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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ     

ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ-ΤΣΗΘΝ 
 

ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ 
ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ                                        

        Αριθμ. πρωη::7955 
Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α  Τστικό, 2-5-2011 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  19-4-2011 
ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ- 
ΤΣΗΘΝ 

  Πην Τπρηθό ζήκεξα  19-4-2011 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  Ρρίηη θαη ώξα 
17:00 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηεο 
νδνύ (Καξαζσλνδξόκνπ 95), ύζηεξα  από  ηελ  κε  αξηζκό  πξση. 7064 πξόζθιεζε ηεο 
Ξξνέδξνπ ηνπ πνπ επηδόζεθε θαη δεκνζηεύηεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
67 ηνπ Λ. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε πσο ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν είθνζη εθηά 
(27)  κέιε παξαβξέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο είθνζη πέληε (25)  θαη νλνκαζηηθά νη: 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ                ΑΞΝΛΡΔΠ 
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ                  ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 
ΠΝΚΞΑΠΑΘΖΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ            ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ            
ΓΑΛΗΖΙ-ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ          
ΞΔΡΟΗΡΠΖ ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ      
ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛΑΠ 
ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ      
ΑΛΡΞΑ-ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ 
ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ-ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 
ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ     

ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 
ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 
ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΘΝΚΛΖΛΝ-ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ   
ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 
ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 
ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 
ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΘΑΚΑΟΑΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 
ΓΑΡΝΠ ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 
ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 
ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 

ΡΟΔΕΝ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΔΛΖ 
ΞΑΠΠΑΠ-ΣΟΖΠΡΝ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ 
ΞΟΝΔΓΟΝΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ  
ΔΗΟΖΛΖ ΘΑΡΠΑΟΝ    ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΤΣΗΘΝ 
ΡΑΓΑΟΖ ΘΥΠΡΝΙΑ   ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ Λ. ΤΣΗΘΝ  
ΒΑΘΝΛΓΗΝ-ΙΘΝΓΖ ΚΑΗΟΖ    ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ 
Πηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο. Δπίζεο παξίζηαηαη θαη ε δεκνηηθή ππάιιεινο 
Θαξαγθνύλε Πππξηδνύια γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.  
Αξ. απόθαζεο         135/2011 
 
Θ Δ Κ Α 17ο :  «Ππγρώλεπζε ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ κε ηελ επσλπκία 
1) «Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Τπρηθνύ», 2) «Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λ. Τπρηθνύ», 3) «Γεκνηηθό 
Ηαηξείν Λ. Τπρηθνύ», 4) «Θ.Α.Ξ.Ζ. Λ. Τπρηθνύ, 5) «Γεκνηηθόο Ξαηδηθόο Πηαζκόο Τπρηθνύ», 6) 
«Γεκνηηθόο Ξαηδηθόο Πηαζκόο Φηινζέεο» 7) Γεκνηηθνί Βξεθνλεπηαθνί Ξαηδηθνί Πηαζκνί Γήκνπ 
Λ. Τπρηθνύ, 8) «Θέληξν Δηθαζηηθώλ Ρερλώλ «ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΘΑΟΓΖΠ» 9) «Ξλεπκαηηθό Θέληξν 
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Γήκνπ Λ. Τπρηθνύ»,10) «Πππξνπνύιεην Ξλεπκαηηθό Θέληξν Γήκνπ Λ. Τπρηθνύ», 11) 

