερασιτεχνικής  
δημιουργίας και μάθησης: χορευτικά, μουσικά- χορωδιακά, θεατρικά, φιλολογικά-λογοτεχνικά, 
εικαστικά, κινηματογράφου και φωτογραφίας, ελληνικής παράδοσης, επικοινωνίας, πληροφορικής, 
οικογενειακού προγραμματισμού, αθλητικά [ σκάκι κλπ]. 

Το κάθε τμήμα που θα δημιουργείται θα εξοπλίζεται με τα  απαραίτητα μέσα και υλικά που 
απαιτούνται για την λειτουργία του. 

Επίσης η δημιουργία έργων υποδομής που θα αφήσουν σφραγίδα συνέχειας και 
πολιτιστικής ανάπτυξης και παρέμβασης που θα ανεβάσουν το επίπεδο της γνώσης, των αξιών και 
της καλλιέργειας του πνεύματος. 

Τα τμήματα θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε 
εκδηλώσεις μέσα στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο καθώς και σε διεθνείς ανταλλαγές. 

Τέλος το Πνευματικό Κέντρο θα συνεργάζεται και με άλλους τοπικούς ή ευρύτερου 
χαρακτήρα φορείς [σωματεία, σχολεία κλπ.]. 

Για την αναβάθμιση και ποιοτική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού 
Κέντρου και του Πνευματικού Κέντρου συγκροτούνται τα πιο κάτω συμβουλευτικά γνωμοδοτικά 
όργανα συμβουλίων. 

   α. Πολιτιστικό Συμβούλιο. 
   β. Συμβούλιο Νέας Γενιάς. 
   γ.  Καλλιτεχνικό Συμβούλιο 
   δ.  Συμβούλιο Γυναικών Κοινωνικής Πολιτικής 
 Για τις  γυναίκες – δημότισσες θα λειτουργεί Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής Γυναικών. 
Για την πολύπλευρη βοήθεια και στήριξη των νέων δημοτών οργανώνονται και λειτουργούν 

Κέντρα Ν. Γενιάς. 
     Αρθρο 3ον    Πόροι 
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι : 
α ]   Η  ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Ν.Φιλ/φειας ποσού 550.000 ευρώ. 
β ]  Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες. 
γ ]  Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών. 
δ ]  Πρόσοδοι από την περιουσία του. 
       Αρθρο 4ον    Διοίκηση 
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές [9]  διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από 

: α] Τέσσερις [4] δημοτικοί σύμβουλοι που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, εκ των οποίων 
δύο [2] ορίζονται από την μειοψηφία  β] πέντε [5] δημότες ή κάτοικοι. Εφόσον το  νομικό 
πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από δέκα [10]  εργαζομένους, συμμετέχει ένας εκπρόσωπος 
τους με αντίστοιχη μείωση ενός εκ των δημοτών ή κατοίκων. Λοιπά θέματα διοίκησης 
καθορίζονται  από τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/06 ΚΔΚ. 

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε Δημόσια  Αρχή από τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ και όταν αυτός  απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 
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Κάλυψη δαπάνης 
         Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου που θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το οικ. Έτος 
2010 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού ύψους 550.000 ευρώ στον Κ.Α 02.00.6715.001 

 
 
      2.- Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.Φιλ/φειας 
 
 α  ]  Με την υπ΄αριθμ. οικ.27330/14-5-01 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 708 ΦΕΚ τ. Β΄της  6-6-01, έγινε συγχώνευση των ιδίων νομικών 
προσώπων  1] Δημοτικό Γυμναστήριο Ν.Φλ/φειας ΙΩΝΙΚΟΣ  και 2] Αθλητικός  Οργανισμός Δήμου 
Ν.Φιλ/φειας και σύσταση ιδίου νομικού προσώπου στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας με το όνομα  < 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας > [ΑΟΔΝΦ], το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ΠΔ/τος 410/95 [Δ.Κ.Κ] ως ειδικώτερα ορίζεται εις αυτό. 

 
β  ]     Με την υπ΄αριθμ. 29/16022/8-6-2008 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1495 τ. Β΄ της 30-7-08  τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του άνω 
νπδδ με την επωνυμία < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.Φιλ/φειας > όσον αφορά τους πόρους 
και την διοίκηση αυτού. 

 
Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, προσαρμογές κλπ. της ιδρυτικής πράξεως προκύπτει ότι  

στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας  υφίσταται και λειτουργεί μέχρι 31-12-2010 το δημοτικό νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.Φιλ/φειας > ως εξής : 

 
  Αρθρο 1ον 
Συστήνουμε στον Δήμο Ν.Φιλαδελφείας του Νομού Αττικής ίδιο Νομικό Πρόσωπο με το 

όνομα  < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.Φιλ/φειας > το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ΠΔ 410/95 και περιλαμβάνει τα  Ν.Π <Αθλητικός  Οργανισμός Δήμου Ν.Φιλ/φειας 
>  και < Δημοτικό Γυμναστήριο Ν.Φιλαδέλφειας ΙΩΝΙΚΟΣ >. 

              Αρθρο 2ον    ΣΚΟΠΟΣ 
Α] Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι : 
- Η δημιουργία και λειτουργία Αθλητικών Κέντρων, γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών, 

γυμναστικής και κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες 
ανάγκες για άθληση των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων. 

- Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού ως  κοινωνικής ανάγκης και η εξασφάλιση της 
δυνατότητας σε όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες να συμμετέχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. 

- Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του  αθλητικού Πνεύματος, της ομαδικότητας και της 
ευγενούς άμιλλας, μακριά από φανατισμούς, βίαιες πράξεις, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς 
στόχους. 

- Η αναβάθμιση του πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου, των σωματικών και πνευματικών 
ικανοτήτων και της  σωματικής και πνευματικής υγείας των δημοτών. 

- διάδοση μέσα από τον αθλητισμό των δημοκρατικών παραδόσεων και φιλειρηνικών 
αισθημάτων του λαού μας και την προώθηση μέσα από τους αθλητικούς αγώνες της  φιλίας 
μεταξύ των λαών. 

Β ] Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Αθλητικός Οργανισμός Δ.Ν.Φ μεριμνά για : 
- Την συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων  και μέσων που έχει στην διάθεση του και την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους. 
- Τον εφοδιασμό του με τα κατάλληλα μέσα και όργανα. 
- Τον προγραμματισμό και εκτέλεση έργων υποδομής αθλητισμού. 
- Τον προγραμματισμό και πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων. 
      Αρθρο 3ον ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ : 
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α]  η μεταβιβασθείσα χωρίς αντάλλαγμα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 
2880/2001, κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί κινητών και ακινήτων του 
Δημοσίου, τα οποία  χρησιμοποιούνται από το Ν.Π.Δ.Δ  για την εκπλήρωση του σκοπού του με 
την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. 

β]  κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον Δήμο [ γήπεδα αθλοπαιδιών, 
τένις κλπ]. 

γ ]  ο αθλητικός χώρος του Δημοτικού Γυμναστηρίου. 
δ ] η περιουσία του Ν.Π < Εθνικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών Ν.Φιλαδέλφειας ΙΩΝΙΚΟΣ >, η 

οποία περιλαμβάνει: 
Ένα κλειστό γήπεδο αθλοπαιδιών [ μπάσκετ, βόλεϊ, χαντμπολ], με τις προσθήκες [αίθουσα  

γυμναστηρίου]. 
Ένα  ανοικτό εξωτερικό γήπεδο αθλοπαιδιών [ μπάσκετ, βόλεϊ]. 
Προπονητήριο βόλεϊ. 
Λοιπές  αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία, αποδυτήρια κλπ. 
Το παραπάνω γήπεδο , παραχωρηθέν υπό του Ελληνικού Δημοσίου και ανήκον κατ΄ 

αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή στον  ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ Ν. ΦΙΛΔΕΛΦΕΙΑΣ 
<ΙΩΝΙΚΟΣ > και δωρηθέν υπ΄αυτού, με δωρεάν υπό όρους, στην Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, 
μεταβιβάζεται ήδη στο νέο Νομικό Πρόσωπο, υπό την επιφύλαξιν των όρων της υφισταμένης  
δωρεάς. 

4ον  ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ : 
α ]  Από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του  Ν . 1828/1989 του  προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καλύπτονται στο εξής και οι 
δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του ανωτέρω  Νομικού Προσώπου, καθώς και οι δαπάνες 
μισθοδοσίας του προσωπικού του. Οι εν λόγω πιστώσεις ενισχύονται με τα ποσά της 
επιχορήγησης που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού για τον σκοπό αυτό. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που 
λαμβάνεται μετά από γνώμη της  ΚΕΔΚΕ, οι ανωτέρω πιστώσεις κατανέμονται για την κατ΄έτος 
υποχρεωτική επιχορήγηση των δήμων και κοινοτήτων, στην εποπτεία των οποίων υπήχθησαν τα 
πρώην  Εθνικά Γυμναστήρια, Εθνικά  Στάδια και Εθνικά Αθλητικά  Κέντρα. 

β ]  Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο  
οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς τον 
Δήμο για λογαριασμό του. 

γ ]  Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Ν.Φιλ/φειας ύψους 700.000  ευρώ. 
δ ] Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
ε ] Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών. 
στ ]  Πρόσοδοι από την υπηρεσία του. 
ζ ]  Εκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Ν.Φιλαδελφείας προς το Νομικό  Πρόσωπο. 
    Αρθρο 5ον  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου είναι 9/μελές αποτελούμενο από : 
Τέσσερις [4] δημοτικούς συμβούλους , εκ των οποίων οι δύο ορίζονται από την μειοψηφία 

του δημοτικού συμβουλίου.  
Έναν [1]δημότη. 
Τέσσερις [4] εκπροσώπους αθλητικών σωματείων του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας. 
Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 

ΚΔΚ. 
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 
Από τις διατάξεις της  απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 

του Δήμου Ν.Φιλαδελφείας ύψους 700.000 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και για καθένα 
από τα επόμενα οικονομικά έτη και βαρύνει τον Κ.Α 06.00.0611.001. 
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   3.- Δημοτική  Φιλαρμονική Νέας Φιλαδέλφειας- Αλέξανδρος Μποτετζάγιας . 
 
α ]   Με το από 11-3-1957 ΒΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 54 ΦΕΚ τ. Α΄  της 5-4-

1957 συνεστήθη  στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας ίδιο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία  < Φιλαρμονική 
Ν.Φιλαδέλφειας >. 

β ]  Με το ΠΔ 464/30-6-82  που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ.  85 ΦΕΚ τ. Α΄ της 5-7-1982 
τροποποιήθηκε και προσαρμόσθηκε η παρ. 5 του άρθρου μόνου του ΒΔ/τος της 11-3-1957 στις 
διατάξεις του άρθρου 235 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα [ Ν.1065/80] ως ειδικότερα 
ορίζεται εις αυτό. 

γ ]   Με την υπ΄αριθμ. 15404/4-6-88 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών που δημοσιεύθηκε 
στο υπ΄αριθμ. 436 ΦΕΚ τ. Β΄ της 21-6-88 τροποποιήθηκε το άνω ΠΔ 464/82 και ειδικώτερα  η 
παρ. 5 αυτού που αφορά την διοίκηση αυτού. 

δ ]    Με την υπ΄αριθμ. ΤΤ 37412/6-11-96  απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1090 ΦΕΚ τ. Β΄ της 3-12-96 έγινε τροποποίηση και προσαρμογή της 
Ιδρυτικής Πράξης στις διατάξεις του άρθρου 203 του ΠΔ  410/95 ως ειδικότερα ορίζεται εις αυτήν. 

ε  ]    Με την υπ΄αριθμ. 25253/5-11-04 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας  Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1783 ΦΕΚ τ. Β΄της 2-12-2004 έγινε τροποποίηση του άρθρου 1 της 
από 11-3-1957 συστατικής πράξης του νδδ Φιλαρμονική  Νέας Φιλαδέλφειας [ΦΕΚ Α΄ 54/5-4-57] 
και μετονομασία της επωνυμίας αυτού ως εξής :  < Συνιστάται στον Δήμο Ν. Φιλ/φειας ίδιο νομικό  
πρόσωπο  με  την   επωνυμία < Δημοτική Φιλαρμονική Νέας Φιλαδέλφειας- Αλέξανδρος 
Μποτετζάγιας >. 

στ]   Με την υπ΄αριθμ. 21839/13864/17-8-2009 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1851 ΦΕΚ τ. Β΄της 3-9-2009 τροποποιήθηκε η  συστατική πράξη 
του νπδδ με την επωνυμία < ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΟΤΕΤΖΑΓΙΑΣ >. 

 
Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, προσαρμογές κλπ. της ιδρυτικής πράξεως προκύπτει ότι  

στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας  υφίσταται και λειτουργεί μέχρι 31-12-2010 το δημοτικό νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου < Δημοτική Φιλαρμονική Νέας Φιλαδέλφειας – Αλέξανδρος Μποτετζάγιας > ως 
εξής : 

 
  Αρθρο 1ον 
Συνίσταται στον Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας  Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία  <ΔΗΜΟΤΙΚΉ  

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΤΕΤΖΑΓΙΑΣ >. 
             Αρθρο 2ον  Σκοπός 
Σκοπός του  συνιστώμενου νομικού προσώπου είναι : 
Η  κατάρτιση πλήρους και άρτιας Φιλαρμονικής για την γενικώτερη  προαγωγή του 

μουσικού αισθήματος και την συγκρότηση τμήματος  χορωδίας. 
           Αρθρο 3ον    ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
Περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ  είναι 22 μουσικά όργανα, 22 αναλόγια ελαφρού τύπου πτυσσόμενα, 

30 στολές χειμερινές, 30 στολές θερινές και διάφορα έπιπλα. 
         Αρθρο 4ον  ΠΟΡΟΙ 
α ]  Η τυχόν τακτική  ή  έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Νέας   Φιλαδέλφειας. 
β ]  Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές του Κράτους είτε απευθείας  προς το Νομικό 

Πρόσωπο είτε προς τον Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου. 
γ ]   Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
δ]  Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων  πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται 

από το Νομικό Πρόσωπο. 
ε ]  Πρόσοδοι από την περιουσία του. 
ζ]  Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 
  Αρθρο 5ον ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 9



Το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές [7 ]  αποτελούμενο από : 
Τον Πρόεδρο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Δύο [2] δημοτικούς συμβούλους. 
Τέσσερις [4] δημότες, εκ των οποίων  οι δύο ορίζονται από την μειοψηφία του δημοτικού 

συμβουλίου. 
Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 

ΚΔΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 

του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία δεν δύναται να προσδιορισθεί και θα καθορίζεται κάθε  
έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το τρέχον οικονομικό έτος έχει εγγραφεί 
πίστωση 600.000 ευρώ και βαρύνει τον  Κ.Α 02.00.6715.002. 

