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    Ζ παξακνλή ζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο, ε θαζεκεξηλή θύιαμε, ε θξνληίδα, ε εκεξήζηα δηαηξνθή, ε 
δηαπαηδαγώγεζε θαη ςπραγσγία ησλ λεπίσλ, θαζώο θαη ε πνιύπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, 
θνηλσληθή θαη ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη ε θπζηθή κεηάβαζή ηνπο από ηελ 
νηθνγελεηαθή δσή ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκό 
ησλ λεπίσλ πνπ δύλαληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ λα θηινμελήζνπλ, ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ πξνζώπνπ κε απόθαζή ηνπ ζα θαζνξίδεη κε δηαθάλεηα ηα θξηηήξηα 
πξνηεξαηόηεηαο. 
    Ζ παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηελ πξόιεςε βηνινγηθώλ, ςπρνινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ 
ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ  ώζηε λα παξακέλνπλ απηόλνκα, ηζόηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνύ 
ζπλόινπ. Ζ δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ θαη ε 
ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ε ςπραγσγία ηνπο, ε κειέηε θαη 
εθαξκνγή ζρεηηθώλ πξνγξακκάησλ. Ζ δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε Κέληξσλ αλνηθηήο πξνζηαζίαο θαη 
δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο ειηθησκέλσλ ηνπ Γήκνπ. 
    Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ, ε ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκόο θαη ε εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ ή ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξόιεςε ηεο παξαβαηηθόηεηαο ζηελ 
πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. 
    Ο ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ 
έληαμε αζηγγάλσλ, παιηλλνζηνύλησλ νκνγελώλ, κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ ζηελ θνηλσληθή 
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
    Ζ κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδύλαησλ Γεκνηώλ, κε ηελ εθαξκνγή ζρεηηθώλ 
πξνγξακκάησλ πξνλνηαθνύ ραξαθηήξα. 
    Ζ πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, κε ηε δεκηνπξγία 
ηνπηθώλ δηθηύσλ θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληώλ πνπ ζα 
δξαζηεξηνπνηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγύεο ζην Γήκν καο. 
    Ζ κεηαθνξά εηδηθώλ νκάδσλ πιεζπζκνύ (ειηθησκέλσλ, ΑκΔΑ θιπ), ε νπνία ζα πινπνηείηαη από ην 
Πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» (γηα κεηαθνξά ζην Κ.Τ. Βιαρηώηε είηε ζηα Ννζνθνκεία ηνπ Ννκνύ 
καο γηα ηηο ηαηξηθέο ηνπο εμεηάζεηο). 
    Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ-ΚΖΦΖ, Κέληξα Γηεκέξεπζεο-Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο 
ΑκΔΑ, Παηδηθέο Υαξέο θ.α. 
    Ζ θνηλσληθή θξνληίδα εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο θαη ηελ 
πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, ππνζηήξημεο αηόκσλ κε αλαπεξία, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ 
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνύλησλ πξνζώπσλ θαη θέληξσλ πξόιεςεο θαηά 
εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. 
    Ζ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνύ όισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζώο θαη ηνπ αζιεηηζκνύ αηόκσλ κε εηδηθέο 
αλάγθεο. 
    Ζ θαιύηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ δεκνηώλ θαη θνξέσλ ηνπ Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο ζε 
ζέκαηα Αζιεηηθά (καδηθνύ θαη αγσληζηηθνύ αζιεηηζκνύ) θαη ε ελίζρπζε θάζε δξαζηεξηόηεηαο πνπ έρεη 
ζρέζε κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο αιιά θαη κε νξγαλσκέλνπο δεκόηεο. 
    Ζ δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κιεηζηνύ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ Βιαρηώηε, θαζώο θαη ησλ 
ππαξρόλησλ αλνηθηώλ Γπκλαζηεξίσλ  - Γεπέδσλ ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη ηελ ππό ζπγρώλεπζε 
Ν.Π.Γ.Γ. Γεκνηηθώλ ηαδίσλ θάιαο, Έινπο, Κξνθεώλ. Πξνο ελίζρπζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ 
ζθνπώλ κπνξεί λα πξνσζεί ςπραγσγηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηδξύνληαο θέληξα αζιεκάησλ. 
    Ζ ζπλεξγαζία κε ηα πξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο ηεο Γ.Γ. Αζιεηηζκνύ θαη ηεο Γ.Γ. 
Νεόηεηαο. 
    Ζ δηάζεζε  θπξίσο ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο – ηεο δσξεάο Οξγάλσλ ώκαηνο- ηεο Γσξεάο 
Μπεινύ ησλ  νζηώλ θαη Ηαηξηθήο κέξηκλαο ζαλ πξάμε πςίζηεο αιιειεγγύεο  αιηξνπηζκνύ πξνο ηνπο 
ζπλαλζξώπνπο. Ζ δηαθώηηζε ηεο θνηλήο γλώκεο πάλσ ζηελ αλαγθαηόηεηα απηήο ηεο επγεληθήο 
ζπλήζεηαο θαη εγγξαθή δσξεηώλ. 
    Ζ ζπγθέληξσζε αίκαηνο ρσξίο ακνηβή από αηκνδόηεο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ ππνβνήζεζε θαη ηε 
ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ πάξηεο, Γ.Ν.Κ.Τ. Μνιάσλ, Κ.Τ. Βιαρηώηε θαη ησλ ηδησηώλ 
ηαηξώλ ηνπ Γήκνπ Δπξώηα θαη ηε δεκηνπξγία Σξάπεδαο Αίκαηνο, ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζην Γ.Ν.Ν. 
πάξηεο όπνπ ζα θπιάζζεηαη ην αίκα. 
    Ζ  θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε αίκα  ησλ Γεκνηώλ ηνπ Γήκνπ καο, πνπ έρνπλ αλάγθε, θαηά  
πξνηεξαηόηεηα ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ από Μεζνγεηαθή αλαηκία , ζηνπο αηκνδόηεο κέιε θαη ζηνπο 
κέρξη Α’ βαζκνύ ζπγγελείαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο (θαζώο θαη ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά δεκνηώλ 
καο). 
    Οη Γηαιέμεηο, δεκνζηεύζεηο, έληππεο  εθδόζεηο , εθδειώζεηο  θαη γεληθά, ε κε θάζε λόκηκν θαη γόληκν 
κέζν δηάδνζε ηεο εζεινληηθήο  αηκνδνζίαο ηεο δσξεάο νξγάλσλ ώκαηνο ηεο δσξεάο Μπεινύ ησλ 
νζηώλ. 
    Ζ κε θάζε λόκηκν ηξόπν ππνζηήξημε, ζπκπαξάζηαζε θαη παξνρή εζηθήο βνήζεηαο ζηνπο αηκνδόηεο, 
ζηνπο δσξεηέο νξγάλσλ  ζώκαηνο, ζηνπο δσξεηέο κπεινύ ησλ νζηώλ θαη ζηνπο πάζρνληεο από 
αλίαηεο θαη  καθξνρξόληεο αζζέλεηεο. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ, ην Ν.Π.Γ.Γ. ζα ζπλεξγάδεηαη 