«Γεκνηηθόο Νξγαληζκόο Άζιεζεο Λ. Τπρηθνύ», 12) «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Φηινζέεο «Ν 
ΠΡΔΙΗΝΠ ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ» 13) «Ξνιηηηζηηθό Θέληξν Τπρηθνύ Γθάιηαο θαη Λίθνπ Κπελεηάηνπ, 
(ΦΔΘ 76/15-2-1984 Ρεύρνο Β΄ όπσο ηξνπνπνηήζεθε ΦΔΘ 253/3-3-2000 Ρεύρνο Β΄ 14) 
«Γεκνηηθή Ξηλαθνζήθε Τπρηθνύ «ΚΔΛΖΠ ΘΑΗ ΡΑΘΖ ΙΔΦΑ», (ΦΔΘ 1237/1-2-2005 Ρεύρνο Β΄ 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ.3852/2010», θαη ζύζηαζε ζε έλα  εληαίν ΛΞΓΓ κε 
ηελ επσλπκία «Νργανιζμός Θοινωνικής Αλληλεγγύης - Ξροζηαζίας   , Ξολιηιζμού και 
Αθληηιζμού Γήμοσ Φιλοθέης – Τστικού». (Ν.Θ.Α.Ξ.Α) 
Δηζεγνύκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε θ. Ξξόεδξνο έζεζε ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηα 
εμήο: 
 Πύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ.3852/2010: 
«1. Θάζε δήκνο κπνξεί λα ζπληζηά ή λα έρεη: 
Έσο δύν (2) λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, έλα γηα ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγύεο θαη παηδείαο θαη έλα γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνύ, αζιεηηζκνύ θαη 
πεξηβάιινληνο, όπσο απηνί πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ Λ. 3463/2006, όπσο ηζρύεη. Δάλ 
ν δήκνο δηαζέηεη θνηλσθειή επηρείξεζε ηόηε κπνξεί λα έρεη έσο έλα (1) λνκηθό πξόζσπν 
δεκνζίνπ δηθαίνπ. 
Κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ νξίδεηαη όηη:  «Ρα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ 
δηθαίνπ πνπ πεξηέξρνληαη ζην λέν δήκν ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν ζπγρσλεύνληαη ζε 
έλα λνκηθό πξόζσπν γηα θαζέλαλ από ηνπο ηνκείο αξκνδηόηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
πεξίπησζε α΄  ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ». 
Δπίζεο κε ηηο παξ.4,5,8 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ.3852/2010 νξίδνληαη ηα εμήο: 
«4. Κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κέζα ζε δύν (2) 
κήλεο από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθώλ αξρώλ νξίδνληαη ην όλνκα, ν ζθνπόο, ε 
δηνίθεζε, ε πεξηνπζία θαη νη πόξνη ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ πξνθύπηεη από ηε 
ζπγρώλεπζε. Ζ πξάμε απηή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ λνκηκόηεηαο 
δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο από ηνλ νηθείν δήκν. Πηελ ίδηα ζπλεδξίαζε 
ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Λ. 3463/2006 όπσο ηζρύεη. Κέρξη ηε 
δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο ε 
ζεηεία ησλ κειώλ ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ πεξηέξρνληαη 
ζην λέν δήκν». 

5«5. Από ηελ δεκνζίεπζε ηεο άλσ απόθαζεο, ην λέν λνκηθό πξόζσπν θαζίζηαηαη απηνδίθαηα 
θαζνιηθόο δηάδνρνο ζε όια ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ζπγρσλεπόκελσλ λνκηθώλ 
πξνζώπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ πνπ πξνθύπηνπλ 
από ζπκβάζεηο έξγνπ ή εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ κέρξη ηελ ιήμε ηνπο». 
«8. Ρν κόληκν πξνζσπηθό, ην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξόλνπ, νη λνκηθνί ζύκβνπινη θαζώο θαη νη δηθεγόξνη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο ησλ 
Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ πνπ ζπγρσλεύνληαη θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο πξνζσπηθό θαη παξέρεη ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ ζην λέν λνκηθό πξόζσπν πνπ πξνθύπηεη από ηε ζπγρώλεπζε κε ηελ ίδηα ζρέζε 
εξγαζίαο θαη έκκηζζεο εληνιήο. 

«10. Ρν κόληκν πξνζσπηθό θαηαηάζζεηαη ζε αληίζηνηρεο νξγαληθέο ζέζεηο θαηά θαηεγνξία θαη 
θιάδν, ην δε πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαηαηάζζεηαη 
ζε πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη εηδηθόηεηαο, νη 
νπνίεο ζπληζηώληαη ζηνλ νξγαληζκό εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη 
θαηαξγνύληαη θαηά ηελ απνρώξεζε ηνπ ππαιιήινπ. Ζ θαηάηαμε γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ 
πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, ε νπνία δεκνζηεύεηαη ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο». 
 Πύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, όπσο απηέο εμεηδηθεύνληαη θαη κε ηελ εγθύθιην 
11/27-1-2011 ηνπ ΞΔΠΑΖΓ, πξνθεηκέλνπ ν αξηζκόο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ λνκηθώλ 
πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηεη θάζε λένο δήκνο λα 
αληαπνθξίλνληαη ζην παξαπάλσ λνκηθό πιαίζην, προβλέπονηαι σποτρεωηικές 
ζσγτωνεύζεις γηα ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηηο επηρεηξήζεηο, αληίζηνηρα, πνπ 
πεξηέξρνληαη ζε θάζε δήκν, ζύκθσλα κε ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Λ.3852/2010. 
Νι σποτρεωηικές ζσγτωνεύζεις ηων νομικών προζώπων δημοζίοσ δικαίοσ και ηων 
επιτειρήζεων αθορούν όλοσς ηοσς δήμοσς ποσ αναθέρονηαι ζηο άρθρο 1 ηοσ 
νόμοσ απηνύ, δειαδή ηόζν απηνύο πνπ πξνέξρνληαη από ζπλέλσζε δήκσλ ή θαη θνηλνηήησλ 

ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΗ8-Ν



3 

 

