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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 17ο .- Συγχώνευση Δημοτικών Νομικών Προσώπων σε ένα Νομικό 
Πρόσωπο.  

Αριθμός Απόφασης  39/2011

Σήμερα στις  26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 
6:00 μ.μ.  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση 
στην  αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  στην  Αγιά,  ύστερα  από  την  με  αριθμ. 
πρωτ.2470/21-2-2011 πρόσκληση του  Προέδρου του Δ.Σ.  κ.  Σουλιώτη Θεοδώρου 
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και 
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

                               
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ  

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Μαυρογιάννης Αντώνιος
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Βαλάρης Γεώργιος 6. Μπελιάς Αντώνιος
7. Ζέϊκος Γεώργιος 8. Πατσάς Κυριάκος
9. Γιαννουλέα Χριστίνα 10. Ριζούλης Στέφανος
11. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 12. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
13. Καψάλης Βασίλειος 14. Σμυρλής Βασίλειος
15. Κουτσαντάς Βασίλειος 16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Λέτσιος Βασίλειος 18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Μαρούδας Ρίζος 20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Ξαφάρας Χρήστος 22. Τσιτσές Δημήτριος
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Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς 
και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι ένα 
(21)  Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:                                 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησε  ο  υπάλληλος  του  Δήμου  Δημηνίκος 

Αντώνιος.

1. Βόγιας Δημήτριος 2. Σκαπέτης Γεώργιος
3. Γιάνναρος Γεώργιος 4. Τσαγκάλης Αντώνιος
5. Καλαγιάς Γρηγόριος

1. Πατσιαβούδης Στέργιος 2. Ριζάκης Δημήτριος
3. Αλβίζος Δημήτριος 4. Λάμπρου Ευάγγελος
5. Πλατής Βασίλειος 6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Ράντζος Νικόλαος 8. Χριστοδούλου Βασίλειος
9. Παπαδημητρίου Νίκος 10. Χαλάτσης Αντώνιος
11. Αγγελακόπουλος Ρίζος 12. Κοσμάς Νικόλαος
13. Γούλης Δημήτριος 14. Ζιούλη Αναστασία
15. Κυριάκου Αθανάσιος 16. Μπουρντένας Γρηγόριος
17. Μπελιάς Αθανάσιος 18. Μπαράκος Γεώργιος
19. Περπερής Ευάγγελος

1. Δαλακούρας Θεόδωρος 2. Πραντζίδης Δημήτριος
3. Οικονόμου Στέλιος



3

Πριν την συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε 
από την αίθουσα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και ώρα 22:00 ο δημοτικός 
σύμβουλος Καλαγιάς Γρηγόριος και δεν συμμετείχε στην λήψη της απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 17ο .- Συγχώνευση Δημοτικών Νομικών Προσώπων σε ένα Νομικό 
Πρόσωπο.  

Αριθμός Απόφασης  39/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα 

εξής:
Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου Αγιάς που προήλθαν από την 

συγχώνευση  των  δήμων  Αγιάς,  Λακέρειας,  Ευρυμενών  και  Μελιβοίας  που 
συγχωνεύονται είναι:
1. Παιδικός Σταθμός Δήμου Αγιάς

Έδρα: Αγιά,
Α.Φ.Μ. 090138126 (Δ.Ο.Υ Αγιάς)
Τραπεζικός Λογαριασμός: 2490300204305 αγροτικής τράπεζας Αγιάς ποσό 1,44 

€ κατά το κλείσιμο  της 31/12/2010.
Υποχρεώσεις: κατά την 31/12/2010 ποσό 13.009,14 €
(σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις οι οποίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

της παρούσας απόφασης)  
Υποχρεώσεις: από 1/1/2011 έως σήμερα ποσό 1.280,54 €
(σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις οι οποίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

της παρούσας απόφασης)  

2. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων ( Κ.Α.Π.Η ) Δήμου Αγιάς.
Έδρα: Αγιά
Α.Φ.Μ. 090376847  (Δ.Ο.Υ Αγιάς)
Τραπεζικός Λογαριασμός: 2490300203882 αγροτικής τράπεζας Αγιάς ποσό 0,73 

€ κατά το κλείσιμο  της 31/12/2010.
Υποχρεώσεις: κατά την 31/12/2010 ποσό 76.515,52 €
(σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις οι οποίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

της παρούσας απόφασης)  
Υποχρεώσεις: από 1/1/2011 έως σήμερα ποσό 240,42 €
(σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις οι οποίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

της παρούσας απόφασης)  
Σύμφωνα με την παρ. 1 του  άρθρου 102 του ν.  3852/10 ορίζονται τα εξής:  

 Τα ιδρύματα και τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που 
έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως 
στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του.

Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ.103 του ν.3852/2010, μέσα σε δύο (2) 
μήνες  από  την  εγκατάσταση  των  νέων  δημοτικών  αρχών,  το  οικείο  δημοτικό 
συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για τη συγχώνευση των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου που περιέρχονται στον «Καλλικράτειο» δήμο. 

Μετά τον έλεγχο νομιμότητας από την οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας και 
μέχρι τη συγκρότησή της από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 238, η πράξη συγχώνευσης δημοσιεύεται στην 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051543
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Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  από  τον  οικείο  δήμο.  Μέχρι  τη  δημοσίευση  της 
ανωτέρω απόφασης, παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών 
συμβουλίων των υπό συγχώνευση νομικών προσώπων.

Με  απόφαση  του  οικείου  δημοτικού  συμβουλίου,  τα  μέλη  του  διοικητικού 
συμβουλίου του νομικού προσώπου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2 της παρ.1 του άρθρου. 240 του Κ.Δ.Κ.

 Με την παρ.1 του άρθρου 241 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:
«Η  συγχώνευση  δημοτικών  ή  κοινοτικών  νομικών  προσώπων  σε  ένα  νομικό 

πρόσωπο,  συναφούς  σκοπού,  γίνεται  με  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της 
Περιφέρειας,  που  εκδίδεται  ύστερα  από  απόφαση  του  οικείου  δημοτικού  ή 
κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης για τη συγχώνευση στην Εφημερίδα 
της  Κυβερνήσεως,  το  νέο  νομικό  πρόσωπο,  στο  οποίο  συγχωνεύθηκαν  τα  άλλα, 
υποκαθίσταται αυτοδικαίως και  χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα 
δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  των  συγχωνευθέντων  νομικών  προσώπων, 
εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο.

Με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι 
αναγκαίες θέσεις  του προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω δημοτικά ή κοινοτικά 
νομικά πρόσωπα, οι οποίες  μεταφέρονται αυτοδικαίως στο νέο δημοτικό ή κοινοτικό 
νομικό πρόσωπο. Τυχόν πλεονάζουσες  θέσεις μεταφέρονται με τον ίδιο τρόπο στον 
οικείο  Δήμο  ή  Κοινότητα.  Στις  θέσεις  αυτές  με  την  ίδια  απόφαση  του  οικείου 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εντάσσεται, αυτοδικαίως,  το προσωπικό με την 
ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα.

Οι  εκκρεμείς  δίκες  συνεχίζονται  από  το  νέο  νομικό  πρόσωπο  χωρίς  καμία 
ειδικότερη  διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό.»

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την  αριθμ.  Π2β/1763/22-5-98  απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας  Πρόνοιας  περί 

μεταβίβασης του Κοινοτικού Παιδικού Σταθμού  Αγιάς στην Κοινότητα Αγιάς. 
2. Την αριθμ. 16190/22-7-1998 απόφαση του Γ. Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας "περί 

προσαρμογής συστατικής πράξης του Κ.Π.Σ. Αγιάς στις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. στα 
μέρη που αφορούν την επωνυμία του Ν. Π.

3. Την αριθμ. 97/2000 απόφασή του Δήμου Αγιάς περί τροποποίησης συστατικής 
πράξης Κοινοτικού Παιδικού Σταθμού στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 31 και 
16 παρ. 2 του Ν. 2539/1997

4. Την  αριθμ.  14327/00  (ΦΕΚ  1186  Β΄)  του  Γ.  Γ  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας 
Τροποποίηση  συστατικής  πράξης  Κοινοτικού  Παιδικού  Σταθμού  Αγιάς  Ν. 
Λάρισας που αφορά την επωνυμία  ως «Παιδικός  Σταθμός Δήμου Αγιάς,  τους 
πόρους του Ν.Π που είναι η επιχορήγηση απο το Δήμο Αγιάς και την λειτουργία 
του  Παιδικού Σταθμού Δήμου Αγιάς. 