κε θάζε αξκόδην παξάγνληα ή Αξρή (Τπνπξγεία, Κεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο απηώλ, ΟΣΑ 
θιπ), Κξαηηθά Ννζνθνκεία θαη ηδίσο κε ηνλ Διιεληθό Δξπζξό ηαπξό, ηελ Τπεξεζία πληνληζκνύ θαη 
ειέγρνπ κεηακνζρεύζεσλ, ηε Μνλάδα αλαδήηεζεο εζεινληώλ, δνηώλ αξρέγνλσλ Αηκνπνηεηηθώλ 
θπηηάξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξόλνηαο, κε Κέληξα αηκνδνζίαο θιπ. Σσλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ 
ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά. 
    Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαρείξηζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, όπσο δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ρώξσλ 
άζιεζεο. 
    Ζ Γεκηνπξγία θαη Λεηηνπξγία Αζιεηηθώλ Κέληξσλ θαη Γπκλαζηεξίσλ, ρώξσλ Αζινπαηδηώλ θαη 
Γπκλαζηηθήο, ώζηε λα θαιύπηνληαη νη απμεκέλεο αλάγθεο γηα άζιεζε ησλ Γεκνηώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 
Νέσλ. 
    Ζ Αλάπηπμε ηνπ Μαδηθνύ Αζιεηηζκνύ, γηα λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο, θαηά ειηθία θαη ελδηαθέξνληα. 
    Ζ Καιιηέξγεηα ησλ ζσκαηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ ηθαλνηήησλ, θίιαζινπ αγσληζηηθνύ πλεύκαηνο θαη 
ηεο θνηλσληθόηεηαο ησλ δεκνηώλ, καθξηά από θαλαηηζκνύο, αληαγσληζκνύο θαη θεξδνζθνπηθνύο 
ζηόρνπο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (θιαζηθόο Αζιεηηζκόο, Δλόξγαλε 
Γπκλαζηηθή, Πνδόζθαηξν, κπάζθεη, βόιετ, πνδειαζία θιπ.). 
    Ζ Αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνύ θαη εμσζρνιηθνύ αζιεηηζκνύ. 
    Ζ ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, όπσο δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ρώξσλ 
άζιεζεο. 
    Ζ πξνώζεζε, πινπνίεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ καδηθνύ αζιεηηζκνύ θαη δηνξγάλσζεο 
αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ. 
    Ζ πξνώζεζε ηεο ηδέαο ηεο άζιεζεο ζε όιεο ηηο ειηθίεο, ε αλάδεημε ηεο επγελνύο άκηιιαο κέζα από 
ην Οιπκπηαθό ηδεώδεο ηνπ αζιεηηζκνύ , ε δηάδνζε ηνπ αζιεηηζκνύ ηδηαηηέξσο ζηηο κηθξέο ειηθίεο θαη ε 
αλάδεημε ηαιέλησλ πνπ ζα εθπξνζσπνύλ ην Γήκν ζε αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο. 
    Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη». 
 