 
   4.- Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας   
 
α ]   Με την υπ΄αριθμ. 51137/28-12-2000 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 12 ΦΕΚ τ. Β΄της 11-1-2001 έγινε συγχώνευση  των ίδιων νομικών 
προσώπων : 1] 1ος Παιδικός Σταθμός Ν. Φιλαδέλφειας 2] 2ος  Παιδικός Σταθμός Ν.Φιλαδέλφειας και 
3]  3ος  Παιδικός Σταθμός Ν. Φιλαδέλφειας  και σύσταση ιδίου νομικού  προσώπου στον Δήμο 
Ν.Φιλαδελφειας  με την επωνυμία   < ΚΈΝΤΡΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ >. 

β ]  Με την την υπ΄αριθμ. 21/16016/11-8-2008 απόφαση του  Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής  
που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1789 ΦΕΚ τ. Β΄της 5-9-2008 τροποποιήθηκε η άνω συστατική 
πράξη του νομικού προσώπου με την επωνυμία   < ΚΈΝΤΡΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ > όσον  αφορά τους πόρους και την διοίκηση αυτού. 

 
Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, προσαρμογές κλπ. της ιδρυτικής πράξεως προκύπτει ότι  

στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας  υφίσταται και λειτουργεί μέχρι 31-12-2010 το δημοτικό νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου < ΚΈΝΤΡΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ >   ως εξής 
: 

  Αρθρο 1ον 
Συστήνουμε στον Δήμο Νέας Φιλαδελφείας  του Νομού Αττικής Νομικό Πρόσωπο με το 

όνομα : < ΚΈΝΤΡΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ > , το οποίο διέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 203 του ΠΔ 410/95 [Δ.Κ.Κ]. 

            Αρθρο  2ον 
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι : Η  καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια 

διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων, η 
πολύπλευρη νοητική συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη  των παιδιών, η 
προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό 
περιβάλλον. 

           Αρθρο 3ον 
Περιουσία  του Νομικού  Προσώπου είναι : Η αναγραφόμενη στα βιβλία 1] Ακινήτου 

περιουσίας  2] Κινητής περιουσίας [ χρεώγραφα, ομολογίες] 3] Αναλώσιμου υλικού 4] Μη 
Αναλώσιμου υλικού σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 50 της απόφασης Γ2Α/ΟΙΚ 4108/88 [ΦΕΚ 546 
546/Β/88]. 

       Αρθρο 4ον  
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι : 
α ]  Η ετήσια επιχορήγηση από την Περιφερειακή Διοίκηση μέσω των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων  για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας, την συντήρηση των εγκαταστάσεων 
του και την μισθοδοσία του προσωπικού του Κ.Π.Σ που θα μεταταγεί σ΄αυτό μέχρι την έξοδο του 
από την Υπηρεσία, βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 2503/97 [ΦΕΚ 
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107/Α΄/30-5-97]  και σύμφωνα με τους όρους της προγραμματικής σύμβασης που υπογράφεται 
μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, του Δήμου/κοινότητας και της Περιφέρειας. 

β ] Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το κράτος  ή από οποιοδήποτε άλλο 
οργανισμό, Νομική ή Φυσικό  Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό  Πρόσωπο είτε προς τον 
Δήμο Νέας Φιλαδελφείας για λογαριασμό του. 

γ  ]   Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Νέας Φιλαδελφείας ύψους 1.200.000 ευρώ. 
δ ] Κάθε είδους  προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
ε ] Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών. 
ζ ]  Πρόσοδοι από την υπηρεσία του. 
       Αρθρο 5ον 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου είναι 7/μελές αποτελούμενο από : 
Τέσσερις [4] δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων οι δύο ορίζονται από την μειοψηφία 

του δημοτικού συμβουλίου. 
 
Έναν [1] εκπρόσωπο εργαζομένων. 
Έναν [1] εκπρόσωπο γονέων. 
Έναν [1] δημότη. 
Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του . 3463/06 ΚΔΚ. 
Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 

του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας ύψους 1.200.000 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη  και βαρύνει τον  Κ.Α 00.6712.001. 

 
   5. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ  Δήμου  Ν.Φιλ/φειας 
 
α ]  Με την υπ΄αριθμ. 51138/15-12-2000 απόφαση  του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 59 ΦΕΚ τ. Β΄ της 25-1-2001 έγινε συγχώνευση των 
ίδιων νομικών προσώπων  1] Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Φιλαδελφείας και 2] Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου 
Ν.Φιλαδελφείας  και σύσταση ίδιου νομικού προσώπου στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας με την επωνυμία < 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Φιλαδελφείας >. 

β ]  Με την υπ΄αριθμ. 7/2007 απόφαση του Δημοτικού Σ/λιου  Δήμου Ν.Φιλ/φειας  
απεφασίσθη η τροποποίηση και προσαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του ν.π  < ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Φιλαδελφείας >  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 [σχετ. η η 
υπ΄αριθμ. 5/09 απόφαση του Δημοτικού Σ/λιου ΔΝΦ]. 

 
Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, προσαρμογές κλπ. της ιδρυτικής πράξεως προκύπτει ότι  

στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας  υφίσταται και λειτουργεί μέχρι 31-12-2010 το δημοτικό νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία < ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Φιλαδελφείας >  ως εξής : 

 
  Αρθρο 1ον    ΣΥΣΤΑΣΗ 
Συστήνουμε στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας  του Νομού Αττικής Νομικό Πρόσωπο με το 

όνομα < ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ Δήμου Νέας Φιλαδελφείας > το οποίο διέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 203 και 205 του ΠΔ  410/95 [ΔΚΚ]. 

           Αρθρο 2ον  ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι : 
Η παροχή εξωιδρυματικής και πάσης φύσεως και μορφής ιατροκοινωνικής προστασίας προς 

τα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας, ώστε να παραμένουν στην 
οικογένεια και τον Δήμο. 

Η προστασία αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνθήκες της περιοχής 
αυτής, εις εφαρμογή προγράμματος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών [Υπουργείο Υγείας και  
Πρόνοιας ] και σε συνεργασία με το Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας σαν φορέα εκτελέσεως της. 
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Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ ΔΝΦ μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν εκπαιδευτικό Κέντρο 
πρακτικής άσκησης των σχολών Κοινωνικής Εργασίας και σπουδαστών σχολών παραϊατρικών  
επαγγελμάτων [φυσικοθεραπείας κλπ]. 

        Αρθρο 3ον  ΠΟΡΟΙ 
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι : 
α  ]   Η ετήσια   επιχορήγηση του Δήμου Ν.Φιλαδελφείας ύψους 200.000.000 δρχ. 
β  ]  Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο 

οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς τον 
Δήμο Ν.Φιλαδελφείας για λογαριασμό του. 

γ   ]   Κάθε είδους προσφορές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
δ  ]   Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών. 
ε  ]  Πρόσοδοι από την περιουσία του. 
          Αρθρο         ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου είναι 9/μελές αποτελούμενο από : 
Δύο [2] Δημοτικούς  Συμβούλους της πλειοψηφίας 
 Δύο [2] Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας. 
Ένα [1] Κοιν.Λειτουργό που ορίζεται από τον Δ/ντή Κοιν.Πρόνοιας της Νομ. Αθηνών. 
Ένα [1] αιρετό εκπρόσωπο των μελών του Ν.Π 
Ένα [1] εκπρόσωπο που ορίζεται από το Συνδικάτο Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Ένα [1] εκπρόσωπο που ορίζεται από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ. 
Ένα [1] δημότη. 
Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του . 3463/06 ΚΔΚ. 
Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 
Κάλυψη δαπάνης 
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 

του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας ύψους --------- ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και για καθένα 
από τα επόμενα οικονομικά έτη και βαρύνει τον  Κ.Α ……….. 

 
  6.- ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. 
 
Με την υπ΄αριθμ. 21635/13725/22-6-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Περιφέρειας 

Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1380 ΦΕΚ τ. Β΄ της 13-7-2009 συνεστήθη  στον Δήμο 
Ν.Φιλ/φειας ίδιον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία  < ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ >. 

        Αρθρο 1ον 
Συστήνουμε στον Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας Νομού Αττικής νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

με το όνομα  < ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ >. Εδρα του ΝΠΔΔ 
ορίζεται ο Δήμος Ν.Φιλαδέλφειας. 

        Αρθρο 2ον   
         ΣΚΟΠΟΣ 
Α] Η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Δημοτικής Υπηρεσίας για την διοίκηση, 

συντήρηση, βελτίωση της βλάστησης, φύλαξη και προστασία του Αλσους Ν.Φιλ/φειας. 
Η συντήρηση, βελτίωση, ανάπτυξη και ανανέωση της υπάρχουσας βλάστησης αυτού. 
Η προστασία, διατήρηση, αναβάθμιση, ανάπλαση και ανάδειξη του πράσινου και του εν 

γένει φυσικού περιβάλλοντος του Δημοτικού Αλσους Ν.Φιλ/φειας καθώς και όλων εκείνων των 
στοιχείων που προσδίδουν ιδιαίτερη αισθητική αξία στο Αλσος Ν.Φιλ/φειας. 

Η κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία χώρων πρασίνου του κοινόχρηστου δημοτικού  
Αλσους Ν.Φιλ/φειας. 

Η καθαριότητα, διαχείριση, δενδροφύτευση, πότισμα, φύλαξη του κοινόχρηστου δημοτικού 
Αλσους Ν.Φιλ/φειας. 

Ο έλεγχος της πυρασφάλειας αυτού. 

 12



Η συντήρηση και βελτίωση των δικτύων πυρασφάλειας, ύδρευσης, άρδευσης, 
ηλεκτροφωτισμού, όμβριων υδάτων κλπ. 

Η συντήρηση και βελτίωση όλων των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, περίφραξη αυτού 
καθώς και ο εξοπλισμός του [ πχ, παγκάκια,όργανα, καλαθάκια, λίμνη κλπ]. 

Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, άρδευση, 
αποχέτευση, ηχορύπανση και προστασία του Αλσους Ν.Φιλ/φειας. 

Η υλοποίηση προγραμμάτων που ενισχύουν το χώρο του, το μικροκλίμα του, την συμβολή 
του στο κλίμα της περιοχής, στην  φυτική ανανέωση και τον εμπλουτισμό του και σε καινοτόμα 
προγράμματα που αφορούν το περιαστικό και αστικό πράσινο. 

Β]  Για την επίτευξη των σκοπών του, το Νομικό Πρόσωπο  < ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ > μεριμνά για : 

- Την συντήρηση  όλων  των εγκαταστάσεων και μέσων που έχει στην διάθεση του  και την 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους. 

- Τον εφοδιασμό του με τα κατάλληλα μέσα και όργανα. 
- Τον προγραμματισμό και εκτέλεση έργων υποδομής. 
- Παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των παραπάνω περιπτώσεων με κάθε δυνατό 

τρόπο και δη με  εισήγηση σε κάθε αρμόδιο Οργανισμό, φορέα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, 
εσωτερικού ή  εξωτερικού  καθώς και συνεργασία με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς. 

- Διενέργεια  εγκαίρων παραστάσεων, μελετών και προτάσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
και Αρχές για την  λήψη των νομίμων και αναγκαίων κατά περίπτωσιν μέτρων. 

- Διοργάνωση είτε μόνο  του είτε  σε συνεργασία με άλλους φορείς ομιλιών, διαλέξεων προς 
διαφώτιση, ενημέρωση για την σημασία του πρασίνου, της ποιότητος  ζωής κλπ. και προς 
ανάπτυξη της αναγκαίας περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών. 

- Ανάληψη πρωτοβουλιών για την διάσωση και προστασία  του πράσινου του Αλσους 
Ν.Φιλ/φειας. 

          Αρθρο 3ον  ΠΟΡΟΙ 
- Τυχόν τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ν.Φιλ/φειας. 
- Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από κάθε κρατικό φορέα ή οργανισμό, νομικό ή 

φυσικό πρόσωπο ως και αυτής της Ευρωπαϊκής Ενωσης , είτε απευθείας προς το Νομικό  
Πρόσωπο είτε προς τον Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας για λογαριασμό του. 

-  Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
- -  Εισοδήματα από την περιουσία του και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 
             Αρθρο 4ον ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου αποτελείται από  επτά [7] μέλη, εκ των 

οποίων δύο[2] ορίζονται από την μειοψηφία, τα οποία , μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι : 
Α]  Δύο [2] αιρετοί [ Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι]. 
Β]  Πέντε [5] λαϊκά μέλη, οι οποίοι είναι δημότες ή κάτοικοι Ν.Φιλ/φειας που είναι χρήστες 

των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή 
ειδικές γνώσεις σχετικές με τον σκοπό του νομικού προσώπου. 

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και είναι διετής. 

Η θητεία του αρχικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ  με την επωνυμία  < ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ > έχει διάρκεια έως το τέλος του τετάρτου 
έτους της διανυόμενης δημοτικής περιόδου. 

      Αρθρο  5ον  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο του. Λοιπά θέματα  
διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν. 3463/06 

 Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν δύναται να 
υπολογισθεί και θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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   Β.  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ  ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
 
Στον  Δήμο Ν. Χαλκηδόνας έχουν συσταθεί και λειτουργούν  τα κάτωθι δημοτικά νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου  : 
 
 
      1.- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
α ] Με το  υπ΄αριθμ.  390/1961 ΒΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 99 ΦΕΚ τ.  Α΄  

της 20-6-1961  συνεστήθη στην Κοινότητα Ν. Χαλκηδόνος Αττικής ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου  με το όνομα  <Δανειστική Κοινοτική Βιβλιοθήκη Νέας Χαλκηδόνος  >. 

β ]  Με το υπ΄αριθμ. 169/1977  ΠΔ/γμα  που  δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 59 τ. Α΄ της 
28-2-1977 τροποποιήθηκε  το ως άνω υπ΄αριθμ. 390/61 ΒΔ/γμα. 

γ ]  Με την υπ΄αριθμ. 64720/9-9-1983 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που  
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 557 ΦΕΚ τ. Β΄ της 23-9-1983  τροποποιήθηκε το ΒΔ 390/1961   < 
περί συστάσεως στην Κοινότητα  Ν. Χαλκηδόνος Αττικής ίδιου νομικού προσώπου υπό το όνομα 
<  Δανειστική  Κοινοτική Βιβλιοθήκη Νέας Χαλκηδόνος > [ΦΕΚ 99/1961/Α], όπως τροποποιήθηκε 
με το ΠΔ 169/77 [ΦΕΚ 59/77/Α], όσον αφορά το όνομα , σκοπό κλπ  ,ως ειδικώτερα  αναφέρεται 
εις αυτήν. 

