
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                 ΑΔΑ: 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από  το  πρακτικό  της  υπ’  αρ.  2/2020 συνεδρίασης  της  Εκτελεστικής
Επιτροπής Δήμου Αίγινας

Αρ. Απόφασης : 2/2020 

Στην Αίγινα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η  του μήνα Μαΐου του
έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η
Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αίγινας ύστερα από την  6426/22-05-2020 έγγραφη
πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα Αντιδήμαρχο σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 62 του Νόμου 3852/2010.

Πριν  από την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  κ.  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  σε
σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντα τέσσερα (4) και συνεπώς υπάρχει απαρτία. 

Παρόντα μέλη
Ιωάννης Ζορμπάς – Δήμαρχος ως Πρόεδρος
Γεώργιος Σκαλτσιώτης – Αντιδήμαρχος ως μέλος
Αντώνιος Μούρτζης – Αντιδήμαρχος ως μέλος
Δημήτριος Καραγιάννης – Αντιδήμαρχος ως μέλος

Απόντα μέλη
Πτερούδης Νικόλαος – Αντιδήμαρχος ως μέλος

Επειδή το θέμα που πρόκειται να συζητηθεί αφορά ολόκληρο το νησί, στη
συνεδρίαση κλήθηκαν  και παρευρίσκονται οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
Αίγινας, κ. Κασιμάκης Παναγιώτης
Βαθέος, κ. Γρυπαίος Ηλίας
Μεσαγρού, κ. Λεούσης Εμμανουήλ
Πέρδικας, κ. Μαρτής Μιχαήλ.

Απών είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κυψέλης κ. Γιαννούλης Μηνάς αν και
κλήθηκε νόμιμα.

Επίσης, απών είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΔΑΟΑ)  κ.  Γκαρής Μάριος  αν  και  κλήθηκε
νόμιμα.

Για την τήρηση των Πρακτικών, στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η υπάλληλος
του Δήμου Αίγινας Μαρία Πιτυροπούλου  Κλάδου ΔΕ1 Δ/κού με βαθμό Α΄.

Θέμα ημερήσιας διάταξης 

“Έγκριση εισήγησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  κατάργηση του
Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Αίγινας  με  την  επωνυμία
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ” 

Ο  Πρόεδρος  ξεκινώντας  τη  συνεδρίαση  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της
Εκτελεστικής  Επιτροπής  αλλά  και  των  Προέδρων  των  Κοινοτήτων  την  υπ’  αρ.
5890/13-05-2020 εισήγησή του σχετικά με το θέμα ημερήσιας διάταξης που έχει ως
εξής:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αίγινας με την υπ’ αριθμόν 211/2003 απόφαση του
(Φ.Ε.Κ.  1611  /  τ.  Β’  /  31.10.2003)  αποφάσισε  τη  σύσταση  του  εν  θέματι
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αναφερόμενου  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία  “Δημοτικός  Αθλητικός  Οργανισμός
Αίγινας” (Δ.Α.Ο.Α.) με έδρα την Αίγινα (άρθρο 2ο) και σκοπό: 

 ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
Α)  Η  δημιουργία  και  λειτουργία  αθλητικών  κέντρων  και  γυμναστηρίων,  χώρων
αθλοπαιδιών και γυμναστικής, ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες για άθληση
των δημοτών, ιδιαίτερα των νέων.
Β) Η ανάπτυξη  μαζικού  λαϊκού  αθλητισμού  με  πρόσληψη κατάλληλου  προσωπικού
(γυμναστές,  προπονητές  κλπ),  για  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  κατά  ηλικία  και
ενδιαφέροντα.
Γ) Η  καλλιέργεια  των  σωματικών  και  πνευματικών  ικανοτήτων,  η  καλλιέργεια
φίλαθλου  αγωνιστικού  πνεύματος,  μακριά  από  φανατισμούς,  ανταγωνισμούς  και
κερδοσκοπικούς στόχους, η κοινωνικότητα των δημοτών.
Δ) Η συμβολή του Αθλητικού Οργανισμού στην ανάπτυξη του έργου και της δράσης
των αθλητικών φορέων του Δήμου. Η διάδοση του φιλάθλου πνεύματος ανάμεσα στα
σωματεία του Δήμου και η μεταξύ τους συνεργασία.
Ε) Η ψυχαγωγία και η αναβάθμιση του Πολιτιστικού επιπέδου, ιδιαίτερα των νέων με
οργάνωση  αθλητικών  εκδηλώσεων,  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  συζητήσεων,
εκδηλώσεων κλπ.
Στ) Η ενεργή συμμετοχή των δημοτών σε όλες τις διαδικασίες του Οργανισμού και των
τμημάτων  του  σε  όλες  τις  δραστηριότητες  του,  φιλοδοξώντας  έτσι  στη  βαθύτερη
ανάπτυξη  των  σχέσεων  τους  με  τον  Αθλητικό  Οργανισμό  και  στην  δημιουργική
συνεργασία τους.
Ζ)  Η  ανάπτυξη  της  συνεργασίας  και  των  σχέσεων  του  Οργανισμού  με  Κρατικές
Υπηρεσίες,  με  λοιπά  Νομικά  Πρόσωπα  (Σχολικές  Επιτροπές  κλπ)  και  ομίλους,  με
άλλους  φορείς  (Μαθητικά  Συμβούλια,  καθηγητές  φυσικής  αγωγής,  Πολιτιστικούς
Συλλόγους κλπ), τα Τοπικά Συμβούλια και με ιδιώτες καθώς επίσης θα επιδιώκει τη
συνεργασία με παρόμοιους οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή.
Η)  Η ίδρυση τμημάτων κατ’ άθλημα ακαδημιών για την παιδική και εφηβική ηλικία
(τζόκιν, λαϊκός αθλητισμός, περίπατοι κλπ).
Θ) Επιβλέπει την λειτουργία των δημοτικών Γυμναστηρίων, την συντήρηση τους, την
επέκτασή τους, την πρόβλεψη και εισήγηση νέων.