 

Γιοίκηση τοσ Ν.Π.Γ.Γ. 
 
Σν Ν.Π.Γ.Γ. δηνηθείηαη από 11κειέο πκβνύιην ην νπνίν απνηειείηαη από: 
 
    Πέληε (5) αηξεηά κέιε, δύν (2) εθ ησλ νπνίσλ νξίδνληαη από ηελ κεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ, 
    έλαο (1) είλαη εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, εθόζνλ απηό απαζρνιεί 
πεξηζζόηεξνπο από δέθα (10) εξγαδνκέλνπο. Ο αλσηέξσ εθπξόζσπνο πξνηείλεηαη από ηε γεληθή 
ζπλέιεπζε ησλ ηαθηηθώλ ππαιιήισλ εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζα 
απνζηαιεί ε ζρεηηθή πξόζθιεζε. 
    ηξείο (3) εθπξόζσπνη θνηλσληθνύ θνξέα – αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ ηνπ Γήκνπ. 
    ηα ινηπά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη δεκόηεο ή θάηνηθνη, πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ 
ππεξεζηώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλώζεηο, 
αλάινγεο κε ην ζθνπό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ & πξνηείλνληαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην από ηελ 
πιεηνςεθία. 
 
Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. αθνινπζεί ηε δεκνηηθή πεξίνδν θαη 
ιήγεη κε ηε ιήμε απηήο. 

 

 
Η σύνθεση τοσ τρέτοντος Γ.. είναι η ακόλοσθη: 

 
 

Α/Α     
1.  ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 
(ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ) 
2.  ΜΠΟΛΛΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 
3.  ΑΓΡΑΝΗΧΣΖ ΠΔΣΡΟ  ΜΔΛΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 
(ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ) 
4.  ΚΡΖΣΗΚΑΚΟΤ – ΓΚΟΤΒΟΤΖ ΑΡΓΤΡΧ  ΜΔΛΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 
(ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ) 
5.  ΜΤΛΧΝΑΚΟΤ ΜΔΣΑΞΗΑ  ΜΔΛΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ (ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ) 
6.  ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ – ΓΚΑΜΟΤΛΑΚΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ  ΜΔΛΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΤΜΒΟΤΛΟ (ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ) 
7.  ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ ΥΡΗΣΗΝΑ  ΜΔΛΟ  EΚΠΡΟΧΠΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
8.  ΜΑΝΑΚΟΤ ΔΛΔΝΖ  ΜΔΛΟ  ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΚΡΟΚΔΧΝ 
9.  ΑΝΑΓΝΧΣΑΚΟ ΥΡΖΣΟ  ΜΔΛΟ  ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 
10.  ΡΑΓΗΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΑ  ΜΔΛΟ  ΓΖΜΟΣΗΑ 
11.  ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  ΜΔΛΟ  ΓΖΜΟΣΖ 



 
 
 
 
 

 
Πόροι τοσ Ν.Π.Γ.Γ. είναι: 

 
      Ζ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ Δπξώηα ε νπνία αλέξρεηαη ζε 200.000 επξώ θαη  ή 
ηπρόλ έθηαθηε επηρνξήγεζε ην ύςνο ηεο νπνίαο δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο πνπ 
νδεγνύλ ζηελ θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο. 
      Κάζε είδνπο εηζθνξέο, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. 
     εηζπξάμεηο από ην αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ην Ν.Π.Γ.Γ. 
     Πξόζνδνη από ηε δηθή ηνπ πεξηνπζία, θαζώο θαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα 
ρξεκαηνδόηεζεο. 
      Οη  Δηήζηεο Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο [Κεληξηθνί Απηνηειείο Πόξνη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1828/89, 
ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2880/2001]. 
     Ζ ζπκκεηνρή ζε επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα από ηνπο πόξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
Δζληθώλ Φνξέσλ. 
     Έζνδα από ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ. 
    Ζ ζπκκεηνρή ζε επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα από ηνπο πόξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
Δζληθώλ Φνξέσλ.  
 

 
Περιοσσία τοσ Νομικού Προσώποσ είναι: 

 
    Ζ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ ζα ζπγρσλεπηνύλ 
θαζώο θαη θάζε άιιε θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία πνπ ηπρόλ απνθηεζεί ή αθηεξσζεί ζηα λνκηθά 
πξόζσπα. 
    Ζ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ θαηαξγνύληαη. Ζ 
πεξηνπζία ησλ νπνίσλ πεξηέξρεηαη ζην Γήκν Δπξώηα θαηόπηλ ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απόθαζεο 
θαηάξγεζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζα 
κπνξεί λα δηαηίζεηαη ε παξαρώξεζε ρξήζε ηνπο. 
    Οη δαπάλεο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ θαηαξγνύληαη ή ζπγρσλεύνληαη, ζα επηβαξύλνπλ ην λέν Ν.Π.Γ.Γ. 
 

 
    Δκπροσώπηση 

 
Σν Ννκηθό Πξόζσπν εθπξνζσπείηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. ζηα Γηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκόζηα 
αξρή θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη από ηνλ Αληηπξόεδξν. 