δ ]  Με την υπ΄αρθμ. 5808/3-8-2007  απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1612 ΦΕΚ τ. Β΄ της 17-8-07 τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του 
νπδδ  < Πνευματικό  Κέντρο  Νέας Χαλκηδόνας  > όσον αφορά τους πόρους, και την διοίκηση. 

 
Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, προσαρμογές κλπ. της ιδρυτικής πράξεως προκύπτει ότι  

στον Δήμο Ν. Χαλκηδόνας  υφίσταται και λειτουργεί μέχρι 31-12-2010 το δημοτικό νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία <  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. Χαλκηδόνας  >   ως 
εξής : 

 
     Αρθρο 1ον   
Συνιστάται στον Δήμο Ν.Χαλκηδόνας Αττικής ίδιο νομικό πρόσωπο με το όνομα  < 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ > 
   Αρθρο 2ον   ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του νομικού προσώπου είναι : 
Η με την αιγίδα και εποπτεία του δήμου, δημιουργία δυνατοτήτων πνευματικής και  

εκπολιτιστικής προόδου των δημοτών και γενικά όλων των κατοίκων της πόλης, με την 
διοργάνωση διαλέξεων, προβολή ταινιών επιστημονικού και μορφωτικού περιεχομένου, 
απαγγελιών, διεξαγωγή θεατρικών έργων και μορφωτικών παραστάσεων, οργάνωση εκθέσεων 
βιβλίου, ζωγραφικής, έργων τέχνης κλπ., δημοσίων συζητήσεων και διαλέξεων πάνω σε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος καθώς και η πλήρης λειτουργία  της βιβλιοθήκης και πινακοθήκης. 

   Αρθρο 3ον  ΠΟΡΟΙ 
α ]  Η ετήσια επιχορήγηση του δήμου ύψους 300.000  ευρώ. 
β ]  Κάθε φύσεως εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
γ ] Πρόσοδοι από την ίδια του περιουσία. 
δ ]  Κάθε άλλη τυχόν νόμιμη πρόσοδος  από οποιαδήποτε πηγή. 
    Αρθρο 4ον  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 9/μελές διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από : 
 α ]   Τέσσερις [4] δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων οι δύο ορίζονται από την 

μειοψηφία. 
β ]   Πέντε [5] δημότες ή κατοίκους χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή 

έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις. 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. 
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Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή από τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο του.  

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 300.000 ευρώ σε βάρος του 
προϋπολογισμού του δήμου. 

 
 
2.- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ        

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
 
α]  Με την υπ΄αριθμ. 12428/23-3-1999 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας  Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 403 τ. Β΄ της 19-4-1999 συνεστήθη στον  Δήμο Ν.  Χαλκηδόνας   
ίδιο νομικό   πρόσωπο  δημοσίου δικαίου με την επωνυμία   < Οργανισμός  Μαζικού Αθλητισμού 
Ν. Χαλκηδόνας >  διεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 203 του πδ 410/95. 

β]  Με την υπ΄αριθμ. 5806/ 18-7-07  απόφαση του Γ. Γ.Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ.  1542 ΦΕΚ τ. Β΄της 17-8-07 τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του 
νπδδ με την επωνυμία  < Οργανισμός Μαζικού Αθλητισμού Ν.Χαλκηδόνας > όσον αφορά τους 
πόρους αυτού. 

γ ]  Με την υπ΄αριθμ. 36696/23207/ 10-12-2009 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής 
που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 2546 ΦΕΚ τ. Β΄ της 30-12-09 τροποποιήθηκε η συστατική 
πράξη του άνω νπδδ  όσον αφορά το όνομα, σκοπό, πόρους , διοίκηση κλπ. 

 
Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, προσαρμογές κλπ. της ιδρυτικής πράξεως προκύπτει ότι  

στον Δήμο Ν. Χαλκηδόνας  υφίσταται και λειτουργεί μέχρι 31-12-2010 το  δημοτικό  νομικό   
πρόσωπο   δημοσίου   δικαίου  με   την    επωνυμία  <  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  >   ως εξής : 

 
  Αρθρο 1ον 
Συστήνουμε στον Δήμο Νέας Χαλκηδόνας Νομού Αττικής νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου με το όνομα < ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ >. 
            Αρθρο 2ον   ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του ΝΠΔΔ  είναι : 
 Α ] Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, χώρων 

αθλοπαιδιών και γυμναστικής, έτσι που να καλύπτονται οι ανάγκες για άθληση των συμπολιτών 
μας, ιδιαίτερα των νέων. 

Β ] Στόχος μας η ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες 
κατά ηλικία, ενδιαφέροντα κλπ. 

   Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια  φιλάθλου 
πνεύματος, μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους, 
κοινωνικοποιώντας τους δημότες. 

Γ ]  Για την επίτευξη των σκοπών του το Δημοτικό ΝΠΔΔ οφείλει να συνεργάζεται με όλους 
τους φορείς και παράγοντες [ αθλητικούς συλλόγους, ενώσεις κλπ]. Θα πρέπει να λειτουργήσει 
επιτροπές γενικά για να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα ανάπτυξης. 

Δ]   Η απασχόληση των παιδιών και  των εφήβων σε πρόγραμμα δημιουργικής 
απασχόλησης, η ενημέρωση τους για τις σύγχρονες μεθόδους επιστήμης και τεχνολογίας  σε 
συνεργασία με άλλους φορείς, η συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
και μεταφοράς τους σε ενδεδειγμένους χώρους για το σκοπό κλπ. 

           Αρθρο 3ον  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
Η υπέρ του Νομικού  Προσώπου περιουσία είναι : 
α ] Ολοι οι χώροι αθλοπαιδιών του Δήμου, αίθουσα στο παλαιό εργοστάσιο. 
β ]  Τα οικοδομήματα, οι εγκαταστάσεις και τα πάσης φύσεως κτίρια που θα ανεγερθούν για 

αθλητική χρήση. 
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γ ] Κάθε άλλος χώρος ή κτίριο που θα παραχωρείται σε αυτό. 
          Αρθρο 4ον    ΠΟΡΟΙ 
Πόροι του  Ν.Π  είναι : 
α ]   Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του από τον Δήμος Νέας Χαλκηδόνας ύψους μέχρι 

120.000 ευρώ. 
β ] Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το  κράτος ή οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό, 

νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο  είτε προς τον Δήμο για 
λογαριασμό του. 

γ ] Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
δ ]  Πρόσοδοι από δική του περιουσία. 
ε ]  Εισπράξεις από το αντίτιμο παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών. 
στ ]  Εκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας προς το νομικό πρόσωπο. 
  Αρθρο 5ον  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από : 
 α ] Ένα δημοτικό σύμβουλο από την πλειοψηφία. 
 β ] Δύο [2] δημοτικούς συμβούλους  της μειοψηφίας. 
 γ]   Εξι [6] δημότες ή κατοίκους χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή με 

ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του νομικού 
προσώπου. 

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από δέκα [10] 
εργαζομένους, ένας εκπρόσωπος τους μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο, με αντίστοιχη μείωση 
ενός εκ των δημοτών ή κατοίκων. 

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι διετής.  
Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/06 

ΚΔΚ. 
Το Νομικό Πρόσωπο θα χρησιμοποιεί χωριστή σφραγίδα που κυκλικά θα φέρει χαραγμένες 

τις λέξεις <  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ > και την επωνυμία  του και στο μέσον δρομέας σε κίνηση. 
Θα στεγάζεται σε ανάλογο χώρο του Δήμου, ο οποίος θα παραχωρείται για χρήση. 

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή από τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο του.  

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ : Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας για το οικονομικό έτος 2009 ύψους 70.000 ευρώ  
ΚΑ  006715003 καθώς και ισόποση για καθένα από τα επόμενα έτη. 
 

3.-  ΚΕΝΤΡΟ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ [ΚΑΠΗ] ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ   
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
Με την υπ΄αριθμ.30016/25-11-83  απόφαση του κ. Νομάρχου Αθηνών που δημοσιεύθηκε 

στο υπ΄αριθμ. 729 ΦΕΚ τ. Β΄της  19-12-83  συνεστήθη στον Δήμο Νέας  Χαλκηδόνας του Νομού 
Αττικής ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το όνομα < ΚΕΝΤΡΟ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ [ΚΑΠΗ] ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ >. 

       Αρθρο 1ον 
Συστηνουμε ίδιο νομικό πρόσωπο με το όνομα  < ΚΕΝΤΡΟ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ [ΚΑΠΗ] ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ >  στον Δήμο Ν.Χαλκηδόνας του Νομού 
Αττικής. 

      Αρθρο 2ον ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του νομικού αυτού προσώπου που συνιστάται σε εφαρμογή προγράμματος 

εξωϊδρυματικής προστασίας ηλικιωμένων  είναι η παροχή  ιατροκοινωνικής προστασίας στα 
ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας ώστε αυτά να παραμένουν στην 
οικογένεια και στην κοινότητα. 

    Αρθρο 3ον  ΠΟΡΟΙ 
Πόροι του νομικού προσώπου είναι : 
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α ] ετήσια επιχορήγηση του Δήμου  δραχμών ενός  εκατομμυρίου [1.000.000] τουλάχιστον. 
β ] επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του Κράτους, είτε απευθείας προς το νομικό 

πρόσωπο είτε προς τον Δήμο Νέας Χαλκηδόνας  για το νομικό τούτο πρόσωπο. 
γ ]  κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες. 
δ ] έσοδα από την συμβολική συμμετοχή μελών που έχουν ανάγκη προστασίας. 
ε ]  εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων –υπηρεσιών που παρέχονται από το νομικό 

πρόσωπο. 
στ ]  πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία και 
ζ ] κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 
     Αρθρο 4ον  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Σ/λιο που αποτελείται από τους : 
α ]  τον εκάστοτε Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο. 
β ] ένα δημοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Σ/λιου. 
γ ] ένα αιρετό μέλος του νομικού προσώπου που εκλέγεται ανάμεσα στα μέλη του  από 

αυτό. 
δ ]  μία κοινωνική λειτουργό, υπάλληλο του Υπουργείου  Υγείας και Πρόνοιας που ορίζεται 

από το Υπουργείο αυτό. 
ε ]  ένα δημότη που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Σ/λιου ανάμεσα σε πρόσωπα που 

ασχολούνται με τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα ύστερα από σχετική πρόταση του Δημάρχου. 
στ] ένα αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων. 
Το Διοικητικό Σ/λιο εκλέγει από τα μέλη του τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα αυτού. 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την δημοτική περίοδο. 
Νέα μέλη του Δ/ κου  Σ/λιου ορίζονται, όταν λήξει η θητεία των παλαιών ή όταν κατά την 

διάρκεια της θητείας τους κενωθεί θέση για οποιοδήποτε λόγο. 
Μέχρι να εκλεγεί το αιρετό μέλος με στοιχεία γ΄ ή μέχρι να πληρωθεί οποιαδήποτε θέση 

μέλους που κενούται, το διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί με την ελλιπή σύνθεση του, αν ο 
αριθμός των μελών δεν είναι κατώτερος αυτού που απαιτείται για τον σχηματισμό απαρτίας. 

       Αρθρο 5ον 
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο του.  
 
4.-  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  

 
Με την υπ΄αριθμ. 61091/02 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 

υπ΄αριθμ. 32 ΦΕΚ  τ. Β΄της 20-1-2003  έγινε  συγχώνευση των  νομικών προσώπων του Δήμου 
Νέας Χαλκηδόνας με το όνομα  α] 1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Χαλκηδόνας β] 2ος  Παιδικός 
Σταθμός Δήμου Νέας Χαλκηδόνας και γ] 3ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας  Χαλκηδόνας και 
συνεστήθη ίδιο δημοτικό νομικό πρόσωπο με το όνομα < Βρεφονηπιακό Κέντρο Δήμου Νέας 
Χαλκηδόνας >. 

    Αρθρο 1ον 
Συστήνουμε στον Δήμο Νέας Χαλκηδόνας του Νομού Αττικής Νομικό Πρόσωπο με το όνομα 

< Βρεφονηπιακό Κέντρο Δήμου Νέας Χαλκηδόνας >, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ΠΔ 410/95 [Δ.Κ.Κ]. Στο  ανωτέρω ΝΠ περιλαμβάνονται τα Ν.Π , 1ος Παιδικός 
Σταθμός Δήμου  Νέας Χαλκηδόνας , 2ος  Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Χαλκηδόνας και  3ος 
Παιδικός Σταθμός Δήμου  Νέας  Χαλκηδόνας. 

     Αρθρο 2ον  ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι : 
Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα , ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία 

νηπίων, τα οποία δεν μπορούν να έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον την απαραίτητη 
φροντίδα λόγω απασχόλησης των εργαζομένων γονέων τους ή άλλων κοινωνικών αιτίων. Επίσης 
η συνεργασία με φορείς, ιδρύματα , Πανεπιστήμια, των οποίων το αντικείμενο άπτεται των 
σκοπών και δραστηριοτήτων του Ν.Π, είτε σε τοπικό – εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο. 
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     Αρθρο 3ον  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
Περιουσία του Ν.Π είναι: 
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12   από 30-1-2001 [ημερομηνία έναρξης ισχύος των 

διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.2880/01] η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί 
κινητών και ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα ανωτέρω νομικά 
πρόσωπα για την εκπλήρωση του σκοπού τους, μεταβιβάζονται σε αυτά [ τα Ν.Π], χωρίς 
αντάλλαγμα , με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. 

    Αρθρο 4ον  ΠΟΡΟΙ 
Πόροι του Νομικού  Προσώπου είναι : 
α ]  Από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καλύπτονται στο εξής και οι 
δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 
καθώς και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους. Οι εν λόγω  πιστώσεις ενισχύονται με τα 
ποσά που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και στους 
προϋπολογισμούς των Περιφερειών για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, λειτουργίας και 
συντήρησης των κρατικών παιδικών  βρεφονηπιακών σταθμών και εκείνων που έχουν ήδη 
μεταφερθεί στους δήμους και τις κοινότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 
2218/1994 και του άρθρου 9 του . 2503/1997. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που 
λαμβάνεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ, οι ανωτέρω πιστώσεις κατανέμονται για την  κατ΄έτος 
υποχρεωτική επιχορήγηση των δήμων και κοινοτήτων, στην εποπτεία των οποίων υπήχθησαν οι 
πρώην κρατικοί παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. 

β ]  Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο 
οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς τον 
Δήμο Νέας Χαλκηδόνας για λογαριασμό του. 

