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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κος Ντούρος Σωτήριος νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού 
Ιδρύματος Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών»

 
    Ο Προεδρεύων του Δ.Σ. κος Βρεττός Μιχαήλ ,λόγω απουσίας του Προέδρου κου 
Μπουζιάνη Νικόλαου αφού διαπιστώνει απαρτία 21 παρόντων εκ συνόλου 41 
Δημοτικών Συμβούλων φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης που αφορά: «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού 
Ιδρύματος Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών»
 και δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο του Ιδρύματος ο οποίος αναφέρει σχετικά: 

 « Με την αριθμ. 423/2013 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών 
εγκρίθηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ιδρύματος «ΑΡΩΓΗ» η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμ.74/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Κέντρου.
Στη συνέχεια ύστερα από το υπ’αριθμ. Πρωτ.: 52020/2013 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών  και  σύμφωνα  με  τις  επισημάνσεις  που  αναφερόταν  σε  αυτό, 
συμπληρώθηκε  η  παραπάνω  απόφαση,   με  την  43/2014  απόφαση  του 
Δημ.Συμβουλίου.
Με το υπ’ άριθμ. 8262/2014 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών επισημαίνοντας  τα εξής:
1)Να  προσαρμοστεί  το  άρθρο  6  της  συστατικής  πράξης  του  ιδρύματος  με  τις 
διατάξεις  της  παρ.  1  του  άρθρου  227  του  Ν.3463/06  και  συγκεκριμένα  να 
προστεθεί η παράγραφος:
«Α)  Το ίδρυμα διοικείται  από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο,  που απαρτίζεται 
από  τον  Δήμαρχο  ή  άλλο  αιρετό  ή  μη  πρόσωπο,  που  ορίζεται  από  αυτόν  ως 
πρόεδρος και από οκτώ (8) μέλη, που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα 
από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρός του» η 
οποία εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε  στην με αριθμ.43/14 απόφαση ενώ στην 
423/2013 αναφερόταν .
2)  Θα πρέπει  το  στοιχείο  Ζ  «και  κάθε  άλλη  προσοδοφόρα  επικερδής  δράση  που  
επιτρέπεται από τον νόμο και την ιδρυτική του πράξη ακόμα και αν αναφέρεται ρητά  
στην παρούσα» του άρθρου 4 «Πόροι του Ιδρύματος» να αποσαφηνιστεί , προκειμένου 
να συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Κώδικα  (Ν.3463/06).
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαι όπως :
Τροποποιηθεί  η συστατική πράξη του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών  ως εξής:
1) ΑΡΘΡΟ 6: Να προστεθεί η παράγραφος:
«Α)  Το ίδρυμα διοικείται  από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο,  που απαρτίζεται 
από  τον  Δήμαρχο  ή  άλλο  αιρετό  ή  μη  πρόσωπο,  που  ορίζεται  από  αυτόν  ως 
πρόεδρος και από οκτώ (8) μέλη, που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται  από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρός 
του», 
2) ΑΡΘΡΟ 4 : Να απαλειφθεί το στοιχείο Ζ «και κάθε άλλη προσοδοφόρα επικερδής 
δράση  που  επιτρέπεται  από  τον  νόμο  και  την  ιδρυτική  του  πράξη  ακόμα  και  αν  
αναφέρεται ρητά στην παρούσα» του άρθρου 4 «Πόροι του Ιδρύματος».
Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  η  συστατική  πράξη  του  Δημοτικού  Ιδρύματος  «Κέντρο 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών» και κωδικοποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση
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Συνιστάται στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής Δημοτικό ΄Ιδρυμα με 
το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»  και 
το διακριτικό τίτλο «ΑΡΩΓΗ».Ειδικότερα:

Α) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Ειδικές Ανάγκες  με 
την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΛΙΟΤ» για παιδιά ηλικίας από 6 ετών μέχρι 30 
ετών  και 

Β) Μονάδα Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης – οικοτροφείο για άτομα με 
νοητική  υστέρηση  και  δευτερογενείς  ψυχικές  διαταραχές  και  θα  φιλοξενεί 
άτομα (άνευ ορίου ηλικίας) τα οποία είναι ορφανά ή διαβιούν σε ακατάλληλο 
περιβάλλον με το όνομα «ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ», με την συμμετοχή του Σωματείου 
Κοινωνικής Μέριμνας  «Αρωγή».

(Υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται 
από  τον  κανονισμό  Λειτουργίας  του  καθενός  ,  και  θα  εγκριθούν   από  το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών).

 
ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός
Α) Σκοπός του Ιδρύματος είναι :η μέριμνα των αναπήρων παιδιών ήτοι:
• Πρόληψη και θεραπεία της παιδικής αναπηρίας,
• Η παροχή  κάθε  δυνατής  ηθικής  και  κοινωνικής  συμπαράστασης  για  την 
θεραπεία,  την  αγωγή,  την  εκπαίδευση  και  κοινωνική  αποκατάσταση  ατόμων  με 
ειδικές ανάγκες,
• Η σωματική αποκατάσταση αυτών στο μέτρο του δυνατού,
• Η  απασχόληση  και  εκπαίδευση  των  παιδιών  με  ειδικές  ανάγκες  από 
εξειδικευμένο προσωπικό,
• Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, πληροφόρησης ή άλλης συμπαράστασης 
προς τις οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες,
• Η  ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση  της  κοινής  γνώμης  σχετικά  με  τα 
προβλήματα των παιδιών αυτών καθώς και των οικογενειών τους,
• Η έρευνα για την βελτίωση των μεθόδων αποκατάστασης και η εκπαίδευση 
προσωπικού  σε  ειδικότητες  αναφερόμενες  στην  περίθαλψη,  την  κοινωνική 
προσαρμογή και αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Β)  Ο σκοπός του Ιδρύματος πραγματοποιείται με την παροχή:
• Κατάλληλων κοινωνικό –ιατροδιαγνωστικών υπηρεσιών,
• Συντηρητικής θεραπευτικής αγωγής φυσικής αποκατάστασης,
• Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που έχει άμεση σχέση με την αναπηρία,
• Των κατάλληλων ορθοπεδικών ή άλλων μέσων αναπληρώσεως ή βελτιώσεως 
της σωματικής λειτουργικότητας των αναπήρων,
• Κατά περίπτωση υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχολογικής αναπροσαρμογής, 
καθώς  και με:
• Τη  δημιουργία  και  λειτουργία  εγκαταστάσεων  για  την  ψυχαγωγία,  την 
μόρφωση και την κοινωνική καλλιέργεια των ατόμων αυτών,
• Την  εκτύπωση  και  κυκλοφορία  εντύπων  για  την  ενημέρωση  και 
ευαισθητοποίηση  της  κοινωνίας  πάνω  στα  προβλήματα  των  παιδιών  με  ειδικές 
ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 3

΄Εδρα
΄Εδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Αχαρνών του Νομού Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4

Πόροι του Ιδρύματος είναι:
Α) Η ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Αχαρνών εως 500.000 € ετησίως,
Β) Οι έκτακτες ή προαιρετικές επιχορηγήσεις από τον Δήμο Αχαρνών,
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Γ)   Τυχόν   επιχορηγήσεις  και  επιδοτήσεις   από   την   Ευρωπαϊκή   ΄Ενωση,
Κρατικούς και Διεθνείς Οργανισμούς ή άλλους φορείς προς το ίδρυμα ή προς τον
Δήμο Αχαρνών για το ίδρυμα,
Δ) Εισπράξεις από κρατικούς – ασφαλιστικούς ή ιδιωτικούς κ.λ.π. φορείς, ως  το 
αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών, που παρέχει το Ιδρυμα,
Ε) Πρόσοδοι από την δική του περιουσία και από την συμμετοχή του σε
προγράμματα,
Στ) Κάθε είδους δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές, καθώς και κάθε άλλο
έσοδο ή εισφορά,  που αποσκοπεί  στην πραγμάτωση των σκοπών του,  ιδία δε  τα 
έσοδα  που  μπορούν  να  προκύψουν  για  το  Ίδρυμα  από  την  εκμετάλλευση  του 
ονόματος και του λογότυπου του Ιδρύματος.
 
