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 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ   Δγθξίλεη 

κε (19) ςήθνπο ην Πξφγξακκα 

ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά 

ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο 

θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα.  

 

 Ζ πξφηαζε ηνπ 

Γεκάξρνπ γηα ηελ 

θαζηέξσζε εηζηηεξίνπ ζε 

νξηζκέλεο εθδειψζεηο έιαβε 

(18) ςήθνπο, αξλεηηθά 

ςήθηζαλ νη  Γεκνηηθνί 

χκβνπινη θ.θ Εάλλνπ 

Δι.θαη Εεζίκνπ Γεκ.   

 

ΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

      ΝΟMO ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ’ αξηζ. 5
εο

  7/2/2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νέαο κχξλεο.   

Αξηζκόο απόθαζεο : 20/2011 Πεξί: πγρώλεπζεο ηωλ ΝΠΓΓ «Κέληξν Πξνζρνιηθήο 

Αγωγήο Γήκνπ Νέαο κύξλεο» θαη «Κέληξν Αλνηθηήο 

Πξνζηαζίαο Ζιηθηωκέλωλ Γήκνπ Νέαο κύξλεο» θαη 

ζύζηαζεο λένπ ΝΠΓΓ κε ηελ επωλπκία «Κέληξν 

Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νέαο 

κύξλεο». 
ηε Νέα κχξλε θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 7/2/2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 

18:00’ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Νέαο κχξλεο, θαηφπηλ ηεο ππ. αξηζκ. πξση. 

4751/3-2-11 πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ Γεκνηηθνχ χκβνπινπ, πνπ επηδφζεθε ζε θάζε έλα απφ ηνπο 

πκβνχινπο θαη ηνλ θ. Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/10, ηελ 3-2-2011 

εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 13:00΄. Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί 

ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 40 κέιε ήηνη .  

 

 Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο : 

 

1. ΚΟΤΣΔΛΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 22. ΚΟΤΣΔΣΔ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

2. ΥΑΣΕΑΣΟΤΡΗΑΝ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 23. ΚΡΗΚΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  

3. ΠΑΓΚΑΛΖ ΑΝΓΡΔΑ 24. ΣΟΤΡΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

4. ΗΑΚΩΒΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ 25. ΜΑΜΩΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

5. ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 26. ΚΟΤΠΑ ΔΤΣΑΘΗΟ 

6. ΤΡΗΓΟ ΠΟΛΤΓΩΡΟ 27. ΝΑΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 

7. ΟΤΡΒΗΝΟ ΑΓΓΔΛΟ 28. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

8. ΜΑΝΣΕΗΟΤ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 29. ΓΖΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 

9. ΚΑΗΜΖ ΔΛΔΝΖ 30. ΠΔΡΗΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟ 

10. ΓΗΑΣΕΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 31. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΜΑΡΗΑ 

11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΤΡΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ 

12. ΚΟΝΗΓΑΡΖ ΓΗΟΝΤΗΟ 33. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 

13. ΚΑΣΟΡΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 34. ΣΗΑΠΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

14. ΜΠΗΑΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 35. ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ 

15. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΘΔΟΦΑΝΖ 36. ΒΡΔΣΣΟ ΑΓΓΔΛΟ 

16. ΑΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 37. ΜΑΣΖ ΑΛΔΞΗΟ 

17. ΜΟΗΟ ΠΤΡΗΓΩΝ 38. ΣΔΦΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

18. ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 39. ΚΑΗΜΔΡΖ ΘΔΟΓΩΡΑ 

19. ΜΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ ΦΩΣΔΗΝΖ 40. ΠΑΠΑΠΤΡΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

20. ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ 41. ΠΑΝΣΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

21. ΚΑΡΟΤΜΠΑ ΓΔΩΡΓΗΟ   

 
   Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : 

1. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΘΔΟΦΑΝΖ    
  
  

        ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο Ν. κχξλεο θ. Σδνπιάθεο ηαχξνο  
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 Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ππ. αξηζκ. 5
εο

 πλεδξίαζεο ηεο 7/2/2011 θαη Δηζεγνχκελνο 

ην 3
ν
 Θέκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, δηαβάδεη ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Γεκάξρνπ  

 Κχξηε Πξφεδξε, 

«Έρνληαο ππφςε:  

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 § 1 έσο 4 ηνπ Νφκνπ 3852/2010 (πξφγξακκα Καιιηθξάηεο). 