γ ]   Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας 
δ ] Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
ε ]  Εισπράξεις  από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών 
στ]  Πρόσοδοι από την υπηρεσία του 
ζ ] Εκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Νέας Χαλκηδονας προς το Νομικό Πρόσωπο. 
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο του.  
Κάλυψη δαπάνης 
1.- Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας ύψους περίπου 170.000 ευρω για το τρέχον 
οικονομικό έτος και 170.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. 

2.- Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Νέας 
Χαλκηδόνας οικονομικού έτους 2003 σε βάρος του ΚΑ 2.212.4β και με τίτλο < Επιχορήγηση 
Νομικού Προσώπου Βρεφονηπιακό Κέντρο Δήμου Νέας Χαλκηδόνας >. 

Μετά  από τα παραπάνω και εν συνεχεία της συνένωσης των Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας και 
Ν.Χαλκηδόνας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και την δημιουργία  σύμφωνα με το 
άρθρο 1 του άνω Ν. 3852/10  του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, με έδρα την Ν.Φιλαδέλφεια,  
αποτελούμενου από τους δήμους α] Ν.Φιλαδέλφειας και β] Ν.Χαλκηδόνος που κατηργήθησαν, 
απαιτείται κατ΄εφαρμογή του άρθρου 103 του άνω Ν. 3852/10  η σύσταση- συγχώνευση των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού  κατά τα ως  άνω, εις την αρχή της παρούσης 
πρότασης, λεπτομερώς αναφερόμενα. 

Εν όψει των άνω λεπτομερώς εκτεθέντων  π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι   σύμφωνα με το άρθρο 103 
του Ν. 3852/10 η συγχώνευση όλων των ανωτέρω δημοτικών νπδδ σε ένα ίδιο νομικό πρόσωπο . 

 Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/10 καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να 
προχωρήσει στην συγχώνευση των ανωτέρω 10 δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
και συγκεκριμένα : α]  του Πνευματικού Κέντρου  Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας ο Αθανάσιος Διάκος β] 
του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας    γ] της Δημοτικής Φιλαρμονικής Νέας 

 18



Φιλαδέλφειας- Αλέξανδρος  Μποτετζάγιας  δ] του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου 
Ν.Φιλαδέλφειας  ε] του Ενιαίου Φορέα  ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας στ] του Ενιαίου Φορέα 
Διαχείρισης Αλσους Ν.Φιλαδέλφειας ζ] του Πνευματικού Κέντρου Ν.Χαλκηδόνας  η] του 
Οργανισμού Νεολαίας και Αθλησης Δήμου Ν. Χαληδόνας  θ] του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων [ΚΑΠΗ] Δήμου Ν.Χαλκηδόνας και ι] του Βρεφονηπιακού Κέντρου Δήμου 
Ν.Χαλκηδόνας σε ένα ένα δημοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το όνομα  «Ενιαίος 
Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας». 

Συγκεκριμένα με την συγχώνευση των άνω 10 νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
την σύσταση του νέου δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με το όνομα  «Ενιαίος 
Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας», τούτο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άνω 10 
δημοτικά νπδδ, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμμία άλλη διατύπωση σε όλα τα εν γένει 
δικαιώματα και υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, εξομοιούμενο με καθολικό 
διάδοχο, από την δημοσίευση της σχετικής απόφασης για την συγχώνευση, μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητος, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, 
συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται  ειδική διαπιστωτική 
πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.  

 
Παρακαλείσθε όπως εγκρίνετε στο σύνολο της και κατ΄ άρθρο την Συστατική Πράξη, που 

ακολουθεί, του νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου μας με την επωνυμία 
«Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας». 

 
 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
 
με το όνομα «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, 

Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος». 

 
 
     ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 
 
1] α  ]   Με το υπ΄αριθμ. 575/13-8-68 ΒΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 163 ΦΕΚ 

τ. Α της   5-9-1968  συνεστήθη στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
με την επωνυμία < Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Φιλαδέλφειας >. 

 
β  ]    Με  το υπ΄αριθμ. 222/26-3-69 ΒΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 60 ΦΕΚ τ. Α 

της 8-4-1969   1 ]  άλλαξε το όνομα του εις την Ν.Φιλ/φεια εδρεύοντος ιδίου νομικού προσώπου 
με την επωνυμία  < Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Ν.Φιλ/φειας >  σε  < Πνευματικό  Κέντρο Ν. Φιλ/φειας 
– ο Αθανάσιος Διάκος > και 2] διευρύνθηκε ο σκοπός αυτού. 

 
γ   ]    Με υπ΄αριθμ. 85/30-6-73  ΠΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 153  ΦΕΚ τ. Α 

της 23-7-73  διευρύνθηκε έτι περαιτέρω ο σκοπός του άνω νομικού προσώπου με την επωνυμία    
< Πνευματικό Κέντρο Ν.Φιλ/φειας ο Αθανάσιος Διάκος >. 

 
δ  ]    Με  το υπ΄αριθμ. 316/18-4-1979  ΠΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 98 ΦΕΚ 

τ. Α΄ της 4-5-79 τροποποιήθηκε το άνω υπ΄αριθμ. 575/68 ΒΔ/γμα και συγκεκριμένα 
αντικατεστάθη η παρ. 4 της αρχικής αποφάσεως που αφορά την διοίκηση αυτού. 
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ε  ]       Με την υπ΄αριθμ. 64726/9-9-1983 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 556 ΦΕΚ  τ. Β΄ της 23-9-1983, τροποποιήθηκε το άνω ΒΔ 575/68 
και ειδικώτερα η παράγραφος 2 του άρθρου μόνου αυτού και αντικατεστάθη ως εξής : < 2.- 
Σκοπός του νομικού προσώπου < Πνευματικό Κέντρο Ν,Φιλ/φειας  είναι :  Η δημιουργία 
δυνατοτήτων πνευματικής ανόδου των δημοτών, η οποία επιδιώκεται με την οργάνωση 
εκδηλώσεων πολιτιστικού- ψυχαγωγικού χαρακτήρα και  την σύσταση τμημάτων : Βιβλιοθήκης, 
Αθλητικού Τμήματος [  σκακιστικού και επιτραπέζιου αντισφαιρίσεως], Χορευτικού Τμήματος, 
Κινηματογραφικού Τμήματος, Τμήματος Μουσικής και Τραγουδιού, Θεατρικού Τμήματος, 
Φωτογραφικού Τμήματος, Φιλολογικού Ομίλου, Τμήματος Λαογραφίας, Τμήματος Νεολαίας. 

 
 στ  ]    Με την υπ΄αριθμ. 11674/15-9-88 απόφαση του κ. Νομάρχη Αθηνών που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 726 ΦΕΚ τ. Β΄της 4-10-88 τροποποιήθηκε η παράγραφος 4 του 
άρθρου μόνου του ΒΔ/τος 575/68 που αφορά την διοίκηση αυτού. Κατά τα λοιπά ισχύει το 
ΒΔ/γμα 575/13-8-68 όπως τροποποιήθηκε με τα όμοια 222/21-3-69 [ΦΕΚ 60/8-4-1969 τ. Α] και 
85/30-6-1973 [ ΦΕΚ  153/23-7-1973 τ.Α] και την υπ΄αριθμ. 64726/9-9-83 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ  556/23-9-1983 τ. Β]. 

 
ζ  ]     Με την υπ΄αριθμ. ΤΤ 35477/5-11-1996  απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1101/6-12-96 τ. Β΄ ΦΕΚ, έγινε τροποποίηση και προσαρμογή της  
Ιδρυτικής Πράξεως του νομικού προσώπου με την επωνυμία  < ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ >  στις διατάξεις του άρθρου 203 του ΠΔ 410/95 ως 
ειδικότερα αναφέρεται εις αυτήν. 

 
η   ]     Με την υπ΄αριθμ. 22764/31188/24-12-2008 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής 

που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 17΄ ΦΕΚ  τ. Β΄ Της 7-1-2009  τροποποιήθηκε η συστατική 
πράξη  του άνω δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία  < Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας ο Αθανάσιος Διάκος > όσον αφορά τους πόρους και την διοίκηση 
αυτού. 

 
          θ  ] Με την υπ’ αριθμ. 46028/28969/09 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 183 ΦΕΚ τ. Β’ της 25/2/2010 τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του 
άνω δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δκαίου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Ν. Φιλαδέλφειας ο Αθ. Διάκος» όσον αφορά τους πόρους αυτού. 

 
 
2] α  ]  Με την υπ΄αριθμ. οικ.27330/14-5-01 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 708 ΦΕΚ τ. Β΄της  6-6-01, έγινε συγχώνευση των ιδίων νομικών 
προσώπων  1] Δημοτικό Γυμναστήριο Ν.Φλ/φειας ΙΩΝΙΚΟΣ  και 2] Αθλητικός  Οργανισμός Δήμου 
Ν.Φιλ/φειας και σύσταση ιδίου νομικού προσώπου στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας με το όνομα  < 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας > [ΑΟΔΝΦ], το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ΠΔ/τος 410/95 [Δ.Κ.Κ] ως ειδικώτερα ορίζεται εις αυτό. 

 
β  ]     Με την υπ΄αριθμ. 29/16022/8-6-2008 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1495 τ. Β΄ της 30-7-08  τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του άνω 
νπδδ με την επωνυμία < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.Φιλ/φειας > όσον αφορά τους πόρους 
και την διοίκηση αυτού. 

 
3 ] α ]   Με το από 11-3-1957 ΒΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 54 ΦΕΚ τ. Α΄  της 

5-4-1957 συνεστήθη  στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας ίδιο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία  < 
Φιλαρμονική Ν.Φιλαδέλφειας >. 

β ]  Με το ΠΔ 464/30-6-82  που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ.  85 ΦΕΚ τ. Α΄ της 5-7-1982 
τροποποιήθηκε και προσαρμόσθηκε η παρ. 5 του άρθρου μόνου του ΒΔ/τος της 11-3-1957 στις 
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διατάξεις του άρθρου 235 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα [ Ν.1065/80] ως ειδικότερα 
ορίζεται εις αυτό. 

γ ]   Με την υπ΄αριθμ. 15404/4-6-88 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών που δημοσιεύθηκε 
στο υπ΄αριθμ. 436 ΦΕΚ τ. Β΄ της 21-6-88 τροποποιήθηκε το άνω ΠΔ 464/82 και ειδικότερα  η 
παρ. 5 αυτού που αφορά την διοίκηση αυτού. 

δ ]    Με την υπ΄αριθμ. ΤΤ 37412/6-11-96  απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1090 ΦΕΚ τ. Β΄ της 3-12-96 έγινε τροποποίηση και προσαρμογή της 
Ιδρυτικής Πράξης στις διατάξεις του άρθρου 203 του ΠΔ  410/95 ως ειδικότερα ορίζεται εις αυτήν. 

ε  ]    Με την υπ΄αριθμ. 25253/5-11-04 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας  Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1783 ΦΕΚ τ. Β΄της 2-12-2004 έγινε τροποποίηση του άρθρου 1 της 
από 11-3-1957 συστατικής πράξης του νδδ Φιλαρμονική  Νέας Φιλαδέλφειας [ΦΕΚ Α΄ 54/5-4-57] 
και μετονομασία της επωνυμίας αυτού ως εξής :  < Συνιστάται στον Δήμο Ν. Φιλ/φειας ίδιο νομικό  
πρόσωπο  με  την   επωνυμία < Δημοτική Φιλαρμονική Νέας Φιλαδέλφειας- Αλέξανδρος 
Μποτετζάγιας >. 

στ]   Με την υπ΄αριθμ. 21839/13864/17-8-2009 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1851 ΦΕΚ τ. Β΄ της 3-9-2009 τροποποιήθηκε η  συστατική πράξη 
του νπδδ με την επωνυμία < ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΟΤΕΤΖΑΓΙΑΣ >. 

 
4]  α ]   Με την υπ΄αριθμ. 51137/28-12-2000 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 12 ΦΕΚ τ. Β΄της 11-1-2001 έγινε συγχώνευση  των ίδιων νομικών 
προσώπων : 1] 1ος Παιδικός Σταθμός Ν. Φιλαδέλφειας 2] 2ος  Παιδικός Σταθμός Ν.Φιλαδέλφειας και 
3]  3ος  Παιδικός Σταθμός Ν. Φιλαδέλφειας  και σύσταση ιδίου νομικού  προσώπου στον Δήμο 
Ν.Φιλαδελφειας  με την επωνυμία   < ΚΈΝΤΡΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ >. 

β ]  Με την την υπ΄αριθμ. 21/16016/11-8-2008 απόφαση του  Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής  
που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1789 ΦΕΚ τ. Β΄της 5-9-2008 τροποποιήθηκε η άνω συστατική 
πράξη του νομικού προσώπου με την επωνυμία   < ΚΈΝΤΡΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ > όσον  αφορά τους πόρους και την διοίκηση αυτού. 

 
5]  α ]  Με την υπ΄αριθμ. 51138/15-12-2000 απόφαση  του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 59 ΦΕΚ τ. Β΄ της 25-1-2001 έγινε 
συγχώνευση των ίδιων νομικών προσώπων  1] Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Φιλαδελφείας και 2] Β΄ ΚΑΠΗ 
Δήμου Ν.Φιλαδελφείας  και σύσταση ίδιου νομικού προσώπου στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας με την 
επωνυμία < ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Φιλαδελφείας >. 

β ]  Με την υπ΄αριθμ. 7/2007 απόφαση του Δημοτικού Σ/λιου  Δήμου Ν.Φιλ/φειας  
απεφασίσθη η τροποποίηση και προσαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του ν.π  < ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Φιλαδελφείας >  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 [σχετ. η η 
υπ΄αριθμ. 5/09 απόφαση του Δημοτικού Σ/λιου ΔΝΦ]. 

 
6] Με την υπ΄αριθμ. 21635/13725/22-6-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα  

Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1380 ΦΕΚ τ. Β΄της 13-7-2009 συνεστήθη  
στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας ίδιον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία  < ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ >. 

 
7]  α ] Με το  υπ΄αριθμ.  390/1961 ΒΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 99 ΦΕΚ τ.  

Α΄  της 20-6-1961  συνεστήθη στην Κοινότητα Ν. Χαλκηδόνος Αττικής ίδιο νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου  με το όνομα  <Δανειστική Κοινοτική Βιβλιοθήκη Νέας Χαλκηδόνος  >. 

β ]  Με το υπ΄αριθμ. 169/1977  ΠΔ/γμα  που  δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 59 τ. Α΄ της 
28-2-1977 τροποποιήθηκε  το ως άνω υπ΄αριθμ. 390/61 ΒΔ/γμα. 