ΑΡΘΡΟ 5

Περιουσία του Ιδρύματος:

1)   1ο Κτίριο  (κατά  χρήση)   Το  οποίο  λειτουργεί  ως Κέντρο  Δημιουργικής 
Απασχόλησης παιδιών με Ειδικές Ανάγκες  με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΛΙΟΤ»
Α)  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την υπ.αριθμ.    20/2000 απόφαση παραχώρησε 
οικόπεδο έκτασης 3.000 τ.μ. περίπου στην περιοχή Μπόσκιζα, Ο.Τ. ΚΙ 2287 και 
2288, στη διασταύρωση των οδών Μπόσκιζας και Πλαταιών 23Α, όπου στη συνέχεια 
το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΡΩΓΗ» ανήγειρε με  μέριμνα  και δαπάνη του 
κτηριακές εγκαταστάσεις και  περιγράφονται ως εξής:
α. Αίθουσα διδασκαλίας – Απασχόλησης 1        εμβαδού 47,00 τ.μ.
β. Αίθουσα διδασκαλίας – Απασχόλησης 2            //         74,00 τ.μ.
γ Αίθουσα διδασκαλίας – Απασχόλησης 3             //         74,00 τ.μ.    
δ. Τραπεζαρία – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων    //          82,00 τ.μ.
ε. Αίθουσα πισίνας  //  17,50 τ.μ.
στ. Χωλ εισόδου – Αναμονή Γονέων                      //           81,50 τ.μ.
ζ. Γραφεία – Ιατρείο –Προθάλαμος Διοίκησης       //            80,00 τ.μ.
η Κουζίνα –Αποθήκη –Βοηθ.Χώρος κουζίνας        //            35,00 τ.μ.
θ. Αποδυτήρια – WC θηλέων – αποθήκη               //            56,00 τ.μ.

ι.Αποδυτήρια – WC αρένων – αποθήκη                 //            56,00 τ.μ.
ια.Λεβητοστάσιο – Δεξαμενή καυσίμων                 //            20,00 τ.μ.
ιβ.Διάδρομοι                                                          //            80,00 τ.μ. 
Β) Ο  απαραίτητος  εξοπλισμός  και  όλα  τα  υλικά,  που  απαιτούνται  για  την 
λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων και του Ιδρύματος και είναι καταχωρημένα 
στην κατάσταση παγίων του Ιδρύματος.