5. Την αριθμ. 143/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί σύστασης 
νομικού  προσώπου  με  την  επωνυμία  «Κέντρο  Ανοικτής  Προστασίας 
Ηλικιωμένων  Αγιάς,  

6. Την   αριθμ.  24047/26.11.1996  (ΦΕΚ  1124/1996/τ  .Β΄)  απόφαση  του  Γ.  Γ 
Περιφέρειας  Θεσσαλίας  περί  σύστασης  νομικού  προσώπου  με  την  επωνυμία 
«Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων  Αγιάς»,   με σκοπό του Ν. Π η 
παροχή  κοινωνικής,  πολιτιστικής,  ψυχαγωγικής  και  ιατρικής  προστασίας  στα 
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ηλικιωμένα  άτομα  της  Κοινότητας  Αγιάς,  σε  εφαρμογή  του  εκάστοτε 
προγράμματος έξωιδρυματικής προστασίας υπερηλίκων

7. Την υπ’ αριθμ. 69/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
8. Την  αριθμ.  8382/06  (ΦΕΚ 719  Β/14-6-2006)  απόφαση  του  Γ.  Γ  Περιφέρειας 

Θεσσαλίας περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου 
με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου 
Αγιάς». που τροποποιεί  την  υπ’ αριθμ. 24047/26.11.1996 (ΦΕΚ 1124/1996/τ. 
Β΄) απόφασή μας περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο 
Ανοικτής  Προστασίας  Ηλικιωμένων  Δήμου  Αγιάς»  ως  προς  την  παρ.  Γ1  της 
συστατικής πράξης του «ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» και στο εξής η 
ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Αγιάς θα ανέρχεται στο ποσό των 32.000,00 
ευρώ.

9. Την  παρ.1  του   άρθρο  103  του  Ν.  3582/10  Σύσταση  -  Συγχώνευση  νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου ορίζεται μεταξύ άλλων πως «Κάθε δήμος μπορεί να 
συνιστά ή να έχει: α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για 
τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας 
και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί 
προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει 
κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου.

10. Προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  λειτουργικότητα  και  η  ευρωστία  του  Δήμου, 
πρέπει  να  προβούμε  στην  κατάργηση  των  επιμέρους  Ν.Π.Δ.Δ.  και  στη 
συγχώνευσή τους σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ‘Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου « Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς’.

11. Στο  Ν.Π  Παιδικός  Σταθμός  Δήμου  Αγιάς  απασχολούνται  (2)  δύο  μόνιμοι 
υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε Βρεφονηπιοκόμων με βαθμό Β.

12. Στο  Ν.Π  Κ.Α.Π.Η  Δήμου  Αγιάς  απασχολείται  (1)  ένας   υπάλληλος  ΔΕ 
φυσιοθεραπευτών ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης

13. Λόγω  της  συγχώνευσης  των  παραπάνω  Ν.Π.Δ.Δ.  σε  ένα  νέο  Ν.Π.Δ.Δ.,  το 
παραπάνω προσωπικό το οποίο απασχολούνταν στα υπό συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ., 
αποτελεί το προσωπικό του νέου  Ν.Π.Δ.Δ. και θα καταταχθεί σε  προσωποπαγείς 
θέσεις  με  διαπιστωτική  πράξη  του  Προέδρου.  Πλεονάζουσες  θέσεις,  δεν 
υπάρχουν  οι  οποίες  δεν  καλύπτονται  από  το  νέο  Ν.Π.Δ.Δ.  και  πρέπει  να 
ενταχθούν στο Δήμο. 
Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω εισηγούμαι  τη  συγχώνευση  κατά  τις  διατάξεις  της 

παρ.1 του άρθρου 241 του Ν.3463/2006 των Νομικών Προσώπων με την επωνυμία 
Α.- Παιδικός Σταθμός Δήμου Αγιάς
Β.- Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Δήμου Αγιάς.
και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Αγιάς  με την 
επωνυμία: 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου « Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς
Σκοπός

• Η  καθημερινή  φύλαξη,  φροντίδα,  ημερήσια  διατροφή,  διαπαιδαγώγηση  και 
ψυχαγωγία ήπιων εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, 
κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για 
την φυσική μετάβαση από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον).

