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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: 1. ΚΑΠΗ, ΔΗ−
ΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ, ΔΑΟΘ 
και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,
2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ και ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ,
3. ΚΑΠΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘ−
ΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΓΙΩΝ, 4. ΠΝΕΥΜΑ−
ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΙΣΒΗΣ και 
σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡ−
ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ, με διακριτικό τίτλο: Δ.Ο.Θ. ...... 1

Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
Δήμου Χαλκηδόνος. ..................................................................... 2

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. απόφ. 50/2011 (1)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: 1. ΚΑΠΗ, ΔΗΜΟ−

ΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ, ΔΑΟΘ και ΠΝΕΥ−
ΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ, 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ και ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗ−
ΤΙΣΜΟY ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ, 3. ΚΑΠΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ−
ΤΑΣ ΒΑΓΙΩΝ, 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΙΣΒΗΣ και σύσταση ΝΠΔΔ με την επω−
νυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ, με διακρι−
τικό τίτλο: Δ.Ο.Θ.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΗΒΑΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των 102, 103 του Ν. 3852/10 σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 ΚΔΚ,
2. Την αριθ. εγκύκλιο 9 /2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ. 

και της κοινής υπουργικής απόφαση 1605/οικ.3.85/ΦΕΚ 
17/Β΄/14−1−2011),

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 447/2011 απόφαση ελέγχου νομι−
μότητας της Γενικής Γραμματέας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδος της αριθμ. 
50/2011 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Θηβαίων, αποφα−
σίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ
• ΚΑΠΗ (τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη−

λεγγύης)
(ΦΕΚ Σύστασης 270/Β/3−5−1984)
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ (τομέας 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης)
(ΦΕΚ Σύστασης 410/Β/1−3−2004)
• ΔΑΟΘ (τομέας Αθλητισμού)
(ΦΕΚ Σύστασης 2404/Β/21−12−2007)
• ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (τομέας Πολιτισμού)
(ΦΕΚ Σύστασης 1008/Β/10−12−82)
Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ
• ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ (τομέας Πολιτι−

σμού)
(ΦΕΚ Σύστασης 938/Β/8−7−2003)
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ
(ΦΕΚ Σύστασης 938/Β/8−7−2003) (τομέας Αθλητισμού)
Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΓΙΩΝ
• ΚΑΠΗ (τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη−

λεγγύης)
(ΦΕΚ Σύστασης 325/Β/27−5−1985)
• ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (τομέας Πολιτισμού − Κοινω−

νικής Αλληλεγγύης)
(ΦΕΚ Σύστασης 307/Β/11 −2−2004)
• ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(ΦΕΚ Σύστασης 1322/Β/1−11−2000)
Δ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΙΣΒΗΣ
• ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
(ΦΕΚ Σύστασης 120/Β/9−2−2000)
Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

στο Δήμο Θηβαίων ως εξής:

Άρθρο 1°
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ, με διακριτικό τίτ−
λο: Δ.Ο.Θ.

Άρθρο 2°
ΣΚΟΠΟΙ

Α. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 
προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν 
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συ−
νόλου, η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου 
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κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήμα−
τα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, η έρευνα σχετικών 
θεμάτων με τους ηλικιωμένους καθώς και κάθε είδους 
εξυπηρέτηση στα ηλικιωμένα άτομα των δημοτικών 
ενοτήτων Θήβας, Πλαταιών, Βαγίων και Θίσβης, ώστε 
αυτά να παραμένουν ως ενεργά μέλη στην οικογένεια 
και στην κοινωνία της περιοχής.

