
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης Δήμου Νέας Σμύρνης».

2 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών 
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.)».

3 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομι-
κού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επω-
νυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 129910 (1)
   Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-

γύης Δήμου Νέας Σμύρνης». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

2. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228).

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως συμπληρώ-
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

4. Τα άρθρα 239 και 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων (ν. 3463/2006 - Α΄ 114).

5. Το άρθρο 16 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98) περί δημοσίευ-
σης των αποφάσεων που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. 
α’ βαθμού.

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και το γεγονός ότι από παρούσα 
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋ-
πολογισμό.

7. Την υπ’ αρ. 20/2011 (Β’ 525) απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης, δια της οποίας έγινε η 
σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει, με τις υπ’ αρ. 222/1.11.2021 (Β΄ 525) 
και 42634/523528/19.8.2015 (Β΄1922) όμοιες αποφάσεις.

8. Την υπ’ αρ. 40/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Νέας Σμύρνης, περί τροποποίησης της συστα-
τικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

9. Την υπ’ αρ. 25378/11-10-2021 απόφαση Δημάρχου 
Νέας Σμύρνης με την παροχή σύμφωνης γνώμης για την 
τροποποίηση του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης από την ανωτέρω 
απόφαση τροποποίησης.

11. Την υπ’ αρ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 (Β΄ 2055) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 40/2021 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης, περί τροποποίησης 
της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», και 
ως εκ τούτου την υπ’ αρ. 20/2011 (Β΄ 525) απόφαση σύ-
στασης, η οποία διαμορφώνεται στην παρ. 2 του άρθρου 
2, αναφορικά με την ονομασία των τμημάτων, ως κάτωθι:

- από «ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ/ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» σε «ΒΡΕΦΟΝΗ-
ΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗΣ» και «ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Τα ήδη λειτουργούντα τμήματα μετονομάζονται ως 
εξής:

1. Από Α΄ τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης παιδιού

Σε Α΄ Βρεφονηπιακό τμήμα  Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης (18μηνών έως 3,5 ετών).

2. Από Β’ τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης παιδιού

Σε Β’ Βρεφονηπιακό τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης (18μηνών έως 3,5 ετών).

3. Από Γ’ τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης παιδιού

Σε Γ’ Βρεφονηπιακό τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης (18μηνών έως 3,5 ετών).

4. Από Δ’ τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης παιδιού

Σε Δ’ Βρεφονηπιακό τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης (18μηνών έως 3,5 ετών).

5. Από Ε’ τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης παιδιού

Σε Ε’ Βρεφονηπιακό τμήμα  Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης (18μηνών έως 3,5 ετών).

6. Από ΣΤ’ τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη-
λεγγύης παιδιού

Σε ΣΤ’ Βρεφονηπιακό τμήμα  Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης (18μηνών έως 3,5 ετών).

7. Από Ζ’ τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης παιδιού

Σε Ζ’ Βρεφονηπιακό τμήμα  Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης (18μηνών έως 3,5 ετών)

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 20/2011 (Β’ 525) απόφα-
ση σύστασης, όπως έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2021

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 130017 (2)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. 

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών 

(ΔΗ.Κ.Ε.Α.). 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

2. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228).

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατί-
ας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδι-
κιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 21).

4. Τα άρθρα 254 έως 263 του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων (ν. 3463/2006 - Α΄ 114), αναφορικά με τις δη-
μοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.

5. Το άρθρο 16 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98) περί δημοσί-
ευσης των αποφάσεων που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.ΤΑ. 
α’ βαθμού.

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

7. Την υπό στοιχεία 08/ΔΤΑ/22126/09-12-2008 (Β΄ 45/ 
2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής, δια της οποίας έγινε η σύσταση της εν θέματι 
κοινωφελούς επιχείρησης.

8. Την υπ’ αρ. 106/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αχαρνών, αναφορικά με την τροπο-
ποίηση της ανωτέρω συστατικής πράξης.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋ-
πολογισμό του Δήμου Αχαρνών από την ανωτέρω από-
φαση τροποποίησης.

10. Την υπ’ αρ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 (Β΄ 2055) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 106/2021 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, περί τροπο-
ποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.ΚΕ.Α.)», και ως 
εκ τούτου η υπό στοιχεία 08/ΔΤΑ/22126/09-12-2008 
(Β΄ 45/2009) απόφαση σύστασης, διαμορφώνεται ως 
κάτωθι:

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση είναι Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία διέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 περί δημο-
τικών κοινωφελών επιχειρήσεων και έχει την επωνυμία 
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών και εν συ-
ντομία ΔΗ.ΚΕ.Α.