2)  2ο Κτίριο  (κατά  κυριότητα) Μονάδα  Ψυχοκοινωνικής  αποκατάστασης  – 
οικοτροφείο για άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές 
και θα φιλοξενεί άτομα (άνευ ορίου ηλικίας) τα οποία είναι ορφανά ή διαβιούν σε 
ακατάλληλο περιβάλλον με το όνομα «ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ»,
Στέγη υποστηριζόμενης έκτασης 1.118,10 m2 , με την επωνυμία «ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ» 
στην περιοχή Αυλίζα, στην οδό Μενελάου Λουντέμη, Ο.Τ. 97, το οποίο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 53/2013 απόφαση Δ.Σ., δωρίθηκε από το Δήμο Αχαρνών στο Κέντρο 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, μεταβιβάστηκε με το υπ’αριθμ. 27.454 συμβόλαιο και 
μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο Αχαρνών στα βιβλία μεταγραφών στον τόμο 997 
και με αύξοντα αριθμό 169 και το οποίο κατασκευάσθηκε και παραδόθηκε πλήρως 
εξοπλισμένο μέριμνα και δαπάνη του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΡΩΓΗ» 
Περιγραφή κτιρίου
Εντός  του  οικοπέδου  έχει  ανεγερθεί,  βάσει  της  υπ αριθμ.  596/2009  άδεια 
οικοδομής  ,  ένα  τριώροφο  υπόγειο,  με  χρήση  μονάδας  ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης  (  οικοτροφείο  για  άτομα  με  νοητική  υστέρηση  και 
δευτερογενείς νοητικές διαταραχές).
και περιλαμβάνει:
α) Υπόγειο
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Έχει μικτό εμβαδόν 345,60Μ2. Αποτελείται από βοηθητικούς χώρους : χώρο 
στάθμευσης  οχημάτων  (6  θέσεις  στάθμευσης  αυτοκινήτων  και  2  θέσεις 
στάθμευσης μοτοσικλετών),  λεβητοστάσιο,  αποθηκευτικούς χώρους, δεξαμενή 
πυρόσβεσης,  μηχανοστάσιο  ανελκυστήρα,  χώρο  ηλεκτρικής  γεννήτριας, 
συνεργείο,  WC,  πλυντήριο  –σιδερωτήριο,  κλιμακοστάσιο,  ανελκυστήρα  και 
ράμπα καθόδου από το ισόγειο.  
β) Ισόγειο
Έχει μικτό εμβαδόν 167,22Μ2. Αποτελείται από χώρο εισόδου, χώρο εστίασης 
– κουζίνα, λογιστήριο, χώρο διεύθυνσης, WC, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και 
χώρο pilotis εμβαδού 167,22 Μ2.
γ) Α όροφος
Έχει  μικτό  εμβαδόν  345,60  Μ2.  Αποτελείται  από  κοιτώνες  με  WC,  χώρο 
δημιουργικής απασχόλησης, χώρο λογοθεραπείας, λινοθήκη, ιατρείο με  WC, 
καθιστικό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και βοηθητικό κλιμακοστάσιο.
δ) Β όροφος
Έχει μικτό εμβαδόν 345,60 Μ2. Αποτελείται από κοιτώνες με  WC, αίθουσα 
διδασκαλίας,  ιατρείο  με  WC,  καθιστικό,  κλιμακοστάσιο,  ανελκυστήρα  και 
βοηθητικό κλιμακοστάσιο.
Στο κτίριο δεν υπάρχουν ημιυπαίθριοι χώροι και εξώστες. 
ΑΡΘΡΟ 6

Α) Το ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από 
τον Δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο, που ορίζεται από αυτόν ως πρόεδρος και 
από οκτώ (8) μέλη, που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρός του.
Από τα μέλη αυτά:
1. δύο (2) τουλάχιστον Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται 
από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου

2. έναν (1) τουλάχιστον του Τοπικού Συμβουλίου της τοπικής Κοινότητας 
που εδρεύει το Ίδρυμα

3. ένα(1)  τουλάχιστον  πρόσωπο,  που  προτείνεται  από  το  Σωματείο 
Κοινωνικής Μέριμνας «Αρωγή».

4. ένας(1)   εκπρόσωπος   των   εργαζομένων   του   Ιδρύματος,   εφόσον 
αυτοί  υπερβαίνουν  τους  δέκα(10).Ο  εκπρόσωπος  αυτός  πρέπει  να 
προταθεί  από  την  Γενική  Συνέλευση  των  τακτικών  υπαλλήλων  σε 
προθεσμία δέκα πέντε(15) ημερών, από τότε που θα αποσταλεί η σχετική 
πρόσκληση.  Σε  περίπτωση  που  ο  αριθμός  των  εργαζομένων  είναι 
μικρότερος  των  (10)  ,  τη  θέση  του  καταλαμβάνει  ένας  επιπλέον 
Δημοτικός Σύμβουλος. (σύμφωνα με την αρ.90/2012 Γνωμοδότηση)

5. ένα(1) τουλάχιστον πρόσωπο και  έως την συμπλήρωση του συνολικού 
αριθμού των οκτώ(8) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπα, 
που  έχουν  ανάλογη  επαγγελματική  ή  κοινωνική   δράση  ή  ειδικές 
γνώσεις ή πρόσωπο, που είναι χρήστης του Ιδρύματος.