γ ]  Με την υπ΄αριθμ. 64720/9-9-1983 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που  
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 557 ΦΕΚ τ. Β΄ της 23-9-1983  τροποποιήθηκε το ΒΔ 390/1961   < 
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περί συστάσεως στην Κοινότητα  Ν. Χαλκηδόνος Αττικής ίδιου νομικού προσώπου υπό το όνομα 
<  Δανειστική  Κοινοτική Βιβλιοθήκη Νέας Χαλκηδόνος > [ΦΕΚ 99/1961/Α], όπως τροποποιήθηκε 
με το ΠΔ 169/77 [ΦΕΚ 59/77/Α], όσον αφορά το όνομα , σκοπό κλπ  ,ως ειδικότερα  αναφέρεται 
εις αυτήν. 

δ ]  Με την υπ΄αρθμ. 5808/3-8-2007  απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1612 ΦΕΚ τ. Β΄ της 17-8-07 τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του 
νπδδ  < Πνευματικό  Κέντρο  Νέας Χαλκηδόνας  > όσον αφορά τους πόρους, και την διοίκηση. 

 
8]  α]  Με την υπ΄αριθμ. 12428/23-3-1999 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας  Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 403 τ. Β΄ της 19-4-1999 συνεστήθη στον  Δήμο Ν.  Χαλκηδόνας   
ίδιο νομικό   πρόσωπο  δημοσίου δικαίου με την επωνυμία   < Οργανισμός  Μαζικού Αθλητισμού 
Ν. Χαλκηδόνας >  διεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 203 του πδ 410/95. 

β]  Με την υπ΄αριθμ. 5806/ 18-7-07  απόφαση του Γ. Γ.Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ.  1542 ΦΕΚ τ. Β΄της 17-8-07 τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του 
νπδδ με την επωνυμία  < Οργανισμός Μαζικού Αθλητισμού Ν.Χαλκηδόνας > όσον αφορά τους 
πόρους αυτού. 

γ ]  Με την υπ΄αριθμ. 36696/23207/ 10-12-2009 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής 
που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 2546 ΦΕΚ τ. Β΄ της 30-12-09 τροποποιήθηκε η συστατική 
πράξη του άνω νπδδ  όσον αφορά το όνομα, σκοπό, πόρους , διοίκηση κλπ. 

 
9] Με την υπ΄αριθμ.30016/25-11-83  απόφαση του κ. Νομάρχου Αθηνών που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 729 ΦΕΚ τ. Β΄της  19-12-83  συνεστήθη στον Δήμο Νέας  
Χαλκηδόνας του Νομού Αττικής ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το όνομα < ΚΕΝΤΡΟ  
ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ [ΚΑΠΗ] ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ >. 

 
 10]  Με την υπ΄αριθμ. 61091/02 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε 

στο υπ΄αριθμ. 32 ΦΕΚ  τ. Β΄της 20-1-2003  έγινε  συγχώνευση των  νομικών προσώπων του 
Δήμου Νέας Χαλκηδόνας με το όνομα  α] 1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Χαλκηδόνας β] 2ος  
Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Χαλκηδόνας και γ] 3ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας  Χαλκηδόνας 
και συνεστήθη ίδιο δημοτικό νομικό πρόσωπο με το όνομα < Βρεφονηπιακό Κέντρο Δήμου Νέας 
Χαλκηδόνας >. 

 
 
        Α ρ θ ρ ο    1ον 
 
Συστήνεται στον Δήμο  Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος του Ν. Αττικής, διά του παρόντος, 

κατόπιν συγχώνευσης των : α]  του Πνευματικού Κέντρου  Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος 
Διάκος», β] του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας,  γ] της Δημοτικής Φιλαρμονικής 
Νέας Φιλαδέλφειας- Αλέξανδρος  Μποτετζάγιας,  δ] του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου 
Ν.Φιλαδέλφειας,  ε] του Ενιαίου Φορέα  ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας, στ] του Ενιαίου Φορέα 
Διαχείρισης Αλσους Ν.Φιλαδέλφειας, ζ] του Πνευματικού Κέντρου Ν.Χαλκηδόνας, η] του 
Οργανισμού Νεολαίας και Αθλησης Δήμου Ν. Χαληδόνας  θ] του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων [ΚΑΠΗ] Δήμου Ν.Χαλκηδόνας και ι] του Βρεφονηπιακού Κέντρου Δήμου 
Ν.Χαλκηδόνας ,  ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας 
Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 103 του 
Ν. 3852/10, άρθρου 240 του Ν. 3463/06 και εκείνων που παραπέμπει ο Ν. 3852/10 και ο 
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 
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           Α ρ θ ρ ο  2ον 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, 

Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνας» έχει  έδρα τον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος [ οδός Δεκελείας 97, 14341 Ν. 
Φιλαδέλφεια]. 

 
              
          Α ρ θ ρ ο  3ον 
 
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι : 
  
Α] Τομέας Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας 
 
-  Η  καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία 

νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική συναισθηματική, κοινωνική, 
ψυχοσωματική ανάπτυξη  των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους από 
την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης  η συνεργασία με φορείς, ιδρύματα , 
Πανεπιστήμια, των οποίων το αντικείμενο άπτεται των σκοπών και δραστηριοτήτων του Ν.Π, είτε 
σε τοπικό – εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο. 

 
- Η  παροχή εξωιδρυματικής και πάσης φύσεως και μορφής ιατροκοινωνικής προστασίας 

προς τα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, ώστε να 
παραμένουν στην οικογένεια και τον Δήμο. 

 
Η προστασία αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνθήκες της περιοχής 

αυτής, εις εφαρμογή προγράμματος των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σε συνεργασία με το Δήμο 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας σαν φορέα εκτελέσεως της. 

Ο «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, 
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» μπορεί να 
χρησιμοποιείται και σαν εκπαιδευτικό Κέντρο πρακτικής άσκησης σπουδαστών σχολών που 
σχετίζονται με τους τομείς δράσης του. 

Ο προγραμματισμός Ανάπτυξη και Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου αλλά και των κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων των πολιτών, που έχουν μεταξύ άλλων ως στόχο την προαγωγή της ισοτιμίας, 
της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. 

Η διοργάνωση θεματικών διαλέξεων εκπαίδευσης και συμβουλευτικής γονέων, 
εκπαιδευτικών επισκέψεων, σεμιναρίων που αφορούν την τέχνη, τον πολιτισμό, το ευ αγωνίζεσθαι 
κλπ καθώς και σεμιναρίων που αφορούν τους τρόπους και τα μέσα ανάπτυξης προγραμμάτων 
εθελοντισμού και κατάρτισης του προσωπικού και στελεχών του ενιαίου φορέα. 

 
 
Β]  Τομέας Πολιτισμού, Αθλητισμού  και  Περιβάλλοντος 
 
* Η   δημιουργία και λειτουργία αθλητικών Κέντρων, γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών, 

γυμναστικής και κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων και κάθε άλλης εγκατάστασης, ώστε να 
καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες των χρηστών των υπηρεσιών του ενιαίου φορέα. 

* Η  καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητικού  πνεύματος, της ομαδικότητας, της ευγενούς 
άμιλλας, μακριά από φανατισμούς, βίαιες πράξεις, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους. 
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*  Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού ως κοινωνικής ανάγκης και εξασφάλιση της 
δυνατότητας σε όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες και κατοίκους να συμμετέχουν σε 
αθλητικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. 

*  Η αναβάθμιση του πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου, των σωματικών και πνευματικών  
ικανοτήτων και της σωματικής και πνευματικής υγείας των δημοτών και κατοίκων. 

 * Η  διάδοση μέσα από τον  αθλητισμό, των δημοκρατικών παραδόσεων και φιλειρηνικών 
αισθημάτων του λαού μας και η προώθηση μέσα από τους αθλητικούς αγώνες της φιλίας μεταξύ 
των λαών. 

* Η αξιοποίηση της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  και η δημιουργία δυνατοτήτων πνευματικής 
ανόδου των δημοτών, η οποία επιδιώκεται με την οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού – 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα και η σύσταση τμημάτων : Βιβλιοθήκης, Αθλητικού Τμήματος, 
Χορευτικού Τμήματος, Κινηματογραφικού  Τμήματος, Τμήματος Μουσικής και Τραγουδιού, 
Θεατρικού Τμήματος, Φωτογραφικού Τμήματος, Φιλολογικού  Ομίλου, Τμήματος  Λαογραφίας, 
Τμήματος  Νεολαίας κλπ. 

* Η καλλιέργεια του πνεύματος  κοινωνικής συμμετοχής, αξιοποίησης του έμψυχου υλικού 
της πόλης μας και γενικά πολιτιστικής ανάπτυξης μέσα από την πολιτιστική του πολιτική και 
δράση. 

* Η κατάρτιση πλήρους και αρτίας Φιλαρμονικής για την ψυχαγωγία των δημοτών και 
κατοίκων και την εν γένει προαγωγή του μουσικού αισθήματος  και την δημιουργία χορωδίας. 

* Η  προσφορά γνώσης, αρχών, αξιών, ηθών, εθίμων, μόρφωσης και επιμόρφωσης των 
πολιτών και  γενικά παιδείας και πολιτισμού. 

*  Η συνεργασία   με όλους τους φορείς και παράγοντες [ αθλητικούς συλλόγους, ενώσεις 
κλπ], η  λειτουργία  επιτροπών γενικά για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας  ανάπτυξης. 

*   Η απασχόληση των παιδιών και  των εφήβων σε πρόγραμμα δημιουργικής 
απασχόλησης, η ενημέρωση τους για τις σύγχρονες μεθόδους επιστήμης και τεχνολογίας  σε 
συνεργασία με άλλους φορείς, η συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
και μεταφοράς τους σε ενδεδειγμένους χώρους για το σκοπό κλπ. 

* Η με την αιγίδα και εποπτεία του δήμου, δημιουργία δυνατοτήτων πνευματικής και  
εκπολιτιστικής προόδου των δημοτών και κατοίκων και γενικά όλων των κατοίκων της πόλης, με 
την διοργάνωση διαλέξεων, προβολή ταινιών επιστημονικού και μορφωτικού περιεχομένου, 
απαγγελιών, διεξαγωγή θεατρικών έργων και μορφωτικών παραστάσεων, οργάνωση εκθέσεων 
βιβλίου, ζωγραφικής, έργων τέχνης κλπ., δημοσίων συζητήσεων και διαλέξεων πάνω σε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος καθώς και η πλήρης λειτουργία  της βιβλιοθήκης και πινακοθήκης. 

* Η φροντίδα του περιβάλλοντος με τη λήψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών σε τοπικό, 
εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

* Η ανάληψη δράσεων ώστε να δημιουργήσει περιβαλλοντική συνείδηση στους πολίτες του 
Δήμου και τους χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου. 

* Η διοργάνωση ημερίδων, εκδρομών και περιηγήσεων για την αποτελεσματικότερη και 
συχνότερη επαφή των χρηστών των υπηρεσιών του με το φυσικό περιβάλλον και τα οφέλη που 
προκύπτουν από την προστασία του. 

* Η Δημιουργία εθελοντικών ομάδων πληθυσμού για τη συνδρομή σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, φυσικών καταστροφών, φροντίδας του περιβάλλοντος. 

*  Η συνεργασία με άλλα Ν.Π., Ο.Τ.Α., φορείς, συλλόγους κλπ στα πλαίσια όλων των 
παραπάνω σκοπών του. 

 
 
Β]  Ο «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, 

Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος»  για τη πραγμάτωση του 
σκοπού του : 

 
*  Μεριμνά  για την συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και μέσων που έχει στην διάθεση 

του και την αποτελεσματικότερη  αξιοποίηση τους. 
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 *  Μεριμνά για τον εφοδιασμό του με τα κατάλληλα μέσα και όργανα. 
* Μεριμνά για τον προγραμματισμό και εκτέλεση έργων υποδομής. 
*  Μεριμνά για τον προγραμματισμό, πραγματοποίηση και οργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων 

πνευματικού, καλλιτεχνικού, αθλητικού, ψυχαγωγικού  και γενικά πολιτιστικού χαρακτήρα πχ. 
διαλέξεις, προβολές ταινιών επιστημονικού, επιμορφωτικού, αθλητικού και ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα, απαγγελίες, θεατρικά έργα, δημόσιες συζητήσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 
εκθέσεις εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας ή άλλων ντοκουμέντων, μουσικές εκδηλώσεις, 
αθλητικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις λαογραφικού περιεχομένου, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, 
κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, εκδρομές, ξεναγήσεις, αθλητικές συναντήσεις, αγώνες κλπ. 

*  Μεριμνά για την λειτουργία  δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικής 
βιβλιοθήκης οργανωμένης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και με τις αντίστοιχες προς αυτήν 
εκδηλώσεις [ εκθέσεις βιβλίου, παιδικό τμήμα, ανάγνωση ιστοριών και έκφραση,  άλλες εκθέσεις, 
διαλέξεις κλπ] και Κέντρου  Ν. Γενιάς και Νεολαίας κλπ. 

* Μεριμνά και ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους δημότες και κατοίκους και 
οργάνωση τμημάτων ερασιτεχνικής δημιουργίας και μάθησης [ πχ. χορευτικά, μουσικά, 
χορωδιακά, θεατρικά, φιλολογικά, λογοτεχνικά, εικαστικά, αθλητικά, κινηματογράφου και 
φωτογραφίας, ελληνικής παράδοσης, επικοινωνίας, πληροφορικής, οικογενειακού 
προγραμματισμού κλπ. 

* Μεριμνά  ώστε κάθε τμήμα που θα δημιουργείται, να εξοπλίζεται με τα  απαραίτητα μέσα 
και υλικά που απαιτούνται για την λειτουργία του. 

* Μεριμνά για την δημιουργία έργων υποδομής που θα αφήσουν σφραγίδα συνέχειας και 
πολιτιστικής ανάπτυξης και παρέμβασης που θα ανεβάσουν το επίπεδο γνώσης, των αξιών και της 
καλλιέργειας του σώματος και πνεύματος. 

*  Μεριμνά ώστε τα Τμήματα του  να μπορούν να λαμβάνουν μέρος  σε τοπικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε εκδηλώσεις μέσα στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο καθώς και  σε  
διεθνείς  εκδηλώσεις και ανταλλαγές. 

* Μεριμνά για την συνεργασία με άλλους τοπικούς ή ευρύτερου χαρακτήρα φορείς [ 
σωματεία, σχολεία, συλλόγους κλπ]. 