πνπ θαηαξγνύληαη όζν θαη εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή σο πξνο ηα 

δηνηθεηηθά ηνπο όξηα. 
 Δπνκέλσο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο ηνπ «ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖ» 
κε θύξην ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 
πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ, πξνηείλνπκε ζπγρώλεπζε δεθαηεζζάξσλ (14) 

Λ.Ξ.Γ.Γ. ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ ζηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο αιιειεγγύεο 
πξνζηαζίαο, πνιηηηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ σο αθνινύζσο: 
 

      1. «Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 1361/14-9-2006) 
2. «Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λ. Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 177/2-8-1980) 
3. «Γεκνηηθό Ηαηξείν Λ. Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 215/2-4-1996) 
4. «Θ.Α.Ξ.Ζ. Λ. Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 374/20-6-1990) 
5. «Γεκνηηθόο Ξαηδηθόο Πηαζκόο Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 206/5-3-1998) 
6. «Γεκνηηθόο Ξαηδηθόο Πηαζκόο Γήκνπ Φηινζέεο» 
(Φ.Δ.Θ. 398/9-4-2001) 
7. «Γεκνηηθνί Βξεθνλεπηαθνί Ξαηδηθνί Πηαζκνί Γήκνπ Λ. Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 2203/27-10-2008) 
8. «Θέληξν Δηθαζηηθώλ Ρερλώλ «ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΘΑΟΓΖΠ»»  
(Φ.Δ.Θ. 2166/20-10-2008) 
9. «Ξλεπκαηηθό Θέληξν Γήκνπ Λ. Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 298/25-4-1989) 
10. «Πππξνπνύιεην Ξλεπκαηηθό Θέληξν Γήκνπ Λ. Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 770/9-10-1989) 

11. «Γεκνηηθόο Νξγαληζκόο Άζιεζεο Λ. Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 973/27-11-1991) 
12. «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Φηινζέεο «Ν ΠΡΔΙΗΝΠ ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ»»  
(Φ.Δ.Θ. 419/11-4-2001 & Φ.Δ.Θ. 1544/20-11-2001)  

13) Ξνιηηηζηηθό θέληξν Κπελεηάηνπ Γθάιηαο θαη Λίθνπ Κπελεηάηνπ, (ΦΔΘ 76/15-2-
1984 Ρεύρνο Β΄ όπσο ηξνπνπνηήζεθε ΦΔΘ 253/3-3-2000 Ρεύρνο Β΄  
14) «Γεκνηηθή Ξηλαθνζήθε Τπρηθνύ «ΚΔΛΖΠ ΘΑΗ ΡΑΘΖ ΙΔΦΑ», (ΦΔΘ 1237/1-2-2005 
Ρεύρνο Β΄ 

ζε έλα εληαίν Λ.Ξ.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Νργανιζμός Θοινωνικής Αλληλεγγύης - 

Ξροζηαζίας  , Ξολιηιζμού και Αθληηιζμού Γήμοσ Φιλοθέης – Τστικού». 
(Ν.Θ.Α.Ξ.Α) 
 Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγρώλεπζεο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Λ.3463/2006 πεξί Γ.Θ.Θ. 
άξζξν 240 θαη 241 ηνπ Λ.3852/2010 άξζξν 103 (ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

εγθύθιην 11/2011 ηνπ ΞΔΠΑΖΓ σο αθνινύζσο: 
1. ΠΠΡΑΠΖ – ΝΛΝΚΑ: 
Ππζηήλνπκε Λνκηθό Ξξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Νξγαληζκόο       
Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο-Ξξνζηαζίαο, Αζιεηηζκνύ θαη Ξνιηηηζκνύ Γήκνπ Φηινζέεο – 
Τπρηθνύ» 
2. ΔΓΟΑ 
Έδξα ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. νξίδεηαη ν Γήκνο Φηινζέεο Τπρηθνύ, γξαθεία επξίζθνληαη επί ηεο νδνύ 
Βεθηαξέιε αξ. 11, Φηινζέε. 
3. ΠΘΝΞΝΠ: 
Πθνπόο ηνπ λένπ Λ.Ξ.Γ.Γ. είλαη ε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Θνηλσληθήο 
Ξνιηηηθήο γηα ηελ παξνρή πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζηώλ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο 
– Τπρηθνύ, θαζώο θαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε θάζε κνξθήο πλεπκαηηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη 
αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην Γήκν. 
Δηδηθόηεξα:   
Α. Πηνλ Ρνκέα Φξνληίδαο Βξεθώλ θαη Λεπίσλ: 
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- Ζ θαζεκεξηλή θύιαμε, θξνληίδα, εκεξήζηα δηαηξνθή δηαπαηδαγώγεζε θαη ςπραγσγία, 

λεπίσλ θαη βξεθώλ ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ ή γνλέσλ κε θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαζώο θαη 
ε πνιύπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη 
ε πξνπαξαζθεπή ηνπο γηα ηε θπζηθή κεηάβαζή ηνπο από ηελ νηθνγελεηαθή δσή ζην ζρνιηθό 
πεξηβάιινλ.   