2)  Σελ ππ΄αξηζ. 11 κε αξηζ. Πξση. 4569/27-01-2011 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ. ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ , 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ. 

3) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 239-240-241 ηνπ Νφκνπ 3463/2006 (Κ.Γ.Κ) φπσο ηζρχνπλ.  

 

Πξνηείλσ ζην ψκα λα πξνβεί ζε πξάμε ζπγρψλεπζεο δχν (2) Γεκνηηθψλ Ν.Π.Γ.Γ. ζχκθσλα  κε ηα 

αλσηέξσ θαη λα ζπζηήζεη έλα λέν Ν.Π. κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ ζπγρσλεπκέλσλ 

Ν.Π. αιιά κε εληαίν Γ.. θαη επνκέλσο θνηλή ιεηηνπξγία δηεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 

σο έμεο: 

 

                    Άξζξν 1
νλ 

ΤΓΥΩΝΔΤΖ  

πγρσλεχεη ηα παξαθάησ Γεκνηηθά Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ: 1) ΚΔΝΣΡΟ 

ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΓΖΜΟΤ Ν. ΜΤΡΝΖ ΦΔΚ 406/ (10-04-2001)- ΦΔΚ 62/21-01-2005) & 

ΦΔΚ 2187/31-12-2010. 

2) ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΩΜΔΝΩΝ ΓΖΜΟΤ Ν. ΜΤΡΝΖ ΦΔΚ 

728/13-12-1983 –ΦΔΚ 147/15-03-1984.-ΦΔΚ1113/22-7-2010 

 

                 Άξζξν 2
νλ 

ΤΣΑΖ -ΟΝΟΜΑΗΑ –ΔΓΡΑ 

Σν λέν Γεκνηηθφ Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκφζηνπ Γηθαίνπ έρεη ηελ επσλπκία “ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ” θαη έρεη έδξα επί ηεο νδνχ 

Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ 18 – Ν. κχξλε ΣΚ 17121. 

 

Σν Ν.Π. κπνξεί λα ηδξχεη ηκήκαηα εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ φηαλ απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν θαη ηα νπνία ζα θέξνπλ ηελ νλνκαζία ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΠΑΗΓΗΟΤ / ΖΛΗΚΗΩΜΔΝΩΝ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ.  

Σα ήδε  ππάξρνληα  ηκήκαηα κεηνλνκάδνληαη απφ  

1)Α΄ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γ.Ν.. ζε Α΄ ηκήκα Κνηλωλ.Πξνζη.& Αιιειεγγύεο Παηδηνύ 

Γ.Ν.. 
2)Β΄ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γ.Ν.. ζε Β΄ ηκήκα Κνηλωλ.Πξνζη.& Αιιειεγγύεο Παηδηνύ Γ.Ν.. 

3)Γ΄ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γ.Ν.. ζε Γ΄ ηκήκα Κνηλωλ.Πξνζη.& Αιιειεγγύεο Παηδηνύ Γ.Ν.. 

4)Γ΄ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γ.Ν.. ζε Γ΄ ηκήκα Κνηλωλ.Πξνζη.& Αιιειεγγύεο Παηδηνύ Γ.Ν.. 

5)Δ΄ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γ.Ν.. ζε Δ΄ ηκήκα Κνηλωλ.Πξνζη.& Αιιειεγγύεο Παηδηνύ Γ.Ν.. 

6)Σ΄ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γ.Ν.. ζε Σ΄ ηκήκα Κνηλωλ.Πξνζη.& Αιιειεγγύεο Παηδηνύ 

Γ.Ν.. 

7)Α΄ ΚΑΠΖ Γήκνπ Νέαο  κχξλεο ζε Α’ ηκήκα θνηλωλ. Πξνζη. & Αιιει.  Ζιηθηωκέλωλ Γ.Ν.. 