Β. Η οργάνωση βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών 
στο Δήμο Θηβαίων, για την παροχή σύγχρονης Προσχο−
λικής Αγωγής, Εκπαίδευσης, Ψυχαγωγίας, Διατροφής 
και φύλαξης των βρεφών και νηπίων. Την ισόρροπη και 
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, την 
εξυπηρέτηση της υγείας τους, την ανάπτυξη των νοητι−
κών ικανοτήτων τους, την υποστήριξη και ανάπτυξη της 
γλωσσικής έκφρασης, της δημιουργικότητας και σκέψης 
τους. Την απόκτηση όλων εκείνων των αναγκαίων υγιει−
νών και ηθικών συνηθειών ενός πολιτισμένου ανθρώπου. 
Την προπαρασκευή τους για την φυσική μετάβαση τους 
από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον, κα−
θώς και την υποβοήθηση και συμπλήρωση της αγωγής 
που δίνει η οικογένεια, με εφαρμογή εξειδικευμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου να συμβάλει 
στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων των εργαζομέ−
νων γονέων.

Γ. 1. Η εύρυθμη, αποτελεσματική και ορθή λειτουργία 
όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων προβαίνοντας στις 
απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση τους σε άριστη 
κατάσταση, με συνεχή συντήρηση − βελτίωση και επι−
σκευή των αθλητικών χώρων, καθώς και ο προγραμμα−
τισμός κατασκευής νέων αθλητικών εγκαταστάσεων για 
την κάλυψη των αναγκών των πολιτών του Δήμου μας.

2. Η συνεχής και στενή συνεργασία, με τους πνευμα−
τικούς, εκπαιδευτικούς, αθλητικούς φορείς του Δήμου 
μας, αλλά και γειτονικών Δήμων, για την ανάπτυξη του 
σχολικού και σωματιακού αθλητισμού − πολιτισμού με 
την ενεργή συμμετοχή στη διοργάνωση αγώνων όλων 
των αθλημάτων.

3. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων μαζικής 
άθλησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους πολί−
τες του Δήμου Θηβαίων, να συμμετέχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες.

Δ. Ο προγραμματισμός και υποστήριξη κάθε μορφής 
πολιτιστικών − ψυχαγωγικών εκδηλώσεων των Δημο−
τικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θηβαίων.
Η εξασφάλιση κατάλληλου χώρου για τη λειτουργία 
βιβλιοθήκης με χώρο αναγνωστηρίου και δανειστικής, 
η διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου, Ζωγραφικής και κάθε 
είδους καλλιτεχνικής έκφρασης καθώς και συζητήσεων 
γύρω από φιλολογικά, ιστορικά, πολιτιστικά, αθλητικά, 
κοινωνικά κ.λ.π. θέματα.

Η ανάπτυξη κάθε μορφής τέχνης με την ίδρυση και 
λειτουργία τμημάτων εικαστικούς, θεατρικού, μουσικού, 
χορωδίας, χορευτικού φιλολογικού κινηματογραφικού.

Σημαντικός στόχος του ΝΠΔΔ θα είναι η διοργάνω−
ση πολλαπλών εκδηλώσεων καθώς και η ίδρυση και 
λειτουργία πολυδύναμου κέντρου εικονικής πραγματι−
κότητας για την προβολή της ιστορίας της Πόλης των 
Θηβών αλλά και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
του Δήμου Θηβαίων.

Ε. Προγραμματισμός και υποστήριξη για το περιβάλ−
λον βάσει ερευνών, που θα γίνουν για τις ανάγκες της 
προστασίας του.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών και την 
ομαλή λειτουργία του νέου νομικού προσώπου, και όπως 
ο νόμος δίδει τη δυνατότητα (άρθρο 103, παρ. 6), μπο−
ρούν να λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπό 
μορφή παραρτημάτων του νέου νομικού προσώπου στις 
δημοτικές ενότητες του Δήμου Θηβαίων.

Άρθρο 3°
ΠΟΡΟΙ

Α) Το ποσό των 2.000.000 € σαν ετήσιο ποσό επιχο−
ρήγησης του Δήμου Θηβαίων.

Β) Η ετήσια ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση από Δη−
μοσίους Φορείς (Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
Περιφέρεια κ.α.)

Γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−
ροδοσίες.

Δ) Πρόσοδοι από την ιδία αυτού περιουσία καθώς και 
από τη συμμετοχή του σε προγράμματα.

Ε) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών που θα παρέχει το Νομικό Πρόσωπο.