*  Για την αναβάθμιση και ποιοτική λειτουργία  του Διοικητικού Συμβουλίου του  «Ενιαίος 
Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» μπορούν να συγκροτηθούν και τα κατωτέρω 
συμβουλευτικά γνωμοδοτικά όργανα :  

    α]   Πολιτιστικό Συμβούλιο 
    β]    Συμβούλιο  Νέας Γενιάς 
    γ]    Καλλιτεχνικό Συμβούλιο 
    δ]   Συμβούλιο Γυναικών Κοινωνικής Πολιτικής 
    ε]   Αθλητικό Συμβούλιο 
   στ]  Συμβούλιο Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού. 
    ζ]   Συμβούλιο Περιβάλλοντος 
    η]  Συμβούλιο Εκπαίδευσης. 
 
* Για την πολύπλευρη βοήθεια και στήριξη των νέων δημοτών και κατοίκων οργανώνονται 

και λειτουργούν Κέντρα Νεολαίας και  Άθλησης. 
* Μεριμνά για την παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των παραπάνω περιπτώσεων με 

κάθε δυνατό τρόπο και δη με  εισήγηση σε κάθε αρμόδιο Οργανισμό, φορέα Δημοσίου ή 
Ιδιωτικού δικαίου, εσωτερικού ή  εξωτερικού  καθώς και συνεργασία με εξειδικευμένους 
επιστημονικούς φορείς. 

* Μεριμνά για την διενέργεια  εγκαίρων παραστάσεων, μελετών και προτάσεων προς τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την  λήψη των νομίμων και αναγκαίων κατά περίπτωσιν μέτρων. 

* Μεριμνά για την διοργάνωση είτε μόνο  του είτε  σε συνεργασία με άλλους φορείς 
ομιλιών, διαλέξεων προς διαφώτιση, ενημέρωση για την σημασία του πρασίνου, της ποιότητος  
ζωής κλπ. και προς ανάπτυξη της αναγκαίας περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών. 

 25



          
         Α ρ θ ρ ο    4ον   ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 
Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι : 
1.- Η μεταβιβασθείσα χωρίς αντάλλαγμα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2880/01, 

κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί κινητών και ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία 
χρησιμοποιούνται από το ΝΠΔΔ για την εκπλήρωση του σκοπού του, με την επιφύλαξη των περί 
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. 

2.- Κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον Δήμο Φιλαδέλφειας- 
Χαλκηδόνος [ γήπεδα  αθλοπαιδιών, τέννις κλπ.]. 

3.- Η χρήση του αθλητικού χώρου του πρώην  Δημοτικού Γυμναστηρίου επί της οδού 
Τρωάδος 2. 

4.- Ένα κλειστό γήπεδο αθλοπαιδιών [μπάσκετ, βόλεϋ, χάντμπολ] με τις προσθήκες [ 
αίθουσα γυμναστηρίου]. Ένα ανοικτό εξωτερικό γήπεδο αθλοπαιδιών [ μπάσκετ, βόλλευ].  
Προπονητήριο  βόλλεϋ.  Λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία, αποδυτήρια κλπ. Επί της οδού 
Νικολάου Τρυπιά 15 και Σάρδεων. 

Το παραπάνω γήπεδο παραχωρηθέν υπό του Ελληνικού Δημοσίου και ανήκον κατ΄ 
αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή στον Αθλητικό Σύλλογο Ν. Φιλ/φειας ΙΩΝΙΚΟΣ  και 
δωρηθέν υπ’ αυτού, με δωρεά υπό όρους, στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μεταβιβάσθηκε εν 
συνεχεία  στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ν. Φιλαδελφείας και μεταβιβάζεται ήδη στο νέο 
Νομικό Πρόσωπο, υπό την επιφύλαξη των όρων της υφισταμένης δωρεάς. 

5.- Μουσικά όργανα, αναλόγια ελαφρού τύπου πτυσσόμενα, στολές χειμερινές, στολές 
θερινές, διάφορα έπιπλα σκεύη και μηχανολογικός εξοπλισμός. 

6.- Η αναγραφόμενη στα βιβλία 1] Ακινήτου περιουσίας  2] Κινητής περιουσίας [ 
χρεόγραφα, ομολογίες] 3] Αναλώσιμου υλικού 4] Μη Αναλώσιμου υλικού σύμφωνα με τα άρθρα 
28 και 50 της απόφασης Γ2Α/ΟΙΚ 4108/88 [ΦΕΚ 546 546/Β/88]. 

7.- Το οικόπεδο επί της οδού Οδυσσέως 2 στη Ν. Χαλκηδόνα 472,55 τ.μ. επί του οποίου 
υπάρχει οικία περίπου 100 τ.μ. και αποθήκη περίπου 12 τ.μ. κατά πλήρη κυριότητα νομή και 
κατοχή. 

8.- Τα οικοδομήματα, οι εγκαταστάσεις και τα πάσης φύσεως κτίρια που θα ανεγερθούν για 
αθλητική χρήση. 

9.-  Κάθε άλλος χώρος ή κτίριο που θα παραχωρείται σε αυτό. 
10.- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12   από 30-1-2001 [ημερομηνία έναρξης ισχύος 

των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.2880/01] η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα 
επί κινητών και ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία χρησιμοποιούνται από το ανωτέρω νομικό 
πρόσωπο για την εκπλήρωση του σκοπού του, μεταβιβάζονται σε αυτό [ το Ν.Π], χωρίς 
αντάλλαγμα , με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. 

 
 
  Αρθρο 5ον  ΠΟΡΟΙ 
 
Πόροι του  Νομικού Προσώπου είναι : 
1.- Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ύψους 6.000.000 ευρώ 

που θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ενιαίου φορέα. Για το οικ. Έτος 2011 θα 
εγγραφεί ποσό 6.000.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
στον Κ.Α.Ε. 00671501 με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠΔΔ». 

2.-  Από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καλύπτονται στο εξής 
και οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, καθώς και οι 
δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού του. Στις ανωτέρω πιστώσεις συμπεριλαμβάνονται επίσης 
οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και 
των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε δήμους και κοινότητες βάση των νόμων 2880/01 και 
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3106/03 και οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης όλων των ανωτέρω. Οι εν λόγω πιστώσεις 
ενισχύονται με τα ποσά της επιχορήγησης που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της 
Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για τον σκοπό αυτό 
ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία προέλθουν οι πιστώσεις αυτές. 

3.-   Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο  
οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς τον 
Δήμο για λογαριασμό του. 

4.- Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
5.- Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών. 
6.-  Πρόσοδοι από την υπηρεσία του. 
7.- Έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας προς το Νομικό  

Πρόσωπο. 
8.- Πρόσοδοι και εισοδήματα  από την περιουσία του. 
9.- Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 
 
 
           Αρθρον 6ον  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 

δεκαπέντε (15) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία, τα οποία , μαζί με τους 
αναπληρωτές τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου πρέπει να είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων του εφόσον αυτοί είναι περισσότεροι 
από 10. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι πολίτες, οι οποίοι είναι Δημότες ή 
κάτοικοι του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού 
προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τους 
σκοπούς του νομικού προσώπου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 240 Ν. 
3463/06 καθώς και μεταγενέστερες βελτιώσεις του νόμου αυτού. 

 
Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου . 
 
     Αρθρο  7ον 

 
Το Νομικό  Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή από 

τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται , από τον 
Αντιπρόεδρο του. 

 
 
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 
1.- Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  

προϋπολογισμού  του  Δήμου  Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ύψους 6.000.000 Ευρώ για το τρέχον 
έτος και  6.000.000 Ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. 

2.-  Για την ανωτέρω δαπάνη θα εγγραφεί πίστωση στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό 
οικον. έτους 2011 του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ύψους 6.000.000 Ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α.Ε. 00671501 με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.».                    

 
Καλείστε όπως ψηφίσετε σχετικά. 
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Ακολούθως έλαβαν τον λόγο οι επικεφαλείς των παρατάξεων οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις 

τους και τις αντιρρήσεις τους που κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά της συνεδρίασης, όπως 

επίσης και οι ειδικοί Αγορητές. 

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο ειδικός αγορητής της πλειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Νικόλαος Παπανικολάου, ο οποίος αναφέρθηκε και στην από 07.01.2011 Γνωμοδότηση της 

Προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και έδωσε τις απαντήσεις στα αιτήματα-

ερωτήματα που έθεσαν οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, ζήτησε να γίνει δεκτή η 

εισήγηση με την Συστατική Πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. ως εισάγεται και με την προσθήκη να 

τροποποιηθεί στο άρθρο 5ον «Πόροι» αυτής, ο λανθασμένος Κ.Α.Ε. 006175001 στον ορθό Κ.Α.Ε. 

00671501 καθώς και στο άρθρο 2ον η διεύθυνση της έδρας του Ν.Π.Δ.Δ., από το λανθασμένο 

οδός Αχαρνών 464 και Αγ. Αναργύρων, στο ορθό οδός Δεκελείας 97, 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε το όλο θέμα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και με τις 

τροπολογίες-διορθώσεις που έκανε ο ειδικός αγορητής της πλειοψηφίας και κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά . 

 

Στο σημείο αυτό δήλωσαν ότι ψηφίζουν: 

- ΚΑΤΑ οκτώ Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. Στ. Κόντος, Στ. Κοσμά, Λ. Γεωργαμλής, 

Ελ. Πλάτανος, Β. Βαλασσάς, Δ.Ε. Γκούμα, Στ. Πολίτης και Αθ.-Κλ. Μάλλιος,   

- ΛΕΥΚΟ πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. Χαρ. Τομπούλογλου - Λεωνιδόπουλος, 

Ι. Τομπούλογλου, Σπ. Γραμμένος, Σωτ. Κοσκολέτος και Χρ. Κοπελούσος  

- ΥΠΕΡ είκοσι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι όλοι της Συμπολίτευσης  

 

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

20 ΥΠΕΡ – 13 ΚΑΤΑ 

 

1. Την συγχώνευση όλων των Νομικών Προσώπων που περιγράφονται πιο πάνω στην εισήγηση 
της παρούσας Απόφασης και εγκρίνει την Σύσταση νέου ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τα άρθρα 
102 και 103 του Ν. 3852/2010 με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος». 
 
2. Εγκρίνει την Συστατική Πράξη του νέου ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας 
Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος», η οποία έχει ειδικότερα ως εξής :  
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
 
με το όνομα «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, 

Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος». 

 
 
     ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 
 
1] α  ]   Με το υπ΄αριθμ. 575/13-8-68 ΒΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 163 ΦΕΚ 

τ. Α της   5-9-1968  συνεστήθη στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
με την επωνυμία < Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Φιλαδέλφειας >. 

 
β  ]    Με  το υπ΄αριθμ. 222/26-3-69 ΒΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 60 ΦΕΚ τ. Α 

της 8-4-1969   1 ]  άλλαξε το όνομα του εις την Ν.Φιλ/φεια εδρεύοντος ιδίου νομικού προσώπου 
με την επωνυμία  < Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Ν.Φιλ/φειας >  σε  < Πνευματικό  Κέντρο Ν. Φιλ/φειας 
– ο Αθανάσιος Διάκος > και 2] διευρύνθηκε ο σκοπός αυτού. 

 
γ   ]    Με υπ΄αριθμ. 85/30-6-73  ΠΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 153  ΦΕΚ τ. Α 

της 23-7-73  διευρύνθηκε έτι περαιτέρω ο σκοπός του άνω νομικού προσώπου με την επωνυμία    
< Πνευματικό Κέντρο Ν.Φιλ/φειας ο Αθανάσιος Διάκος >. 

 
δ  ]    Με  το υπ΄αριθμ. 316/18-4-1979  ΠΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 98 ΦΕΚ 

τ. Α΄ της 4-5-79 τροποποιήθηκε το άνω υπ΄αριθμ. 575/68 ΒΔ/γμα και συγκεκριμένα 
αντικατεστάθη η παρ. 4 της αρχικής αποφάσεως που αφορά την διοίκηση αυτού. 

 
ε  ]       Με την υπ΄αριθμ. 64726/9-9-1983 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 556 ΦΕΚ  τ. Β΄ της 23-9-1983, τροποποιήθηκε το άνω ΒΔ 575/68 
και ειδικώτερα η παράγραφος 2 του άρθρου μόνου αυτού και αντικατεστάθη ως εξής : < 2.- 
Σκοπός του νομικού προσώπου < Πνευματικό Κέντρο Ν,Φιλ/φειας  είναι :  Η δημιουργία 
δυνατοτήτων πνευματικής ανόδου των δημοτών, η οποία επιδιώκεται με την οργάνωση 
εκδηλώσεων πολιτιστικού- ψυχαγωγικού χαρακτήρα και  την σύσταση τμημάτων : Βιβλιοθήκης, 
Αθλητικού Τμήματος [  σκακιστικού και επιτραπέζιου αντισφαιρίσεως], Χορευτικού Τμήματος, 
Κινηματογραφικού Τμήματος, Τμήματος Μουσικής και Τραγουδιού, Θεατρικού Τμήματος, 
Φωτογραφικού Τμήματος, Φιλολογικού Ομίλου, Τμήματος Λαογραφίας, Τμήματος Νεολαίας. 

 
 στ  ]    Με την υπ΄αριθμ. 11674/15-9-88 απόφαση του κ. Νομάρχη Αθηνών που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 726 ΦΕΚ τ. Β΄της 4-10-88 τροποποιήθηκε η παράγραφος 4 του 
άρθρου μόνου του ΒΔ/τος 575/68 που αφορά την διοίκηση αυτού. Κατά τα λοιπά ισχύει το 
ΒΔ/γμα 575/13-8-68 όπως τροποποιήθηκε με τα όμοια 222/21-3-69 [ΦΕΚ 60/8-4-1969 τ. Α] και 
85/30-6-1973 [ ΦΕΚ  153/23-7-1973 τ.Α] και την υπ΄αριθμ. 64726/9-9-83 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ  556/23-9-1983 τ. Β]. 

 
ζ  ]     Με την υπ΄αριθμ. ΤΤ 35477/5-11-1996  απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1101/6-12-96 τ. Β΄ ΦΕΚ, έγινε τροποποίηση και προσαρμογή της  
Ιδρυτικής Πράξεως του νομικού προσώπου με την επωνυμία  < ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ >  στις διατάξεις του άρθρου 203 του ΠΔ 410/95 ως 
ειδικότερα αναφέρεται εις αυτήν. 

 
η   ]     Με την υπ΄αριθμ. 22764/31188/24-12-2008 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής 

που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 17΄ ΦΕΚ  τ. Β΄ Της 7-1-2009  τροποποιήθηκε η συστατική 
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πράξη  του άνω δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία  < Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου Ν. Φιλ/φειας ο Αθανάσιος Διάκος > όσον αφορά τους πόρους και την διοίκηση 
αυτού. 

 
          θ  ] Με την υπ’ αριθμ. 46028/28969/09 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 183 ΦΕΚ τ. Β’ της 25/2/2010 τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του 
άνω δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δκαίου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Ν. Φιλαδέλφειας ο Αθ. Διάκος» όσον αφορά τους πόρους αυτού. 