8)Β΄ ΚΑΠΖ Γήκνπ Νέαο  κχξλεο ζε  Β’ ηκήκα θνηλωλ. Πξνζη. & Αιιει.  Ζιηθηωκέλωλ Γ.Ν.. 

9)Γ΄ ΚΑΠΖ Γήκνπ Νέαο κχξλεο  ζε  Γ’ ηκήκα. θνηλωλ. Πξνζη. & Αιιει.  Ζιηθηωκέλωλ Γ.Ν.. 

10)Γ΄ ΚΑΠΖ Γήκνπ Νέαο κχξλεο ζε Γ’ ηκήκα θνηλωλ. Πξνζη. & Αιιει.  Ζιηθηωκέλωλ Γ.Ν.. 

 

Άξζξν 3
νλ 

ΚΟΠΟ 

 Ζ θαζεκεξηλή θχιαμε, θξνληίδα, εκεξήζηα δηαηξνθή, δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπραγσγία λεπίσλ & 

βξεθψλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ, ε πνιχπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, ςπρνζσκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ε πξνπαξαζθεπή ηνπο γηα ηε θπζηθή κεηάβαζε ηνπο απφ ηελ νηθνγελεηαθή δσή  
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ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ζ έξεπλα ζρεηηθψλ κε ηα βξέθε θαη λήπηα ζεκάησλ. Ζ αλάπηπμε θαη ε 

πινπνίεζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Ζ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ ψζηε λα 

παξακείλνπλ απηφλνκα, ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ παξνρή θνηλσληθήο, 

ςπρνινγηθήο, ηαηξηθήο ζηήξημεο ειηθησκέλσλ. Ζ ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ θαη  

ησλ εηδηθψλ θνξέσλ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. Ζ έξεπλα ζρεηηθψλ κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

ζεκάησλ. 

Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θνηλνηηθνχο δεκφζηνπο, παλεπηζηεκηαθνχο νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο 

θαη θνξείο θνηλήο σθέιεηαο γηα ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ πγείαο – πξφλνηαο θαη βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ βξεθψλ, λεπίσλ θαη ειηθησκέλσλ. 

Ζ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Ζ ζπκκεηνρή  ζε επηρνξεγνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.    

  Ζ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, κε ηε ζπκκεηνρή ζε    αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα θαη ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ. 

Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, θνηλσληθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ.  

 Δπίζεο ην Ννκηθφ Πξφζσπν παξέρεη αληηζηαζκηζηηθή αγσγή θαη απνηειεί θέληξν θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαη βνήζεηαο. 

Άξζξν 4
νλ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

Σν Ννκηθφ Πξφζσπν ζα δηνηθείηαη απφ (13) δεθαηξηκειέο  Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα κέιε ηνπ 

νπνίνπ καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζα νξίδνληαη  απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην (άξζξν 240 §1 

Ν.3463/06) σο εμήο:  

α) Σέζζεξα (4) κέιε πξνηεηλφκελα απφ ηελ πιεηνςεθία  ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.   

β) Γχν (2) κέιε πξνηεηλφκελα απφ ηελ κεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

γ) Γχν (2) δεκφηεο πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 

δ)Σέζζεξηο (4) δεκφηεο πνπ έρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλψζεηο κε 

ην ζθνπφ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 

ε) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, αλαπιεξψλεη ν 

Αληηπξφεδξνο. Σν Ννκηθφ Πξφζσπν  εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη φηαλ απηφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη, απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. 

       

Άξζξν 5
νλ 

ΠΟΡΟΗ 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη γηα ηελ Μηζζνδνζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζα θαιχπηεηαη απφ: 

1) Δηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ . 

2) Κάζε είδνπο ζπλδξνκέο, εηζθνξέο, δσξεέο , θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. 

3) Δηζπξάμεηο απφ ην αληίηηκν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

4) Πξφζνδνη απφ ηελ ίδηα απηνχ πεξηνπζία. 

5) Έζνδα απφ πινπνίεζε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

6) Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο γηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ βξέθε-λήπηα- ηξίηε ειηθία, θαζψο θαη       

απφ ζπκκεηνρή ηνπ Ν.Π. ζε Δζληθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο. 

7) Έζνδα απφ ρνξεγίεο.   