Β. Πηνλ Ρνκέα Ξξνζηαζίαο θαη πνζηήξημεο Ζιηθησκέλσλ: 
- Ζ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο εμσηδξπκαηηθήο πξνζηαζίαο ππεξειίθσλ. 
- Ζ παξνρή ηαηξνθνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηα ειηθησκέλα άηνκα ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – 
Τπρηθνύ. 
- Ζ πξόιεςε ηαηξηθώλ, ςπρνινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ, ώζηε λα 
παξακείλνπλ απηόλνκα, ηζόηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 
Γ. Πηνλ Ρνκέα γείαο: 
- Ζ βειηίσζε ησλ παξνρώλ πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ, κε έκθαζε ζηνλ ηνκέα πξνιεπηηθήο 
ηαηξηθήο αιιά θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αζζελώλ κε ηελ βνήζεηα 
εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ. 
- Ζ δσξεάλ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ. 
- Ξξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο κέζα από ην πνιπηαηξείν ηνπ Γήκνπ. 
- Ζ έληαμε ηεο Ρξάπεδαο Αίκαηνο ηνπ Γήκνπ ζην Γεκνηηθό Ηαηξείν θαη πξαγκαηνπνίεζε 
αηκνδνζηώλ ζην Γήκν Φηινζέεο – Τπρηθνύ. 
- Ζ επίζθεςε παηδνςπρνιόγνπ ζηα ζρνιεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε καζεζηαθώλ πξνβιεκάησλ 
θαη πξνβιεκάησλ ιόγνπ από εηδηθό ινγνζεξαπεπηή. 
- Ξξαγκαηνπνίεζε νκηιηώλ κε ζέκαηα πγείαο. 
Γ. Πηνλ Ρνκέα Ξνιηηηζκνύ: 
- Ζ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε θάζε κνξθήο πλεπκαηηθήο θαη γεληθόηεξα πνιηηηζηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 
- Ζ πξναγσγή ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. 
- Ζ επξύηεξε δηάδνζε ηνπ βηβιίνπ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ. 
- Ζ εμππεξέηεζε ηδίσο καζεηώλ θαη ζπνπδαζηώλ κε ηνλ δαλεηζκό βηβιίσλ θαη επηζηεκνληθώλ 

ζπγγξακκάησλ. 
- Ζ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. 
- Ζ έθδνζε βηβιίσλ θαη εληύπσλ κνξθσηηθνύ, εθπαηδεπηηθνύ  θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ. 
- Ζ ελ γέλεη κόξθσζε ησλ θαηνίθσλ θαη θπξίσο ησλ λέσλ δηα ηεο παξνρήο θαηάιιεισλ 

πλεπκαηηθώλ εθνδίσλ. 
- Ζ πξνώζεζε θαη δηάδνζε ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ κε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ, ζεκηλαξίσλ, 
πξνβνιή ηαηληώλ θαη ζιάηηο θαη θάζε άιιε εθδήισζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εηθαζηηθή αηζζεηηθή 
παηδεία ησλ δεκνηώλ θαη θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ. 
- Ζ ππέξ ησλ λέσλ θαιιηηερλώλ δηνξγάλσζε εθζέζεσλ θαη πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. 
Δ. Πηνλ Ρνκέα ηνπ Αζιεηηζκνύ: 
- H πξναγσγή θαη ε δηάδνζε ηνπ Αζιεηηζκνύ. 
- Ζ αλάπηπμε καδηθνύ αζιεηηζκνύ. 

- Ζ ζπκκεηνρή ζε αγώλεο πξσηαζιήκαηνο, εκεξίδεο θ.ι.π. ππό ηελ αηγίδα ησλ νκνζπνλδηώλ 
ησλ Αζιεκάησλ. 
- Ζ παξνρή δπλαηόηεηαο ζπκκεηνρήο όισλ ησλ δεκνηώλ θαη θαηνίθσλ ζε αζιεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο.            
4. ΓΗΝΗΘΖΠΖ: 
Πύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Λ. 3463/2006 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 
16 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008 (ΦΔΘ 263/23-12-2008 ηεύρνο Α΄ ) νξίδνληαη ηα εμήο: 
Ρα  δεκνηηθά ή θνηλνηηθά πξόζσπα δηνηθνύληαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, πνπ απνηειείηαη 
από πέληε έσο δέθα πέληε (15)  κέιε, ηα νπνία καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη από 
ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην. Κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη ν δήκαξρνο ή ν 
πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη θαη δεκόηεο ή θάηνηθνη πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ 
ππεξεζηώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή πνπ έρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή 
εηδηθέο γλώζεηο, αλάινγα κε ην ζθνπό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, θαζώο θαη έλαο εθπξόζσπνο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, εθόζνλ απηό απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο από δέθα 
(10) εξγαδόκελνπο. Ν αλσηέξσ εθπξόζσπνο πξνηείλεηαη από ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 
ηαθηηθώλ ππαιιήισλ εληόο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζα απνζηαιεί ε 
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ζρεηηθή πξόζθιεζε. Δάλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη πεξηζζόηεξα από πέληε 