 
 
2] α  ]  Με την υπ΄αριθμ. οικ.27330/14-5-01 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 708 ΦΕΚ τ. Β΄της  6-6-01, έγινε συγχώνευση των ιδίων νομικών 
προσώπων  1] Δημοτικό Γυμναστήριο Ν.Φλ/φειας ΙΩΝΙΚΟΣ  και 2] Αθλητικός  Οργανισμός Δήμου 
Ν.Φιλ/φειας και σύσταση ιδίου νομικού προσώπου στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας με το όνομα  < 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας > [ΑΟΔΝΦ], το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ΠΔ/τος 410/95 [Δ.Κ.Κ] ως ειδικώτερα ορίζεται εις αυτό. 

 
β  ]     Με την υπ΄αριθμ. 29/16022/8-6-2008 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1495 τ. Β΄ της 30-7-08  τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του άνω 
νπδδ με την επωνυμία < Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.Φιλ/φειας > όσον αφορά τους πόρους 
και την διοίκηση αυτού. 

 
3 ] α ]   Με το από 11-3-1957 ΒΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 54 ΦΕΚ τ. Α΄  της 

5-4-1957 συνεστήθη  στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας ίδιο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία  < 
Φιλαρμονική Ν.Φιλαδέλφειας >. 

β ]  Με το ΠΔ 464/30-6-82  που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ.  85 ΦΕΚ τ. Α΄ της 5-7-1982 
τροποποιήθηκε και προσαρμόσθηκε η παρ. 5 του άρθρου μόνου του ΒΔ/τος της 11-3-1957 στις 
διατάξεις του άρθρου 235 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα [ Ν.1065/80] ως ειδικότερα 
ορίζεται εις αυτό. 

γ ]   Με την υπ΄αριθμ. 15404/4-6-88 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών που δημοσιεύθηκε 
στο υπ΄αριθμ. 436 ΦΕΚ τ. Β΄ της 21-6-88 τροποποιήθηκε το άνω ΠΔ 464/82 και ειδικότερα  η 
παρ. 5 αυτού που αφορά την διοίκηση αυτού. 

δ ]    Με την υπ΄αριθμ. ΤΤ 37412/6-11-96  απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1090 ΦΕΚ τ. Β΄ της 3-12-96 έγινε τροποποίηση και προσαρμογή της 
Ιδρυτικής Πράξης στις διατάξεις του άρθρου 203 του ΠΔ  410/95 ως ειδικότερα ορίζεται εις αυτήν. 

ε  ]    Με την υπ΄αριθμ. 25253/5-11-04 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας  Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1783 ΦΕΚ τ. Β΄της 2-12-2004 έγινε τροποποίηση του άρθρου 1 της 
από 11-3-1957 συστατικής πράξης του νδδ Φιλαρμονική  Νέας Φιλαδέλφειας [ΦΕΚ Α΄ 54/5-4-57] 
και μετονομασία της επωνυμίας αυτού ως εξής :  < Συνιστάται στον Δήμο Ν. Φιλ/φειας ίδιο νομικό  
πρόσωπο  με  την   επωνυμία < Δημοτική Φιλαρμονική Νέας Φιλαδέλφειας- Αλέξανδρος 
Μποτετζάγιας >. 

στ]   Με την υπ΄αριθμ. 21839/13864/17-8-2009 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1851 ΦΕΚ τ. Β΄ της 3-9-2009 τροποποιήθηκε η  συστατική πράξη 
του νπδδ με την επωνυμία < ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΟΤΕΤΖΑΓΙΑΣ >. 

 
4]  α ]   Με την υπ΄αριθμ. 51137/28-12-2000 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 12 ΦΕΚ τ. Β΄της 11-1-2001 έγινε συγχώνευση  των ίδιων νομικών 
προσώπων : 1] 1ος Παιδικός Σταθμός Ν. Φιλαδέλφειας 2] 2ος  Παιδικός Σταθμός Ν.Φιλαδέλφειας και 
3]  3ος  Παιδικός Σταθμός Ν. Φιλαδέλφειας  και σύσταση ιδίου νομικού  προσώπου στον Δήμο 
Ν.Φιλαδελφειας  με την επωνυμία   < ΚΈΝΤΡΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ >. 

 30



β ]  Με την την υπ΄αριθμ. 21/16016/11-8-2008 απόφαση του  Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής  
που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1789 ΦΕΚ τ. Β΄της 5-9-2008 τροποποιήθηκε η άνω συστατική 
πράξη του νομικού προσώπου με την επωνυμία   < ΚΈΝΤΡΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ > όσον  αφορά τους πόρους και την διοίκηση αυτού. 

 
5]  α ]  Με την υπ΄αριθμ. 51138/15-12-2000 απόφαση  του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 59 ΦΕΚ τ. Β΄ της 25-1-2001 έγινε 
συγχώνευση των ίδιων νομικών προσώπων  1] Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Φιλαδελφείας και 2] Β΄ ΚΑΠΗ 
Δήμου Ν.Φιλαδελφείας  και σύσταση ίδιου νομικού προσώπου στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας με την 
επωνυμία < ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Φιλαδελφείας >. 

β ]  Με την υπ΄αριθμ. 7/2007 απόφαση του Δημοτικού Σ/λιου  Δήμου Ν.Φιλ/φειας  
απεφασίσθη η τροποποίηση και προσαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του ν.π  < ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Φιλαδελφείας >  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 [σχετ. η η 
υπ΄αριθμ. 5/09 απόφαση του Δημοτικού Σ/λιου ΔΝΦ]. 

 
6] Με την υπ΄αριθμ. 21635/13725/22-6-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα  

Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1380 ΦΕΚ τ. Β΄της 13-7-2009 συνεστήθη  
στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας ίδιον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία  < ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ >. 

 
7]  α ] Με το  υπ΄αριθμ.  390/1961 ΒΔ/γμα που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 99 ΦΕΚ τ.  

Α΄  της 20-6-1961  συνεστήθη στην Κοινότητα Ν. Χαλκηδόνος Αττικής ίδιο νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου  με το όνομα  <Δανειστική Κοινοτική Βιβλιοθήκη Νέας Χαλκηδόνος  >. 

β ]  Με το υπ΄αριθμ. 169/1977  ΠΔ/γμα  που  δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 59 τ. Α΄ της 
28-2-1977 τροποποιήθηκε  το ως άνω υπ΄αριθμ. 390/61 ΒΔ/γμα. 

γ ]  Με την υπ΄αριθμ. 64720/9-9-1983 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που  
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 557 ΦΕΚ τ. Β΄ της 23-9-1983  τροποποιήθηκε το ΒΔ 390/1961   < 
περί συστάσεως στην Κοινότητα  Ν. Χαλκηδόνος Αττικής ίδιου νομικού προσώπου υπό το όνομα 
<  Δανειστική  Κοινοτική Βιβλιοθήκη Νέας Χαλκηδόνος > [ΦΕΚ 99/1961/Α], όπως τροποποιήθηκε 
με το ΠΔ 169/77 [ΦΕΚ 59/77/Α], όσον αφορά το όνομα , σκοπό κλπ  ,ως ειδικότερα  αναφέρεται 
εις αυτήν. 

δ ]  Με την υπ΄αρθμ. 5808/3-8-2007  απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1612 ΦΕΚ τ. Β΄ της 17-8-07 τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του 
νπδδ  < Πνευματικό  Κέντρο  Νέας Χαλκηδόνας  > όσον αφορά τους πόρους, και την διοίκηση. 

 
8]  α]  Με την υπ΄αριθμ. 12428/23-3-1999 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας  Αττικής που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 403 τ. Β΄ της 19-4-1999 συνεστήθη στον  Δήμο Ν.  Χαλκηδόνας   
ίδιο νομικό   πρόσωπο  δημοσίου δικαίου με την επωνυμία   < Οργανισμός  Μαζικού Αθλητισμού 
Ν. Χαλκηδόνας >  διεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 203 του πδ 410/95. 

β]  Με την υπ΄αριθμ. 5806/ 18-7-07  απόφαση του Γ. Γ.Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ.  1542 ΦΕΚ τ. Β΄της 17-8-07 τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του 
νπδδ με την επωνυμία  < Οργανισμός Μαζικού Αθλητισμού Ν.Χαλκηδόνας > όσον αφορά τους 
πόρους αυτού. 

γ ]  Με την υπ΄αριθμ. 36696/23207/ 10-12-2009 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής 
που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 2546 ΦΕΚ τ. Β΄ της 30-12-09 τροποποιήθηκε η συστατική 
πράξη του άνω νπδδ  όσον αφορά το όνομα, σκοπό, πόρους , διοίκηση κλπ. 

 
9] Με την υπ΄αριθμ.30016/25-11-83  απόφαση του κ. Νομάρχου Αθηνών που 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 729 ΦΕΚ τ. Β΄της  19-12-83  συνεστήθη στον Δήμο Νέας  
Χαλκηδόνας του Νομού Αττικής ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το όνομα < ΚΕΝΤΡΟ  
ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ [ΚΑΠΗ] ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ >. 
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 10]  Με την υπ΄αριθμ. 61091/02 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε 
στο υπ΄αριθμ. 32 ΦΕΚ  τ. Β΄της 20-1-2003  έγινε  συγχώνευση των  νομικών προσώπων του 
Δήμου Νέας Χαλκηδόνας με το όνομα  α] 1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Χαλκηδόνας β] 2ος  
Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Χαλκηδόνας και γ] 3ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας  Χαλκηδόνας 
και συνεστήθη ίδιο δημοτικό νομικό πρόσωπο με το όνομα < Βρεφονηπιακό Κέντρο Δήμου Νέας 
Χαλκηδόνας >. 

 
 
        Α ρ θ ρ ο    1ον 
 
Συστήνεται στον Δήμο  Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος του Ν. Αττικής, διά του παρόντος, 

κατόπιν συγχώνευσης των : α]  του Πνευματικού Κέντρου  Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος 
Διάκος», β] του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας,  γ] της Δημοτικής Φιλαρμονικής 
Νέας Φιλαδέλφειας- Αλέξανδρος  Μποτετζάγιας,  δ] του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου 
Ν.Φιλαδέλφειας,  ε] του Ενιαίου Φορέα  ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας, στ] του Ενιαίου Φορέα 
Διαχείρισης Αλσους Ν.Φιλαδέλφειας, ζ] του Πνευματικού Κέντρου Ν.Χαλκηδόνας, η] του 
Οργανισμού Νεολαίας και Αθλησης Δήμου Ν. Χαληδόνας  θ] του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων [ΚΑΠΗ] Δήμου Ν.Χαλκηδόνας και ι] του Βρεφονηπιακού Κέντρου Δήμου 
Ν.Χαλκηδόνας ,  ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας 
Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 103 του 
Ν. 3852/10, άρθρου 240 του Ν. 3463/06 και εκείνων που παραπέμπει ο Ν. 3852/10 και ο 
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 

 
                
           Α ρ θ ρ ο  2ον 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, 

Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνας» έχει  έδρα τον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος [ οδός Δεκελείας 97, 14341 Ν. 
Φιλαδέλφεια]. 

 
              
          Α ρ θ ρ ο  3ον 
 
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι : 
  
Α] Τομέας Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας 
 
-  Η  καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία 

νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική συναισθηματική, κοινωνική, 
ψυχοσωματική ανάπτυξη  των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους από 
την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης  η συνεργασία με φορείς, ιδρύματα , 
Πανεπιστήμια, των οποίων το αντικείμενο άπτεται των σκοπών και δραστηριοτήτων του Ν.Π, είτε 
σε τοπικό – εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο. 

 
- Η  παροχή εξωιδρυματικής και πάσης φύσεως και μορφής ιατροκοινωνικής προστασίας 

προς τα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας, ώστε να 
παραμένουν στην οικογένεια και τον Δήμο. 

 
Η προστασία αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνθήκες της περιοχής 

αυτής, εις εφαρμογή προγράμματος των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
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Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σε συνεργασία με το Δήμο 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας σαν φορέα εκτελέσεως της. 

Ο «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, 
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» μπορεί να 
χρησιμοποιείται και σαν εκπαιδευτικό Κέντρο πρακτικής άσκησης σπουδαστών σχολών που 
σχετίζονται με τους τομείς δράσης του. 

Ο προγραμματισμός Ανάπτυξη και Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου αλλά και των κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων των πολιτών, που έχουν μεταξύ άλλων ως στόχο την προαγωγή της ισοτιμίας, 
της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. 

Η διοργάνωση θεματικών διαλέξεων εκπαίδευσης και συμβουλευτικής γονέων, 
εκπαιδευτικών επισκέψεων, σεμιναρίων που αφορούν την τέχνη, τον πολιτισμό, το ευ αγωνίζεσθαι 
κλπ καθώς και σεμιναρίων που αφορούν τους τρόπους και τα μέσα ανάπτυξης προγραμμάτων 
εθελοντισμού και κατάρτισης του προσωπικού και στελεχών του ενιαίου φορέα. 

 
 
Β]  Τομέας Πολιτισμού, Αθλητισμού  και  Περιβάλλοντος 
 
* Η   δημιουργία και λειτουργία αθλητικών Κέντρων, γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών, 

γυμναστικής και κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων και κάθε άλλης εγκατάστασης, ώστε να 
καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες των χρηστών των υπηρεσιών του ενιαίου φορέα. 

* Η  καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητικού  πνεύματος, της ομαδικότητας, της ευγενούς 
άμιλλας, μακριά από φανατισμούς, βίαιες πράξεις, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους. 

*  Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού ως κοινωνικής ανάγκης και εξασφάλιση της 
δυνατότητας σε όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες και κατοίκους να συμμετέχουν σε 
αθλητικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. 

*  Η αναβάθμιση του πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου, των σωματικών και πνευματικών  
ικανοτήτων και της σωματικής και πνευματικής υγείας των δημοτών και κατοίκων. 

 * Η  διάδοση μέσα από τον  αθλητισμό, των δημοκρατικών παραδόσεων και φιλειρηνικών 
αισθημάτων του λαού μας και η προώθηση μέσα από τους αθλητικούς αγώνες της φιλίας μεταξύ 
των λαών. 

* Η αξιοποίηση της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  και η δημιουργία δυνατοτήτων πνευματικής 
ανόδου των δημοτών, η οποία επιδιώκεται με την οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού – 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα και η σύσταση τμημάτων : Βιβλιοθήκης, Αθλητικού Τμήματος, 
Χορευτικού Τμήματος, Κινηματογραφικού  Τμήματος, Τμήματος Μουσικής και Τραγουδιού, 
Θεατρικού Τμήματος, Φωτογραφικού Τμήματος, Φιλολογικού  Ομίλου, Τμήματος  Λαογραφίας, 
Τμήματος  Νεολαίας κλπ. 