Β)Ένα εκ των τριών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος μαζί 
με  το  αντίστοιχο  αναπληρωματικό  είναι  από  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  του  Ιδρύματος  που  έχουν  προταθεί  από  το  Σωματείο 
Κοινωνικής Μέριμνας 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Από  την  παραπάνω  απόφαση  προκαλείται  δαπάνη  σε  βάρος  του 
προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών ύψους 88.041.09 € για το τρέχον έτος 
και για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση  στον προϋπολογισμό του 
δήμου στον Κ.Α. 00-6715.008( Τακτική Επιχορήγηση του Κέντρου Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες).  Για  τα επόμενα πέντε  έτη θα προβλεφθεί  πίστωση έως το 
ποσό  των  500.000  €  κατ’  έτος  στους   αντίστοιχους  κωδικούς  των 
προϋπολογισμών του Δήμου (σύμφωνα με την αρ.πρωτ.: 15348/2014 βεβαίωση 
της Οικονομικής Υπηρεσίας)..
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Τέλος ο κος Προεδρεύων του Δ.Σ. ζητά την λήψη της σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:
1)την αριθμ. 423/2013 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών 
2) την εισήγηση του Προέδρου του του  Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
  

ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1)Εγκρίνει  την   Τροποποίηση  της  συστατικής  πράξης  του  Δημοτικού  Ιδρύματος 
Κέντρο  Ατόμων  με  Ειδικές  Ανάγκες  Δήμου  Αχαρνών»  σύμφωνα  με  τις 
υποδείξεις του Υπουργείου Εσωτερικών  ως εξής: .
   1) ΑΡΘΡΟ 6: Να προστεθεί η παράγραφος:
«Α)  Το ίδρυμα διοικείται  από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο,  που απαρτίζεται 
από  τον  Δήμαρχο  ή  άλλο  αιρετό  ή  μη  πρόσωπο,  που  ορίζεται  από  αυτόν  ως 
πρόεδρος και από οκτώ (8) μέλη, που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται  από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρός 
του», 
2) ΑΡΘΡΟ 4 : Να απαλειφθεί το στοιχείο Ζ «και κάθε άλλη προσοδοφόρα επικερδής 
δράση  που  επιτρέπεται  από  τον  νόμο  και  την  ιδρυτική  του  πράξη  ακόμα  και  αν  
αναφέρεται ρητά στην παρούσα» του άρθρου 4 «Πόροι του Ιδρύματος».
Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  η  συστατική  πράξη  του  Δημοτικού  Ιδρύματος  «Κέντρο 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών» και κωδικοποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση

Συνιστάται στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής Δημοτικό ΄Ιδρυμα με 
το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»  και 
το διακριτικό τίτλο «ΑΡΩΓΗ».Ειδικότερα:

Α) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Ειδικές Ανάγκες  με 
την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΛΙΟΤ» για παιδιά ηλικίας από 6 ετών μέχρι 30 
ετών  και 

Β) Μονάδα Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης – οικοτροφείο για άτομα με 
νοητική  υστέρηση  και  δευτερογενείς  ψυχικές  διαταραχές  και  θα  φιλοξενεί 
άτομα (άνευ ορίου ηλικίας) τα οποία είναι ορφανά ή διαβιούν σε ακατάλληλο 
περιβάλλον με το όνομα «ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ», με την συμμετοχή του Σωματείου 
Κοινωνικής Μέριμνας  «Αρωγή».

(Υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται 
από  τον  κανονισμό  Λειτουργίας  του  καθενός  ,  και  θα  εγκριθούν   από  το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών).

 
ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός
Α) Σκοπός του Ιδρύματος είναι :η μέριμνα των αναπήρων παιδιών ήτοι:
• Πρόληψη και θεραπεία της παιδικής αναπηρίας,
• Η παροχή  κάθε  δυνατής  ηθικής  και  κοινωνικής  συμπαράστασης  για  την 
θεραπεία,  την  αγωγή,  την  εκπαίδευση  και  κοινωνική  αποκατάσταση  ατόμων  με 
ειδικές ανάγκες,
• Η σωματική αποκατάσταση αυτών στο μέτρο του δυνατού,
• Η  απασχόληση  και  εκπαίδευση  των  παιδιών  με  ειδικές  ανάγκες  από 
εξειδικευμένο προσωπικό,