(5), δύν (2) ηνπιάρηζηνλ από απηά νξίδνληαη από ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ. Δίλαη δπλαηόλ ε κεηνςεθία αληί ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνύινπ λα 
νξίζεη  σο εθπξόζσπό ηεο δεκόηε ή θάηνηθν, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ 
ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. Πε πεξίπησζε πν ε κεηνςεθία δελ νξίζεη ζπκβνύινπο, δεκόηεο ή 

θαηνίθνπο, ή εθείλνη πνπ έρνπλ νξηζηεί παξαηηεζνύλ, ρσξίο λα αληηθαηαζηαζνύλ, κεηέρνπλ 
ζύκβνπινη, δεκόηεο ή θάηνηθνη πνπ νξίδνληαη από ηε πιεηνςεθία. Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην 
λνκηθό πξόζσπν ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηνπηθνύ δηακεξίζκαηνο έλα κέινο 
πξνηείλεηαη από ην νηθείν ζπκβνύιην. Κεηά ηνλ νξηζκό ησλ κειώλ ην δεκνηηθό ζπκβνύιην 
εθιέγεη από ηα κέιε απηά ηνλ πξόεδξν θαη ηνλ αληηπξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ κέινο έρεη νξηζζεί, από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην, ν δήκαξρνο 
ή ν πξόεδξνο ηεο Θνηλόηεηαο, απηόο απηνδηθαίσο θαζίζηαηαη θαη πξόεδξνο αληηζηνίρσο, ηνπ 
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 
Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ νξίδεηαη κε ηελ 
απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Ιήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
λένπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ κπνξνύλ λα 
αληηθαηαζηαζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 
γηα ζνβαξό ιόγν πνπ αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο  
Ρνλ Ξξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνλ 
αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο. Ρν λνκηθό πξόζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε 
δεκόζηα αξρή από ηνλ πξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη όηαλ απηόο θσιύεηαη από ηνλ 
αληηπξόεδξν. 
Ξξνηείλνπκε: 
To Λ.Ξ.Γ.Γ. λα δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ην νπνίν ζα απνηειείηαη από έληεθα 
(11) κέιε : 

- επηά (7) Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο εθ ησλ νπνίσλ δύν (2) νξίδνληαη από ηελ 
κεηνςεθία. Πε πεξίπησζε πνπ ν Γήκαξρνο νξίδεηαη κέινο ηνπ Γ.Π. θαζίζηαηαη 
απηνδηθαίσο Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. 

- ηξεηο (3) δεκόηεο ή θάηνηθνη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή άηνκα 
ηα νπνία θαηέρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο πνπ 
ζπλάδνπλ κε ην ζθνπό ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. 

- έλαο (1) εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ, εάλ ζην λνκηθό πξόζσπν απαζρνινύληαη 

πεξηζζόηεξα από δέθα (10) άηνκα. 
- Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ λα νξίδεηαη 

γηα δύν (2) έηε θαη έμη κήλεο. Δηδηθά ε ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ πξώηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Ππκβνπιίνπ λα νξίδεηαη σο 31-12-2012 θαη ηνπ δεπηέξνπ ε ζεηεία ηνπ ζα ιήμεη  κε 
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ.  

- Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ζεηεία ζηνπο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ γηα ζνβαξό ιόγν πνπ 
αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο  

Ρνλ Ξξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνλ 

αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο.  
5. ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖ 
Ρν Λνκηθό πξόζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκόζηα αξρή από ηνλ 
Ξξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη όηαλ απηόο θσιύεηαη ή απνπζηάδεη από ηνλ 
Αληηπξόεδξν  
6. ΞΝΟΝΗ : 
Ξόξνη ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ ζα είλαη: 
α) Ζ εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ ε νπνία αλέξρεηαη ζε 3.000.000 € θαη ηπρόλ έθηαθηε 
επηρνξήγεζε ην ύςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη 
ζα πξνβιέπεηαη ζηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό.  
β) Νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 
γ) Νη θάζε είδνπο εηζθνξέο, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. 
δ) Δηζπξάμεηο από ην αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ην Λ.Ξ.Γ.Γ. 
ε) Ξξόζνδνη από ηελ δηθή ηνπ πεξηνπζία θαζώο θαη από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα 
ρξεκαηνδόηεζεο. 
ζη) Θάζε άιιε λόκηκε πξόζνδνο. 
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δ) Νη ηόθνη από ηηο θαηαζέζεηο ηνπ. 