 

Άξζξν 6
νλ

 

ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

ην λέν Ννκηθφ Πξφζσπν ζα κεηαβηβαζηεί ε πεξηνπζία (θηλεηή & αθίλεηε) πνπ θαηέρνπλ ζήκεξα 

θαη ηα δχν (2) Ν.Π. πνπ ζπγρσλεχνληαη. 

Άξζξν 7
νλ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟ 

Οη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα παξαπάλσ ζπγρσλεπκέλα λνκηθά πξφζσπα 

κεηαθέξνληαη απηνδίθαηα ζην λέν Ννκηθφ Πξφζσπν πνπ δεκηνπξγείηαη. Σν κφληκν πξνζσπηθφ  
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θαηαηάζζεηαη ζε αληίζηνηρεο νξγαληθέο ζέζεηο θαηά θαηεγνξία θαη θιάδν, ην δε πξνζσπηθφ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηαηάζζεηαη ζε πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο 

αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη εηδηθφηεηαο, νη νπνίεο ζπληζηψληαη ζηνλ Οξγαληζκφ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη θαηαξγνχληαη θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπ ππαιιήινπ. 

Ζ θαηάηαμε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Άξζξν 8
ν
  

ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο απηήο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ην λέν λνκηθφ 

πξφζσπν, ζην νπνίν ζπγρσλεχηεθαλ ηα άιια, ππνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο θακία άιιε 

δηαηχπσζε, ζε φια ελ γέλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, εμνκνηνπκέλσλ κε θαζνιηθφ δηάδνρν. 

Αθξνηειεύηηα δηάηαμε  

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο πξνθαιείηαη δαπάλε χςνπο κέρξη #3.000.000#€ πνπ ζα 

βαξχλεη ηνλ ΚΑ 00.6715.0005 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2011 θαη ηα επφκελα  έηε, ηνπ Γήκνπ Ν. 

κχξλεο». 

 
          ΣΟ Γ Ζ Μ Ο Σ Η Κ Ο      Τ Μ Β Ο Τ Λ Η Ο  

Αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γήκαξρν θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ :  

α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 § 1 έσο 4 ηνπ Νφκνπ 3852/2010, β) ηελ ππ΄ αξηζ. 11 κε αξηζ. πξση. 

4569/27-01-2011 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ. ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, γ) ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 239-240-241 ηνπ Νφκνπ 3463/2006 φπσο ηζρχνπλ, κεηά 

απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηφπηλ νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο 

(έρνπλ απνρωξήζεη νη Γεκ. ύκβνπινη θ.θ. Γαιαλνπνύινπ Διενλώξα θαη Κνύξηεο ππξίδωλ) 

     Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  

Δγθξίλεη κε (35) ζεηηθέο ςήθνπο  ηε ζπγρψλεπζε ησλ ΝΠΓΓ «Κέληξν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

Γήκνπ Νέαο κχξλεο» θαη ΝΠΓΓ «Κέληξν Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ Γήκνπ Νέαο κχξλεο» 

θαη ηε ζχζηαζε λένπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο». 

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Βξεηηφο Άγγεινο, Μαηήο Αιέμηνο θαη Παπαζππξίδεο Αιέμαλδξνο 

ςήθηζαλ αξλεηηθά.  

Ζ ζχζηαζε ηνπ λένπ Ν.Π. έρεη σο αθνινχζσο : 

 

          Άξζξν 1
νλ 

ΤΓΥΩΝΔΤΖ  

πγρσλεχεη ηα παξαθάησ Γεκνηηθά Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ: 1) ΚΔΝΣΡΟ 

ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΓΖΜΟΤ Ν. ΜΤΡΝΖ ΦΔΚ 406/ (10-04-2001)- ΦΔΚ 62/21-01-2005) & 

ΦΔΚ 2187/31-12-2010. 

2) ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΩΜΔΝΩΝ ΓΖΜΟΤ Ν. ΜΤΡΝΖ ΦΔΚ 

728/13-12-1983 –ΦΔΚ 147/15-03-1984.-ΦΔΚ1113/22-7-2010 

 

         Άξζξν 2
νλ 

ΤΣΑΖ -ΟΝΟΜΑΗΑ –ΔΓΡΑ 

Σν λέν Γεκνηηθφ Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκφζηνπ Γηθαίνπ έρεη ηελ επσλπκία “ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ” θαη έρεη έδξα επί ηεο νδνχ 

Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ 18 – Ν. κχξλε ΣΚ 17121. 