• Η παροχή κοινωνικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και ιατρικής προστασίας στα 
ηλικιωμένα άτομα του Δήμου Αγιάς, σε εφαρμογή του εκάστοτε προγράμματος 
εξωϊδρυματικής προστασίας υπερηλίκων
Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
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Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από 
δεκατρία (13) μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους θα ορίζονται από το 
δημοτικό συμβούλιο.

Μέλη  του  διοικητικού  συμβουλίου  θα  είναι  ο   δήμαρχος  ή  ο  πρόεδρος  της 
κοινότητας,  δημοτικοί  ή κοινοτικοί  σύμβουλοι  και  δημότες  ή  κάτοικοι  που είναι 
χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη  επαγγελματική 
ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού  προσώπου, 
καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό 
απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. 

Δύο (2) τουλάχιστον από τα παραπάνω μέλη θα ορίζεται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου. 

Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως 
εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο που είναι  χρήστες των υπηρεσιών του νομικού 
προσώπου  ή  που  έχουν  ανάλογη  επαγγελματική  ή  κοινωνική  δράση  ή  ειδικές 
γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού  προσώπου,

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται 
με την  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.  Λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση  του  νέου   διοικητικού  συμβουλίου.  Τα  μέλη  του  διοικητικού 
συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με 
απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των 
καθηκόντων τους. 

Πόροι 
• Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 80.000 ευρώ και 

ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

•  Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
• Εισπράξεις  από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το 

Ν.Π.Δ.Δ.
• Πρόσοδοι  από  τη  δική  του  περιουσία,  καθώς  και  από  τη  συμμετοχή  του  σε 

προγράμματα.
Περιουσία 
Είναι  η κινητή και  ακίνητη περιουσία  που τυχόν αποκτηθεί  ή  αφιερωθεί  στο 

νομικό πρόσωπο.
Εκπροσώπηση 
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα Δικαστήρια 

και σε κάθε δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από 
τον Αντιπρόεδρο.

Οι  εκκρεμείς  δίκες  συνεχίζονται  από  το  νέο  νομικό  πρόσωπο  χωρίς  καμία 
ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό.

Προσωπικό  
Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω συγχωνευόμενα Νομικά 

Πρόσωπα,  μεταφέρονται  αυτοδίκαια  στο  νέο  Δημοτικό  Νομικό  Πρόσωπο  που 
δημιουργείται. Στις θέσεις αυτές εντάσσεται το προσωπικό με την ίδια σχέση με την 
οποία υπηρετούσε στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα.

Τα περιουσιακά στοιχεία, τα  χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του κάθε 
Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία αναφέρονται στα extre των λογαριασμών της Αγροτικής τράπεζας 
Αγιάς,  και  οι  υποχρεώσεις  των  (όπως  ακριβώς  αναγράφονται  στις  συνημμένες 
καταστάσεις  που αποτελούν  αναπόσπαστο κομμάτι  της  εισήγησης  μεταβιβάζονται 
στο  νέο  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία  Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου 
«Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς που προήλθε από την συγχώνευση. 
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Από την παρούσα θα δημιουργηθούν δαπάνες  οι οποίες  θα προβλεφθούν στον 
προϋπολογισμό του Ν.Π.  οικονομικού έτους 2011

Η παρούσα να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.
Στο σημείο αυτό ζήτησε από το προεδρείο και έλαβε το λόγο για να τοποθετηθεί 

δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας Μαρούδας Ρίζος και είπε: 
Σίγουρα  πολλά  πράγματα  τα  επιβάλει  ο  «Καλλικράτης»  και  εμείς  ως  Δ.Σ.  δεν  

μπορούμε  να  τα  παραβλέψουμε.  Κάνουμε  μία  διαχείριση  πραγμάτων  και  να  
συμφωνήσω ότι την κάνουμε αρκετά καλά. Δεν συμφωνώ όμως με την συγχώνευση των  
Νομικών Προσώπων όπως αυτά πρέπει να συγχωνευτούν.