7. ΞΔΟΗΝΠΗΑ : 
Ξεξηνπζία ηνπ λένπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ ζα είλαη ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ 
δεθαηεζζάξσλ (14) Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ πνπ ζπγρσλεύνληαη θαη ε νπνία κεηαβηβάδεηαη ζην 
Λέν Λνκηθό Ξξόζσπν θαζώο θαη θάζε άιιε θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία πνπ ηπρόλ 

κεηαβηβαζζεί από ηνλ Γήκν ή άιινπο θνξείο, ηδξύκαηα ή ηδηώηεο ή κε άιιν ηξόπν απνθηεζεί 
ή αθηεξσζεί ζε απηό. 
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο  Ξξνέδξνπ έιαβε ππόςε  ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 102, 103, ηνπ Λ 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» ΦΔΘ 87/7-6-2010 η. Α΄) ζε 
ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 239 θαη 240 ηνπ Λ. 3463/2006 (ΘΓΘ) θαζώο ηελ 
αξηζκ. Δγθύθιην 11/2001 ηνπ Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ. 

 
   ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

1. Ρε ζπγρώλεπζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 3852/2010 ησλ ΛΞΓΓ ηνπ 
Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνύ κε ηελ επσλπκία: 

 
 «Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 1361/14-9-2006) 
2. «Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λ.Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 177/2-8-1980) 
3. «Γεκνηηθό Ηαηξείν Λ. Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 215/2-4-1996) 
4. «Θ.Α.Ξ.Ζ. Λ. Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 374/20-6-1990) 
5. «Γεκνηηθόο Ξαηδηθόο Πηαζκόο Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 206/5-3-1998) 

6. «Γεκνηηθόο Ξαηδηθόο Πηαζκόο Γήκνπ Φηινζέεο» 
(Φ.Δ.Θ. 398/9-4-2001) 
7. «Γεκνηηθνί Βξεθνλεπηαθνί Ξαηδηθνί Πηαζκνί Γήκνπ Λ. Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 2203/27-10-2008) 

8. «Θέληξν Δηθαζηηθώλ Ρερλώλ «ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΘΑΟΓΖΠ»»  
(Φ.Δ.Θ. 2166/20-10-2008) 
9. «Ξλεπκαηηθό Θέληξν Γήκνπ Λ. Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 298/25-4-1989) 
10. «Πππξνπνύιεην Ξλεπκαηηθό Θέληξν Γήκνπ Λ. Τπρηθνύ» 

(Φ.Δ.Θ. 770/9-10-1989) 
11. «Γεκνηηθόο Νξγαληζκόο Άζιεζεο Λ. Τπρηθνύ» 
(Φ.Δ.Θ. 973/27-11-1991) 
12. «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Φηινζέεο «Ν ΠΡΔΙΗΝΠ ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ»»  

(Φ.Δ.Θ. 419/11-4-2001 & Φ.Δ.Θ. 1544/20-11-2001)  
13) Ξνιηηηζηηθό Θέληξν Τπρηθνύ Γθάιηαο θαη Λίθνπ Κπελεηάηνπ, (ΦΔΘ 76/15-2-1984 
Ρεύρνο Β΄ όπσο ηξνπνπνηήζεθε ΦΔΘ 253/3-3-2000 Ρεύρνο Β΄  
14) «Γεκνηηθή Ξηλαθνζήθε Τπρηθνύ «ΚΔΛΖΠ ΘΑΗ ΡΑΘΖ ΙΔΦΑ», (ΦΔΘ 1237/1-2-2005 
Ρεύρνο Β΄ 

Θαη ζύζηαζε Λ.Ξ.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Νργανιζμός Θοινωνικής Αλληλεγγύης-
Ξροζηαζίας , Ξολιηιζμού και Αθληηιζμού Γήμοσ Φιλοθέης – Τστικού», (Ν.Θ.Α.Ξ.Α) 
 Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγρώλεπζεο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 102, 
103, ηνπ Λ 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο – Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» ΦΔΘ 87/7-6-2010 η. Α΄) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 239 θαη 240 ηνπ Λ. 3463/2006 (ΘΓΘ) θαζώο ηελ αξηζκ. Δγθύθιην 
11/2001 ηνπ Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ.  σο αθνινύζσο: 
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2. ΠΠΡΑΠΖ – ΝΛΝΚΑ: 

