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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12 

Τ.Κ. 561 23  Αμπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                         Απόσπασμα  

                   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                        Από το πρακτικό της  6 - 6 - 2011 

                                                                                                   συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Τηλ. : 2310 729609 - 2310 729-621 

 

Αριθ.  Απόφ. 201/ 2011 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 57/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Συγχώνευση των 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και σύσταση ενός νέου Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ, Δήμου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης»). 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η του μήνα Ιουνίου του έτους 

2011 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8,00 μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 7189/2-6-2011 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το 

άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από 

το σύνολο των 33 μελών  ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Αβραμίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, 

Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, 

Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς 

Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς 

Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος Σάββα Αικατερίνη, 

Λεμονίδου Δέσποινα, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Παυλίδου Λαμπρινή, 

Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  

     

ΑΠΟΝΤΕΣ :  

Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης 

Γεώργιος, Κατσαρός Ιωάννης. 

 

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόμιμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και 

ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης  

Ευστάθιος.  

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3
ο
 έκτ. θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Γ. Γ. του Δήμου μας κ. 

Παπαγεωργίου έθεσε υπ’ όψιν  του Συμβουλίου ότι : Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης, με την 57/2011 απόφασή του (12193/14-4-2011 επικύρωση Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης - ΦΕΚ 1098/2-6-2011 τ. Β΄) ενέκρινε τη συγχώνευση των 

παρακάτω Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης : «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» του Δήμου Μενεμένης, «Β’ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» του 

Δήμου Μενεμένης, «ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» του Δήμου Αμπελοκήπων,  «Β’ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» του Δήμου Αμπελοκήπων, «Οργανισμός Προσχολικής και 
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Μετασχολικής Αγωγής Δήμου Μενεμένης», «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αμπελοκήπων» και τη 

σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία «Δημοτικοί 

Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η., Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», το οποίο διέπεται από τις 

διατάξεις των άρθρων 239 - 242 του Ν. 3463/2006 και τις όμοιες του Ν. 3852/2010, 

προσδιορίζοντας με την απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων τους σκοπούς του νομικού αυτού 

προσώπου, τους πόρους,  τη διοίκηση, το προσωπικό κ.λπ. 

Ειδικότερα το Δ.Σ. αποφάσισε το νέο Ν.Π.Δ.Δ. να διοικείται από δεκαπενταμελές διοικητικό 

συμβούλιο, οριζόμενο από το δημοτικό συμβούλιο, με τους αναπληρωτές του, το οποίο θα 

αποτελείται από :  

- Δεκατρείς (13) δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων οι τρεις (3) τουλάχιστον θα ορίζονται 

από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου (η μειοψηφία μπορεί, αντί δημοτικών 

συμβούλων, να ορίζει δημότες ή κατοίκους).  

- Έναν (1) δημότη ή κάτοικο του δήμου, που είναι χρήστης των υπηρεσιών του νομικού 

προσώπου ή έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή έχει πείρα ή ειδικές γνώσεις, 

σχετικές με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του νομικού προσώπου. 

- Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του νομικού προσώπου, αν αυτό απασχολεί περισ-

σότερους από δέκα (10) εργαζόμενους, που υποδεικνύεται από την Γενική Συνέλευση αυτών. 

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απασχολεί λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους η 

θέση αυτή θα καλύπτεται από έναν (1) δημότη (δηλαδή στην περίπτωση αυτή, θα αυξάνεται 

ο αριθμός των δημοτών - μελών κατά έναν). 

 

Επειδή όμως η ανωτέρω σύνθεση (αριθμοί και ιδιότητες των μελών) του Διοικητικού 

Συμβουλίου από παραδρομή αναγράφηκε με τη μορφή αυτή,  

 

καλείται το Δ.Σ. να τροποποιήσει τη με αριθμό 57/2011 απόφασή του, ως προς το σημείο Α 3. 

Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου, ως εξής :  

«3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου : 

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από δεκαπενταμελές διοικητικό συμβούλιο, 

οριζόμενο από το δημοτικό συμβούλιο, με τους αναπληρωτές του, το οποίο θα 

αποτελείται από :  

 - Έξι (6) δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον θα 

προέρχονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου (η μειοψηφία μπορεί, 

αντί δημοτικών συμβούλων, να ορίζει δημότες ή κατοίκους), 

- Δύο (2) συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων,   

- Έξι (6) δημότες ή κατοίκους του δήμου, εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον θα 

υποδεικνύεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι χρήστες των 

υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική 

δράση ή πείρα ή ειδικές γνώσεις, σχετικές με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του 

νομικού προσώπου. 

- Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του νομικού προσώπου, αν αυτό απασχολεί 

περισσότερους από δέκα (10) εργαζόμενους, που υποδεικνύεται από την Γενική 

Συνέλευση αυτών. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απασχολεί λιγότερους από 

δέκα (10) εργαζομένους η θέση αυτή θα καλύπτεται από έναν (1) δημότη (δηλαδή 

στην περίπτωση αυτή, θα αυξάνεται ο αριθμός των δημοτών - μελών κατά έναν).» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 

διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις ειδικές τοποθετήσεις του Δημάρχου και 

του Γ. Γραμματέα του Δήμου,  τις τοποθετήσεις των μελών 

                                      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Κατά πλειοψηφία 
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Με ψήφους 24 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, 

Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, 

Μπουντούρη Παρασκευή, Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, 

Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 

Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, 

Λαδάς Παράσχος Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας 

Αναστάσιος), αποχή 4 (Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία, 

Βούζας Ηλίας, οι οποίοι είναι κατά επειδή θεωρούν ότι η προσαρµογή αυτή γίνεται στα πλαίσια 
του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και θα οδηγήσει τα Νοµικά Πρόσωπα σε κρίση). 

 

Ι. Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 57/2011 απόφασής του, ως προς το σημείο Α 3. 

Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου, και έτσι αυτή διαμορφώνεται ως εξής : 

 

Α. Εγκρίνει τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και 

συγκεκριμένα : 

Α)  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» του Δήμου Μενεμένης 

του Ν. Θεσσαλονίκης που συστάθηκε με την Αριθ. 43498/21 -12-1983 πράξη του 

Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8/12-1-1984 τ. Β΄. 

Β)  του Ν.Π.Δ.Δ. «Β’ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» του Δήμου 

Μενεμένης του  Ν. Θεσσαλονίκης που συστάθηκε με την Αριθ. 25247/21-7-1989 

πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 636/30-8-1989 τ. Β΄. 

Γ)  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» του Δήμου Αμπελοκήπων του Ν. Θεσσαλονίκης 

που συστάθηκε με την Αριθ. Ε.Σ. 44852/27-12-1983 πράξη του Νομάρχη 

Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 165/22-3-1984 τ. Β΄. 

Δ)  του Ν.Π.Δ.Δ. «Β’ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» του Δήμου 

Αμπελοκήπων του Ν. Θεσσαλονίκης που συστάθηκε με την Αριθ. 36512/14-11-1988 

πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 888/9-12-1988 τ. Β΄. 

Ε)  του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής και Μετασχολικής Αγωγής Δήμου 

Μενεμένης» που συστάθηκε με την Αριθ. 458/23-1-2008 πράξη του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 259/ 

20-2-2008 τ. Β΄. 

ΣΤ)  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αμπελοκήπων» που συστάθηκε με την 

Αριθ. 12347/10-10-2007 πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2067/25-10-2007 τ. Β΄. 

και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 

– Κ.Α.Π.Η., Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 239 - 242 του Ν. 3463/2006 

και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

 

1. Σκοποί του νομικού αυτού προσώπου είναι : 

Α) Για τα Κ.Α.Π.Η.  

- η εφαρμογή προγραμμάτων εξωιδρυματικής προστασίας υπερηλίκων, η παροχή 

ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης ώστε αυτά να παραμένουν στην οικογένεια και στο 

Δήμο. 

-  η εκπαίδευση Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, Κοινωνικών Λειτουργών και 

Εθελοντών. 

-  στα προστατευόμενα από το Κέντρο άτομα, παρέχεται ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, φυσιοθεραπευτική αγωγή, εργοθεραπεία, κοινωνική εργασία, μέριμνα 

για νοσοκομειακή περίθαλψη, βοήθεια στο σπίτι, οργανωμένη ψυχαγωγία καθώς 
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και κάθε είδους εξυπηρέτηση. Επίσης υλική και ηθική βοήθεια, που θα τους τονώσει 

σωματικά και ψυχικά. 

-  στα προγράμματα των ΚΑΠΗ γράφονται μέλη άτομα της περιοχής, που έχουν 

συμπληρώσει το 60Ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και άλλα άτομα που έχουν 

ανάγκη προστασίας έναντι συμβολικής συμμετοχής αυτών. 