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΨ8-Τ1Ο



• Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, πληροφόρησης ή άλλης συμπαράστασης 
προς τις οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες,
• Η  ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση  της  κοινής  γνώμης  σχετικά  με  τα 
προβλήματα των παιδιών αυτών καθώς και των οικογενειών τους,
• Η έρευνα για την βελτίωση των μεθόδων αποκατάστασης και η εκπαίδευση 
προσωπικού  σε  ειδικότητες  αναφερόμενες  στην  περίθαλψη,  την  κοινωνική 
προσαρμογή και αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Β)  Ο σκοπός του Ιδρύματος πραγματοποιείται με την παροχή:
• Κατάλληλων κοινωνικό –ιατροδιαγνωστικών υπηρεσιών,
• Συντηρητικής θεραπευτικής αγωγής φυσικής αποκατάστασης,
• Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που έχει άμεση σχέση με την αναπηρία,
• Των κατάλληλων ορθοπεδικών ή άλλων μέσων αναπληρώσεως ή βελτιώσεως 
της σωματικής λειτουργικότητας των αναπήρων,
• Κατά περίπτωση υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχολογικής αναπροσαρμογής, 
καθώς  και με:
• Τη  δημιουργία  και  λειτουργία  εγκαταστάσεων  για  την  ψυχαγωγία,  την 
μόρφωση και την κοινωνική καλλιέργεια των ατόμων αυτών,
• Την  εκτύπωση  και  κυκλοφορία  εντύπων  για  την  ενημέρωση  και 
ευαισθητοποίηση  της  κοινωνίας  πάνω  στα  προβλήματα  των  παιδιών  με  ειδικές 
ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 3

΄Εδρα
΄Εδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Αχαρνών του Νομού Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4

Πόροι του Ιδρύματος είναι:
Α) Η ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Αχαρνών εως 500.000 € ετησίως,
Β) Οι έκτακτες ή προαιρετικές επιχορηγήσεις από τον Δήμο Αχαρνών,
Γ)   Τυχόν   επιχορηγήσεις  και  επιδοτήσεις   από   την   Ευρωπαϊκή   ΄Ενωση,
Κρατικούς και Διεθνείς Οργανισμούς ή άλλους φορείς προς το ίδρυμα ή προς τον
Δήμο Αχαρνών για το ίδρυμα,
Δ) Εισπράξεις από κρατικούς – ασφαλιστικούς ή ιδιωτικούς κ.λ.π. φορείς, ως  το 
αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών, που παρέχει το Ιδρυμα,
Ε) Πρόσοδοι από την δική του περιουσία και από την συμμετοχή του σε
προγράμματα,
Στ) Κάθε είδους δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές, καθώς και κάθε άλλο
έσοδο ή εισφορά,  που αποσκοπεί  στην πραγμάτωση των σκοπών του,  ιδία δε  τα 
έσοδα  που  μπορούν  να  προκύψουν  για  το  Ίδρυμα  από  την  εκμετάλλευση  του 
ονόματος και του λογότυπου του Ιδρύματος.
 
ΑΡΘΡΟ 5

Περιουσία του Ιδρύματος:

1)   1ο Κτίριο  (κατά  χρήση)   Το  οποίο  λειτουργεί  ως Κέντρο  Δημιουργικής 
Απασχόλησης παιδιών με Ειδικές Ανάγκες  με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΛΙΟΤ»
Α)  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την υπ.αριθμ.    20/2000 απόφαση παραχώρησε 
οικόπεδο έκτασης 3.000 τ.μ. περίπου στην περιοχή Μπόσκιζα, Ο.Τ. ΚΙ 2287 και 
2288, στη διασταύρωση των οδών Μπόσκιζας και Πλαταιών 23Α, όπου στη συνέχεια 
το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΡΩΓΗ» ανήγειρε με  μέριμνα  και δαπάνη του 
κτηριακές εγκαταστάσεις και  περιγράφονται ως εξής:
α. Αίθουσα διδασκαλίας – Απασχόλησης 1        εμβαδού 47,00 τ.μ.
β. Αίθουσα διδασκαλίας – Απασχόλησης 2            //         74,00 τ.μ.
γ Αίθουσα διδασκαλίας – Απασχόλησης 3             //         74,00 τ.μ.    
δ. Τραπεζαρία – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων    //          82,00 τ.μ.
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ε. Αίθουσα πισίνας  //  17,50 τ.μ.
στ. Χωλ εισόδου – Αναμονή Γονέων                      //           81,50 τ.μ.
ζ. Γραφεία – Ιατρείο –Προθάλαμος Διοίκησης       //            80,00 τ.μ.
η Κουζίνα –Αποθήκη –Βοηθ.Χώρος κουζίνας        //            35,00 τ.μ.
θ. Αποδυτήρια – WC θηλέων – αποθήκη               //            56,00 τ.μ.