2. ΣΥΣΤΑΣΗ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών, καλού-

μενη εφεξής εν συντομία «επιχείρηση», ανήκει στην κα-
τηγορία του άρθρου 252 περ. (α) του ν. 3463/2006 περί 
δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα (50) 

χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά το νόμο 
πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. ΕΔΡΑ
Η Έδρα της Επιχείρησης είναι στον Δήμο Αχαρνών.
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5. ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της επιχείρησης είναι η οργάνωση κοινωφε-

λούς χαρακτήρα λειτουργιών, δραστηριοτήτων και υπη-
ρεσιών και η εξασφάλιση των απαραίτητων συναφών με 
το αντικείμενο της υποδομών και προϋποθέσεων καθώς 
και η συμμετοχή σε προγράμματα και διαδημοτικές συ-
νεργασίες, στους τομείς:

• την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη,
• την παιδεία και τον πολιτισμό,
• τον αθλητισμό,
• το περιβάλλον, (εξαιρείται η παροχή υπηρεσιών για 

την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, την αποκο-
μιδή απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση του 
πρασίνου, καθώς και για τη λειτουργία κοιμητηρίων και 
κέντρων αποτέφρωσης νεκρών).

• την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και
• την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΚΟΠΟΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η Δημοτική Επι-

χείρηση Αχαρνών μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότη-
τες σε αντικείμενα, όπως:

α) Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη-
λεγγύης:

1. Η εφαρμογή πολιτικών και η υλοποίηση δράσεων 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο-
ντίδα της βρεφικής, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας, 
με την ίδρυση και λειτουργία δομών, όπως Βρεφονηπια-
κών και Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Νεότητας, Κέντρων 
Ψυχαγωγίας και Αναψυχής Ηλικιωμένων κ.λπ. καθώς και 
η εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων «Βο-
ήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.

2. Η εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 
προνοιακού χαρακτήρα, όπως η λειτουργία κοινωνικού 
παντοπωλείου και κοινωνικού φαρμακείου, η δωρεάν 
παροχή βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης και 
η χορήγηση συσσιτίων σε απόρους, με ίδια μέσα ή με 
την συμμετοχή ή την υποστήριξη άλλων φορέων, Ν.Π., 
Οργανισμών, Εκκλησίας και ιδιωτών.

3. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υπο-
στήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
με την με την ίδρυση και λειτουργία, Δημοτικού Ιατρεί-
ου, Κέντρου Αγωγής Υγείας, Κέντρου Υποστήριξης και 
Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, Κέντρων Ψυχι-
κής Υγείας, Κέντρου Συμβουλευτικής Στήριξης Θυμάτων 
Ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων 
προσώπων και Κέντρου Πρόληψης κατά εξαρτησιογό-
νων ουσιών.

4. Η ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Φροντίδας ηλικι-
ωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την προϋ-
πόθεση ότι θα εξασφαλιστούν επαρκώς οι απαιτούμενοι 
πόροι μέσω κληροδοσιών, χρηματοδότησης, συνεργασί-
ας με άλλους φορείς κ.λπ. ώστε με γνώμονα την υπευθυ-
νότητα και την ευαισθησία που οφείλουν να διέπουν τις 
ενέργειες και τις δράσεις της πολιτείας που αφορούν τα 
άτομα της τρίτης ηλικίας, να διασφαλιστεί η ομαλή και σε 
βάθος χρόνου εξακολούθηση της λειτουργίας της δομής.

5. Η εφαρμογή προγραμμάτων και η συμμετοχή σε 

προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, πα-
λιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων 
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της το-
πικής κοινωνίας, όπως η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου 
Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων καθώς και άλλες 
συναφείς με το αντικείμενο δομές.

6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργα-
νώσεων και ομάδων εθελοντών με στόχο υποβοήθηση 
του έργου της Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου μέσω της ενθάρρυνσης και ενίσχυσης του 
ομαδικού πνεύματος και του εθελοντισμού.

7. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρ-
μογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρό-
ληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου.

8. Η σύσταση οργάνωση και λειτουργία Δημοτικού 
Ιατρείου.

β) Στον τομέα της Απασχόλησης και Ανάπτυξης:
1. Η ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς και η συμμε-

τοχή σε προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την υλοποίηση 
κοινωφελούς χαρακτήρα ολοκληρωμένων ή στοχευό-
μενων δράσεων και προγραμμάτων με αναπτυξιακό ή 
κοινωνικό περιεχόμενο.

2. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυ-
ναμικού με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων με τη λειτουργία Εκπαιδευτικών 
Κέντρων, Κέντρων Επιμόρφωσης και Κέντρων Επιμόρ-
φωσης Ενηλίκων κ.λπ.

3. Η υλοποίηση δράσεων, η ανάληψη πρωτοβουλιών 
και η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης 
και την κοινωνική ενσωμάτωση διαφόρων κατηγοριών 
ανέργων.

4. Η παροχή συνδρομής προς τους νέους επιχειρημα-
τίες και τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας 
με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης και Κέντρων Υποστήριξης της Τοπικής Οικονομίας, 
με σκοπό την προώθηση και ενίσχυση της επιχειρημα-
τικότητας και την στήριξη της εργασίας.

5. Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυνα-
μικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη δράσε-
ων με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την κατάργηση των διακρίσεων 
στον εργασιακό χώρο.

6. Η ανάληψη στοχευμένων δράσεων και πρωτοβου-
λιών στρατηγικής σημασίας (επιτόπια ανοιχτά επιμορ-
φωτικά σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, εκθέσεις 
προϊόντων, κυριακάτικη αγορά κ.λπ.) που αποσκοπούν, 
μέσα από την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων και 
των ενεργειών της επιχείρησης, να λειτουργήσουν ως μο-
χλός για την οικονομική ανάπτυξη και την αναζωογόνη-
ση των απομονωμένων και των λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιοχών του Δήμου και την άμβλυνση των ενδοτοπικών 
ανισοτήτων.
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7. Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων για την 
ανάπτυξη της περιοχής κυρίως στον τομέα της αξιοποί-
ησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

8. Η οργάνωση και λειτουργία Τοπικής Συγκοινωνίας.
γ) Στον τομέα της Παιδείας και του Πολιτισμού:
1. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών.
2. Η προώθηση και ανάπτυξη του πνευματικού επιπέ-

δου και η διεύρυνση του γνωστικού πεδίου των νέων 
μέσω της λειτουργίας δομών, όπως Μορφωτικού Κέ-
ντρου Νέων και Ανοικτού Εκπαιδευτικού Πάρκου κα-
θώς και με τη χορήγηση υποτροφιών και χρηματικών 
επάθλων σε αριστούχους μαθητές της περιοχής.

3. Η λειτουργία φιλαρμονικής, χορωδίας, εργαστηρίων 
διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής 
κ.λπ. καθώς και η ίδρυση και λειτουργία ωδείου.

4. Η λειτουργία σε συνεργασία με πιστοποιημένους 
φορείς σχολών ξένων γλωσσών και πληροφορικής κα-
θώς και η υλοποίηση και η εφαρμογή για τους ενηλίκους, 
προγραμμάτων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

5. Η εφαρμογή και η υλοποίηση προγραμμάτων εκ-
μάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους μετανάστες.

6. Η μελέτη και η εφαρμογή πολιτιστικών προγραμ-
μάτων για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 
πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και 
πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

7. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

9. Η διοργάνωση ημερίδων, εκθέσεων, εκδηλώσεων 
και λοιπών δραστηριοτήτων με θέματα συναφή με τον 
πολιτισμό.

10. Η έκδοση έντυπου και ψηφιακού υλικού και η ανά-
πτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων και 
χώρων πληροφόρησης και επικοινωνίας με τους πολίτες.

11. Η διοργάνωση και διαχείριση πανηγύρεων,υπαί-
θριων εκθέσεων.

12. Η Σύσταση,η οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου.

13. Η σύσταση οργάνωση και λειτουργία Πνευματικού-
Πολιτιστικού - Εικαστικού Κέντρου.

14. Η Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης.

15. Η λειτουργία Δημοτικού κινηματογράφου.
16. Η λειτουργία και διαχείριση Δημοτικών Κυλικείων.
δ) Στον τομέα του Περιβάλλοντος:
1. Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προ-

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος με βάση το σχεδιασμό του 
Δήμου. Η ίδρυση και λειτουργία Οικολογικού Πάρκου 
και Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (με 
χώρους περιπάτου, αναψυχής, πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής κ.λπ.).

2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία και τη διαχείρι-
ση των φυσικών πόρων, την πρόληψη και τη λήψη μέ-
τρων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων.

3. Η ενημέρωση των πολιτών για την αξιοποίηση ήπιων 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των όσον αφορά τα οικολογικά κτίρια.