 

Β) Για τους Παιδικούς Σταθμούς 

- Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και 

ψυχαγωγία βρεφών, νηπίων και παιδιών εργαζόμενων γονέων ηλικίας μέχρι πέντε 

ετών. 

-  Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξή 

τους. 

-  Η προπαρασκευή των παιδιών για τη φυσική μετάβαση από την οικογενειακή ζωή 

στο σχολικό περιβάλλον, καθώς επίσης και η ανάπτυξη της δημιουργικής τους 

έκφρασης με τη λήξη της σχολικής ημέρας.  

-  Η παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα 

επιστημονικά δεδομένα 

-  Η εξυπηρέτηση των γονέων και παράλληλα η ευαισθητοποίησή τους πάνω σε 

θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 

- Η δημιουργία, συντήρηση, διοίκηση και διαχείριση των προνοιακών υποδομών του 

Δήμου. 

-  Η εφαρμογή ενός ενιαίου προγραμματισμού χρήσης των προνοιακών υποδομών 

από τους πολίτες (ενιαία πολιτική για τα τροφεία και ενιαία πολιτική για τα επίπεδα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών). 

-  Η κατάρτιση και η εφαρμογή προγραμμάτων προσχολικής αγωγής και μετασχολικής 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών, είτε με ίδια μέσα, είτε σε συνεργασία με άλλους 

φορείς. 

-  Η διοργάνωση προσχολικών και λοιπών εκδηλώσεων δημιουργικής έκφρασης των 

παιδιών - Τήρηση δελτίων για όλες τις εκδηλώσεις –Καταγραφή μέσων και 

δυναμικού. 

-  Η υποβοήθηση της οικογένειας και των γονέων με ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, 

έντυπα και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. 

-  Η μέριμνα για την προσέλκυση συνεργατών, με υπόβαθρο την επάρκεια και τις 

καινοτόμες ιδέες, και στόχο τη δημιουργία προγραμμάτων και δομών προσχολικής 

αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης υψηλού επιπέδου. 

-  Η συγκρότηση νέων προσχολικών τμημάτων ή κέντρων δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρχει από την τοπική κοινωνία και στο 

πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες. 

-  Η μέριμνα και η φροντίδα για τον σταθερό / κινητό προσχολικό εξοπλισμό, καθώς 

επίσης και η λήψη μέτρων για την προστασία του εξοπλισμού και της υποδομής. 

 

Γ) Γενικά :  

-  Η Ευρωδικτύωση του Δήμου με ομοειδείς Ευρωπαϊκούς Ο.Τ.Α. για πληροφόρηση, 

μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή αυτοδιοικητικών εμπειριών στα πλαίσια των 

σκοπών του νομικού προσώπου. 

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων το νομικό πρόσωπο 

δύναται να λειτουργήσει αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό μορφή παραρτημάτων, 

όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

2. Πόροι του νομικού προσώπου είναι :  
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α)  η ετήσια επιχορήγηση του δήμου 1.600.000 ευρώ τουλάχιστον,  

β)  επιχορηγήσεις τακτικές και έκτακτες από τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης για 

την αντιμετώπιση αναγκών, λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών, για τη 

μισθοδοσία του προσωπικού, καθώς επίσης και για την υλοποίηση δράσεων, 

συναντήσεων και εκδηλώσεων προσχολικού περιεχομένου. 

γ)  επιχορηγήσεις και κάθε άλλη τακτική ή έκτακτη παροχή του Κράτους είτε 

απευθείας προς το νομικό πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης 

για το νομικό τούτο πρόσωπο, 

δ)  κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, 

ε)  έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή μελών που έχουν ανάγκη 

προστασίας,  

στ)  εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από το 

νομικό πρόσωπο,  

ζ)  η μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία) από τις οικογένειες των φιλοξενούμενων 

παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. 

η)  πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία και  

θ)  κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.  