 

Σν Ν.Π. κπνξεί λα ηδξχεη ηκήκαηα εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ φηαλ απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν θαη ηα νπνία ζα θέξνπλ ηελ νλνκαζία ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΠΑΗΓΗΟΤ / ΖΛΗΚΗΩΜΔΝΩΝ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ.  

Σα ήδε  ππάξρνληα  ηκήκαηα κεηνλνκάδνληαη απφ  
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1)Α΄ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γ.Ν.. ζε Α΄ ηκήκα Κνηλωλ.Πξνζη.& Αιιειεγγύεο Παηδηνύ 

Γ.Ν.. 
2)Β΄ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γ.Ν.. ζε Β΄ ηκήκα Κνηλωλ.Πξνζη.& Αιιειεγγύεο Παηδηνύ Γ.Ν.. 

3)Γ΄ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γ.Ν.. ζε Γ΄ ηκήκα Κνηλωλ.Πξνζη.& Αιιειεγγύεο Παηδηνύ Γ.Ν.. 

4)Γ΄ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γ.Ν.. ζε Γ΄ ηκήκα Κνηλωλ.Πξνζη.& Αιιειεγγύεο Παηδηνύ Γ.Ν.. 

5)Δ΄ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γ.Ν.. ζε Δ΄ ηκήκα Κνηλωλ.Πξνζη.& Αιιειεγγύεο Παηδηνύ Γ.Ν.. 

6)Σ΄ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γ.Ν.. ζε Σ΄ ηκήκα Κνηλωλ.Πξνζη.& Αιιειεγγύεο Παηδηνύ 

Γ.Ν.. 

7)Α΄ ΚΑΠΖ Γήκνπ Νέαο  κχξλεο ζε Α’ ηκήκα θνηλωλ. Πξνζη. & Αιιει.  Ζιηθηωκέλωλ Γ.Ν.. 

8)Β΄ ΚΑΠΖ Γήκνπ Νέαο  κχξλεο ζε  Β’ ηκήκα θνηλωλ. Πξνζη. & Αιιει.  Ζιηθηωκέλωλ Γ.Ν.. 

9)Γ΄ ΚΑΠΖ Γήκνπ Νέαο κχξλεο  ζε  Γ’ ηκήκα. θνηλωλ. Πξνζη. & Αιιει.  Ζιηθηωκέλωλ Γ.Ν.. 

10)Γ΄ ΚΑΠΖ Γήκνπ Νέαο κχξλεο ζε Γ’ ηκήκα θνηλωλ. Πξνζη. & Αιιει.  Ζιηθηωκέλωλ Γ.Ν.. 

 

Άξζξν 3
νλ 

ΚΟΠΟ 

 Ζ θαζεκεξηλή θχιαμε, θξνληίδα, εκεξήζηα δηαηξνθή, δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπραγσγία λεπίσλ & 

βξεθψλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ, ε πνιχπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, ςπρνζσκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ε πξνπαξαζθεπή ηνπο γηα ηε θπζηθή κεηάβαζε ηνπο απφ ηελ νηθνγελεηαθή δσή  

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ζ έξεπλα ζρεηηθψλ κε ηα βξέθε θαη λήπηα ζεκάησλ. Ζ αλάπηπμε θαη ε 

πινπνίεζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Ζ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ ψζηε λα 

παξακείλνπλ απηφλνκα, ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ παξνρή θνηλσληθήο, 

ςπρνινγηθήο, ηαηξηθήο ζηήξημεο ειηθησκέλσλ. Ζ ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ θαη  

ησλ εηδηθψλ θνξέσλ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. Ζ έξεπλα ζρεηηθψλ κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

ζεκάησλ. 

Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θνηλνηηθνχο δεκφζηνπο, παλεπηζηεκηαθνχο νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο 

θαη θνξείο θνηλήο σθέιεηαο γηα ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ πγείαο – πξφλνηαο θαη βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ βξεθψλ, λεπίσλ θαη ειηθησκέλσλ. 

