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Σύσταση δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Ελληνική

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 226, 227, 232 και 235 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων» (Α’ 114), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ.22 του ν.4622/2019 «Επιτελικό
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του ν.4623/2019 (Α΄134) περί συγκρότησης των
διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, όπως αυτές ισχύουν μετά
την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 3 του άρθρου 177 του ν.4635/2019
(Α΄167).
5. Την με αριθμό Υ22/17-6-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (ΦΕΚ Β΄2607).
6. Την με αριθμό Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(ΦΕΚ Β΄4805).

7. Την με αριθμό 505/31-8-2020 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων.
8. Την με αριθμό πρωτ. 110584/22-12-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με την οποία τεκμαίρεται η νομιμότητα της με αριθμ. 505/2020
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.
9. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αρ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/53/27-4-2021 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του
Υπουργείου Εσωτερικών, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται
ετησίως δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων ύψους 30.000
ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη σε βάρος του ΚΑ 6715.012 εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και είναι σύμφωνη με το εγκριθέν
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Η ίδια δαπάνη θα προβλέπεται
και θα εγγράφεται στους οικείους κωδικούς των προϋπολογισμών του Δήμου
Αθηναίων, των επόμενων πέντε ετών.
10. Την με αριθό 39049/10-2-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΚΝΩΩ6ΜΜΕΕ).
11. Την 131/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Σύσταση
Συστήνεται στο Δήμο Αθηναίων Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το Ίδρυμα έχει ως σκοπούς τον εντοπισμό, την καταγραφή, τη διάσωση, την
προστασία, τη συντήρηση, την ανάδειξη και την προβολή των στοιχείων που συναποτελούν
την άυλη και υλική ιστορική κληρονομία του Δήμου και της πόλεως των Αθηνών και την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων, οι οποίες προάγουν το μορφωτικό επίπεδο των δημοτών. Στο
πλαίσιο αυτό και προς επίτευξη των σκοπών του, οι αρμοδιότητες του Ιδρύματος είναι κυρίως
οι εξής :

α) η ίδρυση και λειτουργία του «Μουσείου Δήμου Αθηναίων» για την προβολή της
ιστορίας της πόλεως και του Δήμου Αθηναίων,
β) η επανίδρυση και λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Αθηναίων,
γ) η συντήρηση, η φροντίδα της λειτουργίας και ο εμπλουτισμός των πάσης φύσεως
αρχείων και ιστορικών τεκμηρίων του Δήμου Αθηναίων,
δ) η συντήρηση, προστασία, καταγραφή, ανάδειξη, προβολή και εμπλουτισμός των
έργων γλυπτικής τέχνης στο δημόσιο χώρο και των μνημείων του Δήμου Αθηναίων,
ε) η φροντίδα ώστε να καταστούν επισκέψιμα στο κοινό και προσεγγίσιμα στους
ερευνητές τα πάσης φύσεως μορφωτικά αγαθά που έχουν προέλθει από τις υπηρεσίες και τη
λειτουργία του Δήμου Αθηναίων από την ίδρυσή του,
στ) η οργάνωση δικτύων ξεναγήσεων σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού,
ζ) η κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων
και η δημοσίευση σειράς εκδόσεων Αθηναϊκής θεματολογίας, ιδιαιτέρως δε σχετικής με τον
Δήμο Αθηναίων υπό την ονομασία «Αθηναϊκή Βιβλιοθήκη»,
η) η συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού,
θ) η προκήρυξη διαγωνισμών, η αθλοθέτηση βραβείων και η χορήγηση υποτροφιών,
ι) η διαχείριση και η επιμέλεια ζητημάτων ψηφιακής κληρονομίας του Δήμου
Αθηναίων,
ια) η πραγματοποίηση εν γένει κάθε σχετικής με τις αρμοδιότητές του δραστηριότητας
προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του.
Άρθρο 3
Φορέας ίδρυσης
Φορέας ίδρυσης του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος και παρακολουθεί
τη δράση του Ιδρύματος.
Άρθρο 4
Έδρα
Έδρα του Ιδρύματος ορίζεται το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών επί της οδού Αθηνάς
αριθμός 63.
Άρθρο 5
Διάρκεια
Η διάρκεια του Ιδρύματος ορίζεται επ’ αόριστον.

Άρθρο 6
Διοίκηση
1. Διοικητικό Συμβούλιο
α. Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από το Δήμαρχο
ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που ορίζεται από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο και από έξι (6) ακόμα
μέλη, τα οποία εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του ν.4623/2019 (Α΄134), όπως ισχύει
μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 3 του άρθρου 177 του ν.4635/2019
(Α΄167). Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρός του.
β. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος εκλέγονται:
i. Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι.
ii. Σε περίπτωση που απασχολούνται στο Ίδρυμα περισσότεροι από δέκα (10)
εργαζόμενοι, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ένας εκπρόσωπος των
εργαζομένων του Ιδρύματος, ο οποίος προτείνεται από την Γενική Συνέλευση των τακτικών
υπαλλήλων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
σχετικής πρόσκλησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως, χωρίς τον
εκπρόσωπο των εργαζομένων.
iii. Tρία (3) πρόσωπα, τα οποία έχουν επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές
γνώσεις σχετικές με τους σκοπούς του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που στο Ίδρυμα
απασχολούνται δέκα (10) ή λιγότεροι εργαζόμενοι, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
εκλέγονται τέσσερα (4) από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο πρόσωπα.
γ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει σε κάθε
περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών.
2. Εκτελεστική Επιτροπή
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον
Αντιπρόεδρο και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τακτικά, καθώς και δυο
αναπληρωματικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία από το
Διοικητικό Συμβούλιο, ευθύς μόλις συγκροτηθεί σε Σώμα. Η θητεία των μελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετής και συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
3. Εκπροσώπηση
Το Ίδρυμα εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή από τον Πρόεδρό
του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 7
Οικονομική Διοίκηση
Τα ζητήματα που αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον
προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και

την περιουσία του Ιδρύματος,

ρυθμίζονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους.
Άρθρο 8
Πόροι
Πόροι του Ιδρύματος είναι:
α. η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων,
β. η επιχορήγηση ή κάθε άλλη παροχή του Κράτους, είτε απευθείας προς αυτό είτε
προς το Δήμο Αθηναίων, για το Ίδρυμα,
γ. εισφορές, δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και κληροδοσίες από οποιοδήποτε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο,
δ. δωρεές, ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις για την επίτευξη των σκοπών του, από
κρατικούς φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, διεθνείς οργανισμούς, ιδρύματα ή μη
κυβερνητικές οργανώσεις,
ε. χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ελληνικό Δημόσιο για την
υλοποίηση επιχορηγούμενων προγραμμάτων,
στ. εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το
Ίδρυμα,
ζ. πρόσοδοι από τη δική του περιουσία,
η. κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις
Για τα ζητήματα διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης του Ιδρύματος, τα ζητήματα
λειτουργίας και εποπτείας του Διοικητικού του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής
και, εν γένει, για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς από το παρόν, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 226 έως και 237 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κάθε φορά
ισχύουν.

Άρθρο 10
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021
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