ΣΤ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Ζ) Έσοδα από εκδηλώσεις.

Άρθρο 4°
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι:
− Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Θήβας,
− Το κτίριο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων,
− Όλοι οι αθλητικοί χώροι των δημοτικών ενοτήτων 

του Δήμου Θηβαίων,
− Ο Δημοτικός Ξενώνας στο Μοσχοπόδι,
− Η ιδιόκτητη κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχω−

νευομένων προσώπων, ως και αυτή που χρησιμοποιείται 
για τη λειτουργία των υπηρεσιών του υπό σύσταση ΝΠΔΔ, 
καθώς και κάθε τυχόν κινητή ή ακίνητη περιουσία που 
παραχωρηθεί σε αυτό με απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου και μεταγραφεί νόμιμα στη μερίδα του στο αρμόδιο 
Υποθηκοφυλακείο, ή απλά του παραχωρηθεί η χρήση.

Άρθρο 5°
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από δεκαπεντα−
μελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η σύνθεση θα 
είναι η παρακάτω:

• Ο Δήμαρχος ή άλλο αιρετό μέλος, ως Πρόεδρος.
• Τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων 

οι δυο από τη μειοψηφία.
• 9 Δημότες, οι οποίοι να έχουν ανάλογη επαγγελμα−

τική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με 
το σκοπό του Νομικού Προσώπου.

• 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων, που υποδεικνύεται 
από τη Συνέλευση των εργαζομένων.

(από τα ανωτέρω μέλη το 1/3 του συνολικού αριθμού 
θα πρέπει να είναι γυναίκες λόγω ποσόστωσης).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται 
μαζί με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 από το Δημο−
τικό Συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. 
το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραπάνω άρθρου.
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Η θητεία των μελών του Δ.Σ. θα είναι δυόμιση έτη, και 
για την παρούσα περίοδο θα είναι μέχρι ης 31−12−2012 
η πρώτη θητεία και μέχρι 31−8−2014 η δεύτερη, και θα 
λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητι−
κού Συμβουλίου.

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 
και σε κάθε Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του και 
όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρό−
εδρο αυτού και σε περίπτωση αδυναμίας αυτών, από 
εντεταλμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού 
Προσώπου μέλος της Διοίκησης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτού−
νται αντίστοιχες άμισθες επιτροπές σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 
για την εξυπηρέτηση των παρεχόμενων λειτουργιών 
κοινωνικού χαρακτήρα του Νομικού Προσώπου.

Άρθρο 6°
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου) των συγχωνευομένων ΝΠΔΔ, καθί−
σταται αυτοδικαίως προσωπικό του νέου Νομικού Προ−
σώπου, που προκύπτει από τη συγχώνευση με την ίδια 
σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής, μετά από έκδοση 
διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης 
συγχώνευσης.

Πέραν του τακτικού προσωπικού και οι συμβασιούχοι 
ορισμένου χρόνου ή έργου των συγχωνευμένων ΝΠΔΔ 
συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο 
νέο Νομικό Πρόσωπο μέχρι τη λήξη της διάρκειας των 
συμβάσεων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα−
γράφου 5 του Ν. 3852/2010.

Άρθρο 7°
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

Το Νομικό Πρόσωπο καταργείται κατά τον τρόπο με 
τον οποίο συστάθηκε, η δε περιουσία του περιέρχεται 
στο Δήμο. Σε αυτή την περίπτωση το προσωπικό που 
υπηρετούσε στο Νομικό Πρόσωπο μεταφέρεται στον 
οικείο Δήμο.

Άρθρο
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ

Το Νομικό Πρόσωπο υπεισέρχεται ως καθολικός δι−
άδικος σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των 
συγχωνευομένων νομικών προσώπων.