Κατόπιν, δυνάμει της υπ’ αριθ. 45/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου “Περί
τροποποίησης της υπ’ αριθ. 211/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Αίγινας «περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτικός Αθλητικός
Οργανισμός Αίγινας» ως προς τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου (σχετ.  οι  υπ’
αριθμ. 33/2007 και 237/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου)” (ΦΕΚ 1922 /
τ. Β’ / 08.09.2015), έγινε τροποποίηση του Άρθρου 6 με τίτλο “Διοίκηση” της υπ’
αριθ. 211/2003 συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ., η οποία έχει ως ακολούθως: 

   ΑΡΘΡΟ 6ο

Διοίκηση

1.-  Η Διοίκηση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
ασκείται  από  εννεαμελές  (9)  Διοικητικό  Συμβούλιο  στο  οποίο  μπορούν  να
συμμετέχουν:
α.- Ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος.
β.- Δημοτικοί Σύμβουλοι, δύο εκ των οποίων ορίζονται από την μειοψηφία.
Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν
χωρίς να       αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας.
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γ.- Δημότες ή κάτοικοι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή κάτοικοι με
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικά με το σκοπό του
Οργανισμού.
δ.- Σε περίπτωση που το Νομικό Πρόσωπο απασχολήσει περισσότερους των δέκα (10)
εργαζομένων,
τότε συμμετέχει ως μέλος ένας εκπρόσωπός τους με αντίστοιχη μείωση ενός εκ των
δημοτών.
ε.- Λοιπά θέματα Διοίκησης ρυθμίζονται από το άρθρο 240 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006).

Τέλος,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  159/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
“Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 211/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας
«περί  σύστασης  Νομικού  Προσώπου  με  την  επωνυμία  Δημοτικός  Αθλητικός
Οργανισμός Αίγινας» ως προς το ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης από το
Δήμο  (σχετ.  η  υπ’  αριθμ.  17683/6692/04.04.2016  Απόφαση  του  Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής)”  (ΦΕΚ  1638  /  τ.  Β’  /  15.05.2017),
τροποποιήθηκε το Άρθρο 4 με τίτλο “Πόροι” της υπ’  αριθ.  211/2003 συστατικής
πράξης του Ν.Π.Δ.Δ., ως ακολούθως: 

Άρθρο 4ο

Πόροι

1.- Η  ετήσια  επιχορήγηση  από  τον  τακτικό  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Αίγινας
ανέρχεται σε 25.000,00 Ευρώ.

Εν συνεχεία των ανωτέρω και έχοντας υπόψιν:
 Τις  υπ΄  αριθ.  211/2003  (Φ.Ε.Κ.  1611/τ.  Β’/31.10.2003),  45/2015  (ΦΕΚ

1922/τ. Β’/ 08.09.2015) και  159/2016 (ΦΕΚ 1638/τ. Β’/15.05.2017) ως άνω
αναφερόμενες  συστατικές  και  τροποποιητικές  αποφάσεις  του  Δημοτικού
Συμβουλίου. 