4. Ο εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων, η εξασφάλιση 
καλής λειτουργίας των πάρκων και ανοικτών χώρων.

5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων για 
την τουριστική προβολή της περιοχής του Δήμου, η προ-
ώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

6. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων που 
αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος 
μέσα από την ευαισθητοποίηση των δημοτών και 
την διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. Η 
εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής δράσης 
και επιμόρφωσης καθώς και η συμμετοχή σε σχετικά 
προγράμματα φορέων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως ο σχεδιασμός και υλοποίηση περιβαλλοντικής 
εκστρατείας η προβολή και μέτρα προστασίας περιο-
χών ιδιαίτερου φυσικού κάλους κ.α.), η ανάπτυξη και 
προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και 
δημόσιους οργανισμούς και τοπικούς φορείς ενώσεις 
σωματεία και συλλόγους.

7. Η ίδρυση και λειτουργία περιβαλλοντικού ερευνη-
τικού εργαστηρίου.

8. Ο εξωραϊσμός και η συντήρηση πολιτιστικών χώρων 
και θεάτρων.

9. Η διαχείριση εκμετάλλευση και αξιοποίηση δημοτι-
κών εγκαταστάσεων για την εκπλήρωση των κοινωφε-
λών σκοπών της επιχείρησης.

ε) Στον τομέα του Αθλητισμού:
1. Η διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση δημο-

τικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυ-
μναστηρίων, αθλητικών κέντρων και χώρων άθλησης.

2. Η συμμετοχή με άλλους φορείς δημόσιους και ιδιω-
τικούς φορείς σε προγράμματα ενίσχυσης του αθλητικού 
πνεύματος στο Δήμο, όπως η υλοποίηση προγραμμά-
των μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε προ-

γραμματικές συμβάσεις υπό τους όρους και προϋποθέ-
σεις που θέτει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης είναι 

300.000,00 € (Τριακόσιες Χιλιάδες Ευρώ), οι 220.000,00 
έχουν καταβληθεί, ενώ το υπόλοιπο των 80.000,00 € 
(Ογδόντα Χιλιάδων Ευρώ) οφείλεται από το Δήμο Αχαρ-
νών.

9. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο Δήμος δεν εισφέρει στη Δημοτική Επιχείρηση πε-

ριουσιακά στοιχεία του. Με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου είναι δυνατό να παραχωρηθούν προς την 
Δημοτική Επιχείρηση για χρήση και χωρίς αντάλλαγμα 
δημοτικοί χώροι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και άλλα 
μέσα που κρίνονται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των 
καταστατικών της σκοπών.

10. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικη-

τικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με 
αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από 
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τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πέντε (5) θα 
είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Αχαρνών (από τους 
οποίους ένας τουλάχιστον (1) της μειοψηφίας), ένα μέλος 
(1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής 
και τα υπόλοιπα πέντε (5), δημότες ή κάτοικοι του Δή-
μου που διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο της επιχείρησης.

Όταν οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης φθάσουν τα εί-
κοσι άτομα, τότε συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο 
ένας (1) εκπρόσωπος τους και μειώνεται αντίστοιχα ο 
αριθμός των δημοτών-κατοίκων, χωρίς αλλαγή της συ-
στατικής πράξης.

11. ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της Επιχείρησης προέρχονται από:
α) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις 

δραστηριότητες αυτής με βάσει τα εγκεκριμένα διετή 
προγράμματα δράσης της Επιχείρησης.

β) Έσοδα από τους αποδέκτες των προσφερόμενων, 
συναφών με τους σκοπούς της Επιχείρησης, υπηρεσιών.

γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτο-
διοίκησης για παροχή συναφών με το αντικείμενο της 
υπηρεσιών που θα διενεργούνται σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

δ) Έσοδα από ενισχύσεις από Νομικά Πρόσωπα Δη-
μοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

ε) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους 
επιχορηγήσεις.

στ’) Έσοδα από ενοικίαση χώρων και την εν γένει αξι-
οποίηση της περιουσίας της.

ζ) Έσοδα από Προγραμματικές συμβάσεις.
η) Έσοδα από κληροδοτήματα, δωρεές και χορηγίες.
θ) Δάνεια.
ι) Έσοδα εισιτήρια παραστάσεων και λοιπών εκδηλώ-

σεων συναφών με τους σκοπούς της Επιχείρησης.
12. ΛΥΣΗ
Η επιχείρηση λύεται:
α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 

με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

β) όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της Επι-
χείρησης καθώς και

γ) σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.
Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. 