Οι εκκρεμείς δίκες σης οποίες διάδικα μέρη είναι νομι−
κά πρόσωπα που συγχωνεύτηκαν, συνεχίζονται αυτοδι−
καίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από 
τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Από τις διατάξεις της απόφασης προκαλείται δαπάνη 
ύψους 2.000.000,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6715.07 
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 και τα επόμενα έτη 
του Δήμου Θηβαίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θήβα, 14 Απριλίου 2011

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

        Αριθ. απόφ. 24/2011 (2)
Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

Δήμου Χαλκηδόνος.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103, 112, 225, 238, 

280 και 283 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α΄) σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του 
Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α΄/8−6−2006).

2) Τις υπ’ αριθμ. εγκυκλίους 51/2010, 9/2011, 11/2011 και 
24/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

3) Την υπ’ αριθμ. 12831/18.4.2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 24/2011 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος.

Ι. Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι−
καίου του Δήμου Χαλκηδόνος:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑ−
ΣΙΟΥ,

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ,
3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ,
4. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ,
5. ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
6. ΚΑΠΗ ΑΓΧΙΑΛΟΥ,
7. ΚΑΠΗ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ,
8. ΚΑΠΗ ΓΕΦΥΡΑΣ,
9. ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ,
10. ΚΑΠΗ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ,
11. ΚΑΠΗ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ,
12. ΚΑΠΗ ΑΔΕΝΔΡΟΥ,
13. ΚΑΠΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, και
14. ΚΑΠΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.
II. Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

στον Δήμο Χαλκηδόνος με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Γέ−
φυρας.

1. Σκοπός του νέου Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατρο−

φή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών 
εργαζόμενων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθη−
ματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, 
η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους από 
την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον και

β) η εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής προ−
στασίας στα ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες) 
του Δήμου, η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας σε 
αυτά, η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φυσι−
οθεραπευτικής αγωγής, εργασιοθεραπείας, κοινωνικής 
εργασίας, μέριμνας για νοσοκομειακή περίθαλψη, βο−
ήθειας στο σπίτι, οργανωμένης ψυχαγωγίας και κάθε 
είδους εξυπηρέτηση, καθώς και πρόληψη βιολογικών, 
ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικι−
ωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και 
ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

2. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου είναι:
Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. θα διοικείται από το Διοικητικό Συμ−

βούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, 
ως εξής:



15984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

− Οκτώ (8) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των 
οποίων οι τρεις (3) προέρχονται από τη μειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση που μέλος έχει οριστεί, από το 
δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως 
καθίσταται και πρόεδρος αντίστοιχα του Διοικητικού 
Συμβουλίου, (παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 20 του 
Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008/τεύχος Α΄).

− Δύο (2) δημότες − κάτοικοι που είναι χρήστες των 
υπηρεσιών του νομικού προσώπου.

− Δύο (2) δημότες − κάτοικοι, οι οποίοι κατέχουν ανά−
λογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώ−
σεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

− Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (διότι το Ν.Π.Δ.Δ. 
απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα).

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί 
τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής.

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία 

ανέρχεται σε 1.300.000,00 Ευρώ και η τυχόν έκτακτη επι−
χορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 
της έκτακτης επιχορήγησης.

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες.

γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.

δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.

5. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή 
και ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στα υπό συγχώνευση νομικά πρόσωπα

6. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης 

εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται 
με τις διατάξεις αυτής της απόφασης, καθίσταται αυτο−
δικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο 
νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευ−
ση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.
(Ν. 3852/2010 άρθρο 103 παρ. 8).

Η κατάταξη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει με 
απόφαση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του νέου νομικού προσώπου.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με 
καθολικό διάδοχο. 

Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι 
νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται 
αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να 
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κα−
θένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. (Ν. 
3852/2010 άρθρο 103 παρ. 5).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Χαλκηδόνος ύψους τουλάχιστον 1.300.000,00 € 
που θα εγγραφεί στον ΚΑ εξόδων 02.00.6715 του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011. 

Για τα επόμενα οικονομικά έτη θα υπάρξει πρόβλεψη 
ανάλογης πίστωσης στον αντίστοιχο προϋπολογισμό 
του έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κουφάλια, 27 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΓΑΚΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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