Ππζηήλνπκε Λνκηθό Ξξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Νξγαληζκόο       
Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Ξξνζηαζίαο, Αζιεηηζκνύ θαη Ξνιηηηζκνύ Γήκνπ Φηινζέεο – 
Τπρηθνύ», Ν.Θ.Α.Ξ.Α 
3. ΔΓΟΑ 

Έδξα ηνπ λένπ Λ.Ξ.Γ.Γ. νξίδεηαη ν Γήκνο Φηινζέεο Τπρηθνύ, ηα δε γξαθεία ηεο επξίζθνληαη 
επί ηεο νδνύ Βεθηαξέιε αξ. 11, Φηινζέε 
4. ΠΘΝΞΝΠ: 
Πθνπόο ηνπ λένπ Λ.Ξ.Γ.Γ. είλαη ε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Θνηλσληθήο 
Ξνιηηηθήο γηα ηελ παξνρή πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζηώλ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο 
– Τπρηθνύ, θαζώο θαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε θάζε κνξθήο πλεπκαηηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη 
αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην Γήκν. 
Δηδηθόηεξα:   
Α. Πηνλ Ρνκέα Φξνληίδαο Βξεθώλ θαη Λεπίσλ: 
- Ζ θαζεκεξηλή θύιαμε, θξνληίδα, εκεξήζηα δηαηξνθή δηαπαηδαγώγεζε θαη ςπραγσγία, 
λεπίσλ θαη βξεθώλ ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ ή γνλέσλ κε θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαζώο θαη 
ε πνιύπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη 
ε πξνπαξαζθεπή ηνπο γηα ηε θπζηθή κεηάβαζή ηνπο από ηελ νηθνγελεηαθή δσή ζην ζρνιηθό 
πεξηβάιινλ.   
Β. Πηνλ Ρνκέα Ξξνζηαζίαο θαη πνζηήξημεο Ζιηθησκέλσλ: 
- Ζ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο εμσηδξπκαηηθήο πξνζηαζίαο ππεξειίθσλ. 
- Ζ παξνρή ηαηξνθνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηα ειηθησκέλα άηνκα ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – 
Τπρηθνύ. 
- Ζ πξόιεςε ηαηξηθώλ, ςπρνινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ, ώζηε λα 
παξακείλνπλ απηόλνκα, ηζόηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 
Γ. Πηνλ Ρνκέα γείαο: 
- Ζ βειηίσζε ησλ παξνρώλ πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ, κε έκθαζε ζηνλ ηνκέα πξνιεπηηθήο 
ηαηξηθήο αιιά θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αζζελώλ κε ηελ βνήζεηα 

εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ. 
- Ζ δσξεάλ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ. 
- Ξξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο κέζα από ην πνιπηαηξείν ηνπ Γήκνπ. 
- Ζ έληαμε ηεο Ρξάπεδαο Αίκαηνο ηνπ Γήκνπ ζην Γεκνηηθό Ηαηξείν θαη πξαγκαηνπνίεζε 

αηκνδνζηώλ ζην Γήκν Φηινζέεο – Τπρηθνύ. 
- Ζ επίζθεςε παηδνςπρνιόγνπ ζηα ζρνιεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε καζεζηαθώλ πξνβιεκάησλ 
θαη πξνβιεκάησλ ιόγνπ από εηδηθό ινγνζεξαπεπηή. 
- Ξξαγκαηνπνίεζε νκηιηώλ κε ζέκαηα πγείαο. 
Γ. Πηνλ Ρνκέα Ξνιηηηζκνύ: 

- Ζ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε θάζε κνξθήο πλεπκαηηθήο θαη γεληθόηεξα πνιηηηζηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 
- Ζ πξναγσγή ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. 
- Ζ επξύηεξε δηάδνζε ηνπ βηβιίνπ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ. 