ι.Αποδυτήρια – WC αρένων – αποθήκη                 //            56,00 τ.μ.
ια.Λεβητοστάσιο – Δεξαμενή καυσίμων                 //            20,00 τ.μ.
ιβ.Διάδρομοι                                                          //            80,00 τ.μ. 
Β) Ο  απαραίτητος  εξοπλισμός  και  όλα  τα  υλικά,  που  απαιτούνται  για  την 
λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων και του Ιδρύματος και είναι καταχωρημένα 
στην κατάσταση παγίων του Ιδρύματος.

2)  2ο Κτίριο  (κατά  κυριότητα) Μονάδα  Ψυχοκοινωνικής  αποκατάστασης  – 
οικοτροφείο για άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές 
και θα φιλοξενεί άτομα (άνευ ορίου ηλικίας) τα οποία είναι ορφανά ή διαβιούν σε 
ακατάλληλο περιβάλλον με το όνομα «ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ»,
Στέγη υποστηριζόμενης έκτασης 1.118,10 m2 , με την επωνυμία «ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ» 
στην περιοχή Αυλίζα, στην οδό Μενελάου Λουντέμη, Ο.Τ. 97, το οποίο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 53/2013 απόφαση Δ.Σ., δωρίθηκε από το Δήμο Αχαρνών στο Κέντρο 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, μεταβιβάστηκε με το υπ’αριθμ. 27.454 συμβόλαιο και 
μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο Αχαρνών στα βιβλία μεταγραφών στον τόμο 997 
και με αύξοντα αριθμό 169 και το οποίο κατασκευάσθηκε και παραδόθηκε πλήρως 
εξοπλισμένο μέριμνα και δαπάνη του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΡΩΓΗ» 
Περιγραφή κτιρίου
Εντός  του  οικοπέδου  έχει  ανεγερθεί,  βάσει  της  υπ αριθμ.  596/2009  άδεια 
οικοδομής  ,  ένα  τριώροφο  υπόγειο,  με  χρήση  μονάδας  ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης  (  οικοτροφείο  για  άτομα  με  νοητική  υστέρηση  και 
δευτερογενείς νοητικές διαταραχές).
και περιλαμβάνει:
α) Υπόγειο
Έχει μικτό εμβαδόν 345,60Μ2. Αποτελείται από βοηθητικούς χώρους : χώρο 
στάθμευσης  οχημάτων  (6  θέσεις  στάθμευσης  αυτοκινήτων  και  2  θέσεις 
στάθμευσης μοτοσικλετών),  λεβητοστάσιο,  αποθηκευτικούς χώρους, δεξαμενή 
πυρόσβεσης,  μηχανοστάσιο  ανελκυστήρα,  χώρο  ηλεκτρικής  γεννήτριας, 
συνεργείο,  WC,  πλυντήριο  –σιδερωτήριο,  κλιμακοστάσιο,  ανελκυστήρα  και 
ράμπα καθόδου από το ισόγειο.  
β) Ισόγειο
Έχει μικτό εμβαδόν 167,22Μ2. Αποτελείται από χώρο εισόδου, χώρο εστίασης 
– κουζίνα, λογιστήριο, χώρο διεύθυνσης, WC, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και 
χώρο pilotis εμβαδού 167,22 Μ2.
γ) Α όροφος
Έχει  μικτό  εμβαδόν  345,60  Μ2.  Αποτελείται  από  κοιτώνες  με  WC,  χώρο 
δημιουργικής απασχόλησης, χώρο λογοθεραπείας, λινοθήκη, ιατρείο με  WC, 
καθιστικό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και βοηθητικό κλιμακοστάσιο.
δ) Β όροφος
Έχει μικτό εμβαδόν 345,60 Μ2. Αποτελείται από κοιτώνες με  WC, αίθουσα 
διδασκαλίας,  ιατρείο  με  WC,  καθιστικό,  κλιμακοστάσιο,  ανελκυστήρα  και 
βοηθητικό κλιμακοστάσιο.
Στο κτίριο δεν υπάρχουν ημιυπαίθριοι χώροι και εξώστες. 