* Η καλλιέργεια του πνεύματος  κοινωνικής συμμετοχής, αξιοποίησης του έμψυχου υλικού 
της πόλης μας και γενικά πολιτιστικής ανάπτυξης μέσα από την πολιτιστική του πολιτική και 
δράση. 

* Η κατάρτιση πλήρους και αρτίας Φιλαρμονικής για την ψυχαγωγία των δημοτών και 
κατοίκων και την εν γένει προαγωγή του μουσικού αισθήματος  και την δημιουργία χορωδίας. 

* Η  προσφορά γνώσης, αρχών, αξιών, ηθών, εθίμων, μόρφωσης και επιμόρφωσης των 
πολιτών και  γενικά παιδείας και πολιτισμού. 

*  Η συνεργασία   με όλους τους φορείς και παράγοντες [ αθλητικούς συλλόγους, ενώσεις 
κλπ], η  λειτουργία  επιτροπών γενικά για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας  ανάπτυξης. 

*   Η απασχόληση των παιδιών και  των εφήβων σε πρόγραμμα δημιουργικής 
απασχόλησης, η ενημέρωση τους για τις σύγχρονες μεθόδους επιστήμης και τεχνολογίας  σε 
συνεργασία με άλλους φορείς, η συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
και μεταφοράς τους σε ενδεδειγμένους χώρους για το σκοπό κλπ. 

* Η με την αιγίδα και εποπτεία του δήμου, δημιουργία δυνατοτήτων πνευματικής και  
εκπολιτιστικής προόδου των δημοτών και κατοίκων και γενικά όλων των κατοίκων της πόλης, με 
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την διοργάνωση διαλέξεων, προβολή ταινιών επιστημονικού και μορφωτικού περιεχομένου, 
απαγγελιών, διεξαγωγή θεατρικών έργων και μορφωτικών παραστάσεων, οργάνωση εκθέσεων 
βιβλίου, ζωγραφικής, έργων τέχνης κλπ., δημοσίων συζητήσεων και διαλέξεων πάνω σε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος καθώς και η πλήρης λειτουργία  της βιβλιοθήκης και πινακοθήκης. 

* Η φροντίδα του περιβάλλοντος με τη λήψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών σε τοπικό, 
εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

* Η ανάληψη δράσεων ώστε να δημιουργήσει περιβαλλοντική συνείδηση στους πολίτες του 
Δήμου και τους χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου. 

* Η διοργάνωση ημερίδων, εκδρομών και περιηγήσεων για την αποτελεσματικότερη και 
συχνότερη επαφή των χρηστών των υπηρεσιών του με το φυσικό περιβάλλον και τα οφέλη που 
προκύπτουν από την προστασία του. 

* Η Δημιουργία εθελοντικών ομάδων πληθυσμού για τη συνδρομή σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, φυσικών καταστροφών, φροντίδας του περιβάλλοντος. 

*  Η συνεργασία με άλλα Ν.Π., Ο.Τ.Α., φορείς, συλλόγους κλπ στα πλαίσια όλων των 
παραπάνω σκοπών του. 

 
 
Β]  Ο «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, 

Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας»  για τη πραγμάτωση του 
σκοπού του : 

 
*  Μεριμνά  για την συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και μέσων που έχει στην διάθεση 

του και την αποτελεσματικότερη  αξιοποίηση τους. 
 *  Μεριμνά για τον εφοδιασμό του με τα κατάλληλα μέσα και όργανα. 
* Μεριμνά για τον προγραμματισμό και εκτέλεση έργων υποδομής. 
*  Μεριμνά για τον προγραμματισμό, πραγματοποίηση και οργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων 

πνευματικού, καλλιτεχνικού, αθλητικού, ψυχαγωγικού  και γενικά πολιτιστικού χαρακτήρα πχ. 
διαλέξεις, προβολές ταινιών επιστημονικού, επιμορφωτικού, αθλητικού και ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα, απαγγελίες, θεατρικά έργα, δημόσιες συζητήσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 
εκθέσεις εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας ή άλλων ντοκουμέντων, μουσικές εκδηλώσεις, 
αθλητικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις λαογραφικού περιεχομένου, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, 
κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, εκδρομές, ξεναγήσεις, αθλητικές συναντήσεις, αγώνες κλπ. 

*  Μεριμνά για την λειτουργία  δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικής 
βιβλιοθήκης οργανωμένης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και με τις αντίστοιχες προς αυτήν 
εκδηλώσεις [ εκθέσεις βιβλίου, παιδικό τμήμα, ανάγνωση ιστοριών και έκφραση,  άλλες εκθέσεις, 
διαλέξεις κλπ] και Κέντρου  Ν. Γενιάς και Νεολαίας κλπ. 

* Μεριμνά και ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους δημότες και κατοίκους και 
οργάνωση τμημάτων ερασιτεχνικής δημιουργίας και μάθησης [ πχ. χορευτικά, μουσικά, 
χορωδιακά, θεατρικά, φιλολογικά, λογοτεχνικά, εικαστικά, αθλητικά, κινηματογράφου και 
φωτογραφίας, ελληνικής παράδοσης, επικοινωνίας, πληροφορικής, οικογενειακού 
προγραμματισμού κλπ. 

* Μεριμνά  ώστε κάθε τμήμα που θα δημιουργείται, να εξοπλίζεται με τα  απαραίτητα μέσα 
και υλικά που απαιτούνται για την λειτουργία του. 

* Μεριμνά για την δημιουργία έργων υποδομής που θα αφήσουν σφραγίδα συνέχειας και 
πολιτιστικής ανάπτυξης και παρέμβασης που θα ανεβάσουν το επίπεδο γνώσης, των αξιών και της 
καλλιέργειας του σώματος και πνεύματος. 

*  Μεριμνά ώστε τα Τμήματα του  να μπορούν να λαμβάνουν μέρος  σε τοπικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε εκδηλώσεις μέσα στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο καθώς και  σε  
διεθνείς  εκδηλώσεις και ανταλλαγές. 

* Μεριμνά για την συνεργασία με άλλους τοπικούς ή ευρύτερου χαρακτήρα φορείς [ 
σωματεία, σχολεία, συλλόγους κλπ]. 
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*  Για την αναβάθμιση και ποιοτική λειτουργία  του Διοικητικού Συμβουλίου του  «Ενιαίος 
Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» μπορούν να συγκροτηθούν και τα κατωτέρω 
συμβουλευτικά γνωμοδοτικά όργανα :  

    α]   Πολιτιστικό Συμβούλιο 
    β]    Συμβούλιο  Νέας Γενιάς 
    γ]    Καλλιτεχνικό Συμβούλιο 
    δ]   Συμβούλιο Γυναικών Κοινωνικής Πολιτικής 
    ε]   Αθλητικό Συμβούλιο 
   στ]  Συμβούλιο Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού. 
    ζ]   Συμβούλιο Περιβάλλοντος 
    η]  Συμβούλιο Εκπαίδευσης. 
 
* Για την πολύπλευρη βοήθεια και στήριξη των νέων δημοτών και κατοίκων οργανώνονται 

και λειτουργούν Κέντρα Νεολαίας και  Άθλησης. 
* Μεριμνά για την παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των παραπάνω περιπτώσεων με 

κάθε δυνατό τρόπο και δη με  εισήγηση σε κάθε αρμόδιο Οργανισμό, φορέα Δημοσίου ή 
Ιδιωτικού δικαίου, εσωτερικού ή  εξωτερικού  καθώς και συνεργασία με εξειδικευμένους 
επιστημονικούς φορείς. 

* Μεριμνά για την διενέργεια  εγκαίρων παραστάσεων, μελετών και προτάσεων προς τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την  λήψη των νομίμων και αναγκαίων κατά περίπτωσιν μέτρων. 

* Μεριμνά για την διοργάνωση είτε μόνο  του είτε  σε συνεργασία με άλλους φορείς 
ομιλιών, διαλέξεων προς διαφώτιση, ενημέρωση για την σημασία του πρασίνου, της ποιότητος  
ζωής κλπ. και προς ανάπτυξη της αναγκαίας περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών. 

 
          
         Α ρ θ ρ ο    4ον   ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 
Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι : 
1.- Η μεταβιβασθείσα χωρίς αντάλλαγμα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2880/01, 

κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί κινητών και ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία 
χρησιμοποιούνται από το ΝΠΔΔ για την εκπλήρωση του σκοπού του, με την επιφύλαξη των περί 
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. 

2.- Κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον Δήμο Φιλαδέλφειας- 
Χαλκηδόνος [ γήπεδα  αθλοπαιδιών, τέννις κλπ.]. 

3.- Η χρήση του αθλητικού χώρου του πρώην  Δημοτικού Γυμναστηρίου επί της οδού 
Τρωάδος 2. 

4.- Ένα κλειστό γήπεδο αθλοπαιδιών [μπάσκετ, βόλεϋ, χάντμπολ] με τις προσθήκες [ 
αίθουσα γυμναστηρίου]. Ένα ανοικτό εξωτερικό γήπεδο αθλοπαιδιών [ μπάσκετ, βόλλευ].  
Προπονητήριο  βόλλεϋ.  Λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία, αποδυτήρια κλπ. Επί της οδού 
Νικολάου Τρυπιά 15 και Σάρδεων. 

Το παραπάνω γήπεδο παραχωρηθέν υπό του Ελληνικού Δημοσίου και ανήκον κατ΄ 
αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή στον Αθλητικό Σύλλογο Ν. Φιλ/φειας ΙΩΝΙΚΟΣ  και 
δωρηθέν υπ’ αυτού, με δωρεά υπό όρους, στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μεταβιβάσθηκε εν 
συνεχεία  στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ν. Φιλαδελφείας και μεταβιβάζεται ήδη στο νέο 
Νομικό Πρόσωπο, υπό την επιφύλαξη των όρων της υφισταμένης δωρεάς. 

5.- Μουσικά όργανα, αναλόγια ελαφρού τύπου πτυσσόμενα, στολές χειμερινές, στολές 
θερινές, διάφορα έπιπλα σκεύη και μηχανολογικός εξοπλισμός. 

6.- Η αναγραφόμενη στα βιβλία 1] Ακινήτου περιουσίας  2] Κινητής περιουσίας [ 
χρεόγραφα, ομολογίες] 3] Αναλώσιμου υλικού 4] Μη Αναλώσιμου υλικού σύμφωνα με τα άρθρα 
28 και 50 της απόφασης Γ2Α/ΟΙΚ 4108/88 [ΦΕΚ 546 546/Β/88]. 
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7.- Το οικόπεδο επί της οδού Οδυσσέως 2 στη Ν. Χαλκηδόνα 472,55 τ.μ. επί του οποίου 
υπάρχει οικία περίπου 100 τ.μ. και αποθήκη περίπου 12 τ.μ. κατά πλήρη κυριότητα νομή και 
κατοχή. 

8.- Τα οικοδομήματα, οι εγκαταστάσεις και τα πάσης φύσεως κτίρια που θα ανεγερθούν για 
αθλητική χρήση. 

9.-  Κάθε άλλος χώρος ή κτίριο που θα παραχωρείται σε αυτό. 
10.- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12   από 30-1-2001 [ημερομηνία έναρξης ισχύος 

των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.2880/01] η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα 
επί κινητών και ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία χρησιμοποιούνται από το ανωτέρω νομικό 
πρόσωπο για την εκπλήρωση του σκοπού του, μεταβιβάζονται σε αυτό [ το Ν.Π], χωρίς 
αντάλλαγμα , με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. 

 
 
  Αρθρο 5ον  ΠΟΡΟΙ 
 
Πόροι του  Νομικού Προσώπου είναι : 
1.- Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ύψους 6.000.000 Ευρώ 

που θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ενιαίου φορέα. Για το οικ. Έτος 2011 θα 
εγγραφεί ποσό 6.000.000 Ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
στον Κ.Α.Ε. 00671501 με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠΔΔ». 

2.-  Από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καλύπτονται στο εξής 
και οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, καθώς και οι 
δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού του. Στις ανωτέρω πιστώσεις συμπεριλαμβάνονται επίσης 
οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και 
των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε δήμους και κοινότητες βάση των νόμων 2880/01 και 
3106/03 και οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης όλων των ανωτέρω. Οι εν λόγω πιστώσεις 
ενισχύονται με τα ποσά της επιχορήγησης που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της 
Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για τον σκοπό αυτό 
ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία προέλθουν οι πιστώσεις αυτές. 

3.-   Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο  
οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς τον 
Δήμο για λογαριασμό του. 

4.- Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
5.- Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών. 
6.-  Πρόσοδοι από την υπηρεσία του. 
7.- Έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας προς το Νομικό  

Πρόσωπο. 
8.- Πρόσοδοι και εισοδήματα  από την περιουσία του. 
9.- Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 
 
 
           Αρθρον 6ον  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 

δεκαπέντε (15) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία, τα οποία , μαζί με τους 
αναπληρωτές τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου πρέπει να είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων του εφόσον αυτοί είναι περισσότεροι 
από 10. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι πολίτες, οι οποίοι είναι Δημότες ή 
κάτοικοι του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού 
προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τους 
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σκοπούς του νομικού προσώπου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 240 Ν. 
3463/06 καθώς και μεταγενέστερες βελτιώσεις του νόμου αυτού. 

 
Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου . 
 
     Αρθρο  7ον 

 
Το Νομικό  Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή από 

τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται , από τον 
Αντιπρόεδρο του. 

 
 
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 
1.- Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  

προϋπολογισμού  του  Δήμου  Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ύψους 6.000.000 Ευρώ για το τρέχον 
έτος και  6.000.000 Ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. 
2.-  Για την ανωτέρω δαπάνη θα εγγραφεί πίστωση στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικον. 
έτους 2011 του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ύψους 6.000.000 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 
00671501 με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.». 
 

3. Η παρούσα απόφαση, όταν υποβληθεί στον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας και εγκριθεί 

αρμοδίωε, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως ο νόμος ορίζει. 

 

4. Η παρούσα Απόφαση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
            

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

               ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κανταρέλης Δημήτριος 

Μπόβος Χαράλαμπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 
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Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Γραμμένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσμά Σταυρούλα 

Γεωργαμλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούμα Δανάη-Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Αθανάσιος-Κλεομένης 
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Ακριβές Αντίγραφο                                    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                                      ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 

 

Κοιν.: 
1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών 
3. Νομική Υπηρεσία 
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, 

Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
7. κ. Νικόλαο Παπανικολάου 
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