Η θέση ι δική μου είναι ότι όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα να καταργηθούν και να  
ενταχθούν όχι σε ένα νέο Ν.Π. αλλά να ενταχθούν στις  υπηρεσίες του Δήμου και να  
λειτουργούν  με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό και  όχι  με συμβασιούχους 4μήνου  
κ.λ.π.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη: 

 τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων 
 τις διατάξεις του άρθρου  109 του ν.3852/10
 την  εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011  ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. «Θέματα  συγχωνεύσεων  και 

προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων.
 τα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούσαν στο Δήμο Αγιάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων του Δήμου:
Α.- Παιδικός Σταθμός Δήμου Αγιάς
Β.- Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Δήμου Αγιάς.
και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Αγιάς  με την 
επωνυμία: 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου « Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς
Σκοπός:

• Η  καθημερινή  φύλαξη,  φροντίδα,  ημερήσια  διατροφή,  διαπαιδαγώγηση  και 
ψυχαγωγία ήπιων εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, 
κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για 
την φυσική μετάβαση από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον).

• Η παροχή κοινωνικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και ιατρικής προστασίας στα 
ηλικιωμένα άτομα του Δήμου Αγιάς, σε εφαρμογή του εκάστοτε προγράμματος 
εξωϊδρυματικής προστασίας υπερηλίκων
Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από 

δεκατρία (13) μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους θα ορίζονται από το 
δημοτικό συμβούλιο.

Μέλη  του  διοικητικού  συμβουλίου  θα  είναι  ο   δήμαρχος  ή  ο  πρόεδρος  της 
κοινότητας,  δημοτικοί  ή κοινοτικοί  σύμβουλοι  και  δημότες  ή  κάτοικοι  που είναι 
χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη  επαγγελματική 
ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού  προσώπου, 
καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό 
απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. 

Δύο (2) τουλάχιστον από τα παραπάνω μέλη θα ορίζεται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου. 
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Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως 
εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο που είναι  χρήστες των υπηρεσιών του νομικού 
προσώπου  ή  που  έχουν  ανάλογη  επαγγελματική  ή  κοινωνική  δράση  ή  ειδικές 
γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού  προσώπου,

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται 
με την  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.  Λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση  του  νέου   διοικητικού  συμβουλίου.  Τα  μέλη  του  διοικητικού 
συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με 
απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των 
καθηκόντων τους. 

Πόροι: 
• Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 80.000 ευρώ και 

ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

•  Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
• Εισπράξεις  από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το 

Ν.Π.Δ.Δ.
• Πρόσοδοι  από  τη  δική  του  περιουσία,  καθώς  και  από  τη  συμμετοχή  του  σε 

προγράμματα.
Περιουσία: 
Είναι  η κινητή και  ακίνητη περιουσία  που τυχόν αποκτηθεί  ή  αφιερωθεί  στο 

νομικό πρόσωπο.
Εκπροσώπηση: 
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα Δικαστήρια 

και σε κάθε δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από 
τον Αντιπρόεδρο.

Οι  εκκρεμείς  δίκες  συνεχίζονται  από  το  νέο  νομικό  πρόσωπο  χωρίς  καμία 
ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό.

Προσωπικό:  
Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω συγχωνευόμενα Νομικά 

Πρόσωπα,  μεταφέρονται  αυτοδίκαια  στο  νέο  Δημοτικό  Νομικό  Πρόσωπο  που 
δημιουργείται. Στις θέσεις αυτές εντάσσεται το προσωπικό με την ίδια σχέση με την 
οποία υπηρετούσε στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα.

Τα περιουσιακά στοιχεία, τα  χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του κάθε 
Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία αναφέρονται στα extre των λογαριασμών της Αγροτικής τράπεζας 
Αγιάς,  και  οι  υποχρεώσεις  των  (όπως  ακριβώς  αναγράφονται  στις  συνημμένες 
καταστάσεις  που αποτελούν  αναπόσπαστο κομμάτι  της  εισήγησης  μεταβιβάζονται 
στο  νέο  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία  Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου 
«Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς που προήλθε από την συγχώνευση. 

Από την παρούσα θα δημιουργηθούν δαπάνες  οι οποίες  θα προβλεφθούν στον 
προϋπολογισμό του Ν.Π.  οικονομικού έτους 2011

Η παρούσα να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.
Την  παρούσα  απόφαση  δεν  εγκρίνει  ο  δημοτικός  σύμβουλος   της  ελάσσονος 

μειοψηφίας κ. Μαρούδας Ρίζος, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω 
τοποθέτησή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
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      Σουλιώτης Θεόδωρος 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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