 

3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου : 

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από δεκαπενταμελές διοικητικό συμβούλιο, 

οριζόμενο από το δημοτικό συμβούλιο, με τους αναπληρωτές του, το οποίο θα 

αποτελείται από :  

- Έξι (6) δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον θα 

προέρχονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου (η μειοψηφία μπορεί, 

αντί δημοτικών συμβούλων, να ορίζει δημότες ή κατοίκους), 

- Δύο (2) συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων,   

- Έξι (6) δημότες ή κατοίκους του δήμου, εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον θα 

υποδεικνύεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι χρήστες 

των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή 

κοινωνική δράση ή πείρα ή ειδικές γνώσεις, σχετικές με τα αντικείμενα και τους 

σκοπούς του νομικού προσώπου. 

- Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του νομικού προσώπου, αν αυτό απασχολεί 

περισσότερους από δέκα (10) εργαζόμενους, που υποδεικνύεται από την Γενική 

Συνέλευση αυτών. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απασχολεί λιγότερους από 

δέκα (10) εργαζομένους η θέση αυτή θα καλύπτεται από έναν (1) δημότη (δηλαδή 

στην περίπτωση αυτή, θα αυξάνεται ο αριθμός των δημοτών - μελών κατά έναν).» 

 

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε με την 

εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 240, παρ. 1, ν. 3463/2006). 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μαζί με τον αντιπρόεδρο από το 

Δημοτικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση με την οποία ορίζονται και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.    

 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια 

της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που τα 

όρισε, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Με την ίδια 

διαδικασία αντικαθίστανται και τα παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη του οργάνου που τον πρότεινε. 
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4. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον 

πρόεδρο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο. 

 

5. Περιουσία του Νομικού Προσώπου: 

Στο νέο Νομικό Πρόσωπο θα μεταβιβασθεί η περιουσία που κατείχαν ως σήμερα οι 

«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αμπελοκήπων» και «Οργανισμός Προσχολικής και 

Μετασχολικής Αγωγής Δήμου Μενεμένης» που συγχωνεύονται. Για καθένα από τα 

ακίνητα που περιέρχονται στην περιουσία του, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει 

σχετική πράξη από την οποία προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. Η πράξη αυτή 

αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο και καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία των 

Υποθηκοφυλακείων.  

Οι ιδιωτικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στα ανωτέρω Ν.Π. εξακολουθούν και μετά 

τη συγχώνευση να διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό, για τον οποίο αφιερώθηκαν.  

Τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, όλων των συγχωνευομένων νομικών 

προσώπων, εφόσον υπάρχουν, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο νομικό πρόσωπο, 

στο οποίο ομοίως μεταφέρεται και το τυχόν ταμειακό υπόλοιπο κάθε συγχωνευόμενου 

ΝΠΔΔ.  

Επίσης περιουσία του νέου νομικού προσώπου θα είναι κάθε πόρος που θα του 

παραχωρηθεί από οποιονδήποτε φορέα. 

 

6. Καθολική διαδοχή: Από τη δημοσίευση της απόφασης για τη συγχώνευση στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικοί 

Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», στο οποίο 

συγχωνεύτηκαν τα άλλα νομικά πρόσωπα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς 

καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. 

Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον νέο Νομικό Πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη 

διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό. 

 

7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους τουλάχιστον 

1.600.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.05 «Επιχορήγηση του νέου Ν.Π.Δ.Δ. 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» του 

προϋπολογισμού του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, έτους 2011. Για τα επόμενα 

έτη η επιχορήγηση θα καθορίζεται με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

8. Το προσωπικό: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010, 

το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), οι νομικοί 

σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του 

νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και 

έμμισθης εντολής. Για τη διαπίστωση του ανωτέρω προσωπικού ως προσωπικού του 

νέου νομικού προσώπου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του οικείου 

διοικητικού συμβουλίου, αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης συγχώνευσης. 

 

9. Έδρα του νομικού προσώπου είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης. 

 

10. Οι λεπτομέρειες διοικήσεως και διαχειρίσεως του νομικού προσώπου θα ρυθμισθούν 

και θα καθοριστούν αναλυτικά με τον κανονισμό λειτουργίας που θα ψηφίσει το 

δημοτικό συμβούλιο. 

 

ΙΙ. Αναθέτει στο Δήμαρχο της εκτέλεσης της παρούσας. 
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                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 201/2011 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 

Ακτσελής Γεώργιος                          Αμπελόκηποι  7 - 6 - 2011 

 

                                                         Ακριβές Απόσπασμα 

 

Ο Ειδικός Γραμματέας                           Ο Πρόεδρος Δ.Σ.   

 

 

  Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Ακτσελής                                                                                                            

 