- Ζ εμππεξέηεζε ηδίσο καζεηώλ θαη ζπνπδαζηώλ κε ηνλ δαλεηζκό βηβιίσλ θαη επηζηεκνληθώλ 
ζπγγξακκάησλ. 
- Ζ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. 
- Ζ έθδνζε βηβιίσλ θαη εληύπσλ κνξθσηηθνύ, εθπαηδεπηηθνύ  θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ. 
- Ζ ελ γέλεη κόξθσζε ησλ θαηνίθσλ θαη θπξίσο ησλ λέσλ δηα ηεο παξνρήο θαηάιιεισλ 
πλεπκαηηθώλ εθνδίσλ. 
- Ζ πξνώζεζε θαη δηάδνζε ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ κε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ, ζεκηλαξίσλ, 
πξνβνιή ηαηληώλ θαη ζιάηηο θαη θάζε άιιε εθδήισζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εηθαζηηθή αηζζεηηθή 
παηδεία ησλ δεκνηώλ θαη θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ. 
- Ζ ππέξ ησλ λέσλ θαιιηηερλώλ δηνξγάλσζε εθζέζεσλ θαη πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. 
Δ. Πηνλ Ρνκέα ηνπ Αζιεηηζκνύ: 
- H πξναγσγή θαη ε δηάδνζε ηνπ Αζιεηηζκνύ. 
- Ζ αλάπηπμε καδηθνύ αζιεηηζκνύ. 
- Ζ ζπκκεηνρή ζε αγώλεο πξσηαζιήκαηνο, εκεξίδεο θ.ι.π. ππό ηελ αηγίδα ησλ νκνζπνλδηώλ 
ησλ Αζιεκάησλ. 
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- Ζ παξνρή δπλαηόηεηαο ζπκκεηνρήο όισλ ησλ δεκνηώλ θαη θαηνίθσλ ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο.            
5. ΓΗΝΗΘΖΠΖ: 
To Λ.Ξ.Γ.Γ.  δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ην νπνίν απνηειείηαη από έληεθα (11) 
κέιε : 

- Δπηά (7) Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο εθ ησλ νπνίσλ δύν (2) νξίδνληαη από ηελ 
κεηνςεθία.  

- ηξεηο (3) δεκόηεο ή θάηνηθνη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή άηνκα 
ηα νπνία θαηέρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο πνπ 
ζπλάδνπλ κε ην ζθνπό ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. 

- έλαλ (1) εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ 
Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ νξίδεηαη γηα δύν (2) 
έηε θαη έμη κήλεο. Δηδηθά ε ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ πξώηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ νξίδεηαη σο 
31-12-2012 θαη ηνπ δεπηέξνπ ε ζεηεία ηνπ ζα ιήμεη  κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ.  
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζεηεία ζηνπο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ γηα ζνβαξό ιόγν πνπ αλάγεηαη ζηελ 
άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο  
Ρνλ Ξξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνλ 
αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο.  
5. ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖ 
Ρν Λνκηθό πξόζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκόζηα αξρή από ηνλ 
Ξξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη όηαλ απηόο θσιύεηαη ή απνπζηάδεη από ηνλ 
Αληηπξόεδξν  
6. ΞΝΟΝΗ : 
Ξόξνη ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ ζα είλαη: 
α) Ζ εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ ε νπνία αλέξρεηαη ζε 3.000.000 € θαη ηπρόλ έθηαθηε 
επηρνξήγεζε ην ύςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη 

ζα πξνβιέπεηαη ζηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό.  
β) Νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 
γ) Νη θάζε είδνπο εηζθνξέο, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. 
δ) Δηζπξάμεηο από ην αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ην Λ.Ξ.Γ.Γ. 

ε) Ξξόζνδνη από ηελ δηθή ηνπ πεξηνπζία θαζώο θαη από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα 
ρξεκαηνδόηεζεο. 
ζη) Θάζε άιιε λόκηκε πξόζνδνο. 
δ) Νη ηόθνη από ηηο θαηαζέζεηο ηνπ. 
7. ΞΔΟΗΝΠΗΑ : 

Ξεξηνπζία ηνπ λένπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ ζα είλαη ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ 
δεθαηεζζάξσλ (14) Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ πνπ ζπγρσλεύνληαη θαη ε νπνία κεηαβηβάδεηαη ζην 
Λέν Λνκηθό Ξξόζσπν θαζώο θαη θάζε άιιε θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία πνπ ηπρόλ 
κεηαβηβαζζεί από ηνλ Γήκν ή άιινπο θνξείο, ηδξύκαηα ή ηδηώηεο ή κε άιιν ηξόπν απνθηεζεί 

ή αθηεξσζεί ζε απηό. Από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο πξνθαιείηαη εηήζηα δαπάλε ζε βάξνο 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνύ.  Γηα ην έηνο 2011 ε δαπάλε αλέξρεηαη ζε 
3.000,00 επξώ θαη ζα θαιπθζεί από ηνλ ΘΑ 00.6715.0000. Ζ δαπάλε γηα ηα επόκελα έηε 
θαζώο θαη ε δαπάλε ηπρόλ έθηαθηεο επηρνξήγεζεο, εμαξηάηαη από ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο 
ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ζα πξνβιέπεηαη ζηνπο νηθείνπο πξνϋπνινγηζκνύο.  
    

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 135 /2011 
 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεθε από ηελ πξόεδξν θαη 
ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 
 
        ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
  ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ       
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