 Τις  διατάξεις  των  παρ.  3  και  5  του  αρ.  241  του  Ν.  3463/2006,  περί
κατάργησης ενός Ν.Π.Δ.Δ. και ένταξης του προσωπικού που απασχολούνταν
σε αυτό στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, όπως ισχύουν.

 Τις διατάξεις του αρ. 69 του Ν. 4483/2017, περί καθολικής διαδοχής ΟΤΑ
στην περιουσία και τις υποχρεώσεις του καταργουμένου Ν.Π.Δ.Δ.,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός
Αίγινας»,  τις  αρμοδιότητες  του οποίου θα αναλάβει  να ασκεί  απευθείας  ο  Δήμος
Αίγινας με την ένταξη των δραστηριοτήτων του, τη μεταφορά του προσωπικού του,
των περιουσιακών του στοιχείων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του στην
οργανωτική, διοικητική και υπηρεσιακή δομή του Δήμου, ο οποίος θα αποτελεί και
καθολικό διάδοχο αυτού. Επιπροσθέτως τα έσοδα και οι δαπάνες του καταργουμένου
Νομικού Προσώπου θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

Εντός ενός (1) μηνός από την πράξη κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. θα συσταθεί επιτροπή
για  τη  διενέργεια  απογραφής  της  πάσης  φύσεως  περιουσιακών  στοιχείων  που
μεταβιβάζονται στο Δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο. 

Η  κατάργηση  του  Δ.Α.Ο.Α.  κρίνεται  αναγκαία  για  τους  κάτωθι  αναφερόμενους
λόγους:
1)  Το εν λόγω Νομικό Πρόσωπο έχει υποχρεώσεις στην κατάρτιση προϋπολογισμού
και στην παρακολούθησή του, ενώ σήμερα απασχολεί μόνο έναν υπάλληλο. Ως εκ
τούτου  οι  παραπάνω  υποχρεώσεις  επιβαρύνουν  τους  δημοτικούς  υπαλλήλους,
οδηγώντας σε χρονικές καθυστερήσεις των υπηρεσιών.
2) Το ύψος της τακτικής επιχορήγησης του Δ.Α.Ο.Α. από το Δήμο δεν πρέπει να
ξεπερνά  τις  25.000,00€,  γεγονός  που  αποτελεί  ανασταλτικό  παράγοντα  σε
διαδικασίες συντήρησης ή εξέλιξης του δημοτικού γηπέδου.
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3) Μετά την απορρόφηση του Ν.Π.Δ.Δ. από το Δήμο, θα μας δοθεί η δυνατότητα
πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  ορισμένου  χρόνου  (8μηνο)  ή  μέσω
προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, έχοντας ως στόχο την αποτελεσματικότερη
εκπλήρωση των σκοπών του κατηργημένου Νομικού Προσώπου Μέσω του Δήμου
και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών”.

Στη  συνέχεια  έλαβε  το  λόγο  ο  Αντιδήμαρχος  &  Μέλος  της  Εκτελεστικής
Επιτροπής κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος ο οποίος εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για
την κατάργηση του νομικού προσώπου και πρότεινε τη σύσταση μιας Επιτροπής  για
θέματα αθλητισμού που θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

Ο κ. Κασιμάκης Παναγιώτης,  Πρόεδρος της Κοινότητας Αίγινας πρότεινε η
Επιτροπή  αυτή  να  είναι  ολιγομελής  ενώ  όλοι  οι  παρευρισκόμενοι  Πρόεδροι  των
Κοινοτήτων συμφώνησαν για την κατάργηση του ΔΑΟΑ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- Την υπ’ αρ. 5890/13-05-2020 εισήγηση του Προέδρου της
- Τις διατάξεις  του άρθρου 63  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) περί

αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Επιτροπής και ιδιαίτερα το εδ. ι
- Τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006) περί

Συγχώνευσης-κατάργησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
- Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4483/2017 περί καθολικής διαδοχής ΟΤΑ

στην περιουσία και τις υποχρεώσεις του καταργημένου ΝΠΔΔ
- Τις  διατάξεις  του  άρθρου 11  του  Ν.  4674/2020  (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020)  περί

ρύθμισης θεμάτων διοικητικής λειτουργίας δήμων
 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Αίγινας  την  κατάργηση  του  νομικού
προσώπου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ για
τους  λόγους  που  αναφέρονται  στην  υπ’  αρ.  5890/13-05-2020  Εισήγηση  του
Δημάρχου Αίγινας.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2/2020

Για πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.  ΖΟΡΜΠΑΣ

Δήμαρχος

 Τα Μέλη

               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ
                 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ
             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

     Αντιδήμαρχοι

Ακριβές απόσπασμα

Ο  Δήμαρχος

ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ
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