ΑΡΘΡΟ 6

Α) Το ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από 
τον Δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο, που ορίζεται από αυτόν ως πρόεδρος και 
από οκτώ (8) μέλη, που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρός του.
Από τα μέλη αυτά:

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΨ8-Τ1Ο



6. δύο (2) τουλάχιστον Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται 
από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου

7. έναν (1) τουλάχιστον του Τοπικού Συμβουλίου της τοπικής Κοινότητας 
που εδρεύει το Ίδρυμα

8. ένα(1)  τουλάχιστον  πρόσωπο,  που  προτείνεται  από  το  Σωματείο 
Κοινωνικής Μέριμνας «Αρωγή».

9. ένας(1)   εκπρόσωπος   των   εργαζομένων   του   Ιδρύματος,   εφόσον 
αυτοί  υπερβαίνουν  τους  δέκα(10).Ο  εκπρόσωπος  αυτός  πρέπει  να 
προταθεί  από  την  Γενική  Συνέλευση  των  τακτικών  υπαλλήλων  σε 
προθεσμία δέκα πέντε(15) ημερών, από τότε που θα αποσταλεί η σχετική 
πρόσκληση.  Σε  περίπτωση  που  ο  αριθμός  των  εργαζομένων  είναι 
μικρότερος  των  (10)  ,  τη  θέση  του  καταλαμβάνει  ένας  επιπλέον 
Δημοτικός Σύμβουλος. (σύμφωνα με την αρ.90/2012 Γνωμοδότηση)

10.ένα(1) τουλάχιστον πρόσωπο και  έως την συμπλήρωση του συνολικού 
αριθμού των οκτώ(8) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπα, 
που  έχουν  ανάλογη  επαγγελματική  ή  κοινωνική   δράση  ή  ειδικές 
γνώσεις ή πρόσωπο, που είναι χρήστης του Ιδρύματος.

Β)Ένα εκ των τριών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος μαζί 
με  το  αντίστοιχο  αναπληρωματικό  είναι  από  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  του  Ιδρύματος  που  έχουν  προταθεί  από  το  Σωματείο 
Κοινωνικής Μέριμνας 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Από  την  παραπάνω  απόφαση  προκαλείται  δαπάνη  σε  βάρος  του 
προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών ύψους 88.041.09 € για το τρέχον έτος 
και για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση  στον προϋπολογισμό του 
δήμου στον Κ.Α. 00-6715.008( Τακτική Επιχορήγηση του Κέντρου Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες).  Για  τα επόμενα πέντε  έτη θα προβλεφθεί  πίστωση έως το 
ποσό  των  500.000  €  κατ’  έτος  στους   αντίστοιχους  κωδικούς  των 
προϋπολογισμών του Δήμου (σύμφωνα με την αρ.πρωτ.: 15348/2014 βεβαίωση 
της Οικονομικής Υπηρεσίας)..
2)Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κο Δήμαρχο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  Βρεττός Μιχάλης,    
Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Θανοπούλου Ιωάννα
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Γκίκας Παναγιώτης, Γκίκας Χρήστος, Γρηγοριάδης 
Παναγιώτης, Ελευθεράκου Ελένη, Ελευθεριάδης Παντελής, Ελευθεριάδης Στυλιανός, 
Καλάργαλης Ιωάννης, Κατσανδρής Ιωάννης, Κοπαλάς Σταύρος, Κορνιλάκης 
Παναγιώτης, Λαζάρου Βασίλειος, Ντούρος Παναγιώτης, Ξαγοράρης Νικόλαος, 
Παντελιά Εύη, Πετάκος Γεώργιος, Πολυμενέας Παναγιώτης, Ρούσσας Κωνσταντίνος, 
Σαββίδης Κωνσταντίνος, Σαββίδης Σπυρίδων, Τραβασάρος Αθανάσιος, 
Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΝΤΟΥΡΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΨ8-Τ1Ο