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθάρι-
ση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της επι-
χείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει 
περιέρχονται στο Δήμο Αχαρνών.

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχεί-
ριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από τις 
σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές και κοινοτικές επι-
χειρήσεις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέ-

ον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, 
καθώς δεν υπάρχει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2021

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. 244663 (3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομι-

κού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επω-

νυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-

ΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 103 και της παρ. 4 του άρθρου 280 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α΄ 87).

2. Το άρθρο 239 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ν. 3463/2006 - Α΄ 114).

3. Το άρθρο 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» 
(Α΄ 235).

4. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

5. Την υπ’ αρ. 14138/15.05.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ 250).

6. Το άρθρο 16 του ν. 4147/2013 «Κύρωση της από 
31.12.2012 Π.Ν.Π.- Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της 
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 98).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

8. Την υπ’ αρ. 60/2011 (Β’ 1134) απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου, περί συγχώνευσης 
νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Παρανε-
στίου και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΟ-
ΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟ-
ΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».

9. Την υπ’ αρ. 74/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Παρανεστίου περί έγκρισης της 
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υπ’ αρ. 35/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νομικού Προσώπου, αναφορικά με την τροποποίη-
ση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.

10. Την υπ’ αρ. 323/11.10.021 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. 
του Δήμου Παρανεστίου αναφορικά με την δαπάνη που 
προκαλείται από την παρούσα τροποποίηση.

11. Την υπ’ αρ. 35/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. αναφορικά με την τροποποίηση 
της συστατικής του πράξης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», όπως αυτό συστάθηκε με την 
υπ’ αρ. 60/2011 (Β’ 1134) απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Παρανεστίου, ως εξής:

1. Την αλλαγή της επωνυμίας από «Νομικό Πρόσω-
πο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & 
Παιδείας Δήμου Παρανεστίου» ΣΕ «Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου Δήμου Παρανεστίου (ΝΠΔΔ Δήμου 
Παρανεστίου)».

2. α) Την προσθήκη στην παρ. 3, ο τομέας Απασχόλη-
σης, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως (περ. δ’ της παρ. 1 
του άρθρου 75):

1. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα το-
πικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δια-
φόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την 
ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες 
και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και 
νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευ-
ρωπαϊκού σχεδιασμού.

3. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμι-
κού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με 
στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την 
εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων 
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημι-
ουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης 
για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

2. β) Την τροποποίηση της παρ. 3 ως προς τον τομέα 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (περ. ε’ της 
παρ. 1 του άρθρου 75), ως εξής:

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο-
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρε-
φονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφεί-
ων, κατασκηνώσεων παιδικών-ΑΜΕΑ-τρίτης ηλικίας, κέ-
ντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων 
κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών 
προγραμμάτων.

2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή-
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ια-
τρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκα-
τάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, 
συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενει-
ακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και 
κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 
αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και 
κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρη-
ματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης 
σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα.

4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η 
εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την 
πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά του 
Δήμου Παρανεστίου.

5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ-
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι-
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ-
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού-
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου και της Κοινότητας.

7. Η υλοποίηση:
α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώ-

νονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων 
βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου 
Υπουργείου,

β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία 
εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση,

γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδο-
τούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η 
εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας 
των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΓΓΙΦ και το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και 
πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και 
την εφαρμογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας 
για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», με 
την υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται 
σε αυτή για την προώθηση της αρχής της ισότητας των 
φύλων.

2. Την τροποποίηση της παρ. 3 ως προς τον τομέα 
Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περι-
λαμβάνεται, ιδίως (περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 75):

1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα-

σχόλησης παιδιών.
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3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 
αγωγής.

4. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ-
στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι-
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι-
νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι-
κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και 
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

5. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

6. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι-
ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 
παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

7. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσε-
ων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
τους σε αυτά.

8. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
10. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητι-

κών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών 

γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και 
κοινοτικών χώρων άθλησης.

11. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενί-
σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

12. Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο 
πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχε-
διασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

13. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων για τους μαθητές.

3. Την τροποποίηση της παρ. 5. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. ως 
εξής «….Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Παρανεστίου 
έως το ποσό των 180.000,00€….»

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 
130.000,00€, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2021. Επίσης ανάλο-
γη πίστωση θα προβλεφθεί και στους προϋπολογισμούς 
των επόμενων ετών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 60/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου, (Β’ 1134).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Δράμα, 18 Οκτωβρίου 2021

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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*02053161711210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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