Ζ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Ζ ζπκκεηνρή  ζε επηρνξεγνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.    

  Ζ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, κε ηε ζπκκεηνρή ζε    αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα θαη ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ. 

Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, θνηλσληθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ.  

 Δπίζεο ην Ννκηθφ Πξφζσπν παξέρεη αληηζηαζκηζηηθή αγσγή θαη απνηειεί θέληξν θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαη βνήζεηαο. 

Άξζξν 4
νλ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

Σν Ννκηθφ Πξφζσπν ζα δηνηθείηαη απφ (13) δεθαηξηκειέο  Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα κέιε ηνπ 

νπνίνπ καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζα νξίδνληαη  απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην (άξζξν 240 §1 

Ν.3463/06) σο εμήο:  

α) Σέζζεξα (4) κέιε πξνηεηλφκελα απφ ηελ πιεηνςεθία  ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.   

β) Γχν (2) κέιε πξνηεηλφκελα απφ ηελ κεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

γ) Γχν (2) δεκφηεο πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 

δ)Σέζζεξηο (4) δεκφηεο πνπ έρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλψζεηο κε 

ην ζθνπφ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 

ε) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, αλαπιεξψλεη ν 

Αληηπξφεδξνο. Σν Ννκηθφ Πξφζσπν  εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη φηαλ απηφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη, απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. 
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Άξζξν 5
νλ 

ΠΟΡΟΗ 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη γηα ηελ Μηζζνδνζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζα θαιχπηεηαη απφ: 

8) Δηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ . 

9) Κάζε είδνπο ζπλδξνκέο, εηζθνξέο, δσξεέο , θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. 

10) Δηζπξάμεηο απφ ην αληίηηκν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

11) Πξφζνδνη απφ ηελ ίδηα απηνχ πεξηνπζία. 

12) Έζνδα απφ πινπνίεζε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

13) Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο γηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ βξέθε-λήπηα- ηξίηε ειηθία, θαζψο θαη       

απφ ζπκκεηνρή ηνπ Ν.Π. ζε Δζληθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο. 

14) Έζνδα απφ ρνξεγίεο.   

 

Άξζξν 6
νλ

 

ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

ην λέν Ννκηθφ Πξφζσπν ζα κεηαβηβαζηεί ε πεξηνπζία (θηλεηή & αθίλεηε) πνπ θαηέρνπλ ζήκεξα 

θαη ηα δχν (2) Ν.Π. πνπ ζπγρσλεχνληαη. 

Άξζξν 7
νλ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟ 

Οη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα παξαπάλσ ζπγρσλεπκέλα λνκηθά πξφζσπα 

κεηαθέξνληαη απηνδίθαηα ζην λέν Ννκηθφ Πξφζσπν πνπ δεκηνπξγείηαη. Σν κφληκν πξνζσπηθφ 

θαηαηάζζεηαη ζε αληίζηνηρεο νξγαληθέο ζέζεηο θαηά θαηεγνξία θαη θιάδν, ην δε πξνζσπηθφ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηαηάζζεηαη ζε πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο 

αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη εηδηθφηεηαο, νη νπνίεο ζπληζηψληαη ζηνλ Οξγαληζκφ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη θαηαξγνχληαη θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπ ππαιιήινπ. 

Ζ θαηάηαμε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Άξζξν 8
ν
  

ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο απηήο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ην λέν λνκηθφ 

πξφζσπν, ζην νπνίν ζπγρσλεχηεθαλ ηα άιια, ππνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο θακία άιιε 

δηαηχπσζε, ζε φια ελ γέλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, εμνκνηνπκέλσλ κε θαζνιηθφ δηάδνρν. 

 

Αθξνηειεύηηα δηάηαμε  

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο πξνθαιείηαη δαπάλε χςνπο #3.000.000#€ € πνπ ζα βαξχλεη 

ηνλ ΚΑ 00.6715.0005 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2011 θαη ηα επφκελα  έηε, ηνπ Γήκνπ Ν. 

κχξλεο». 

     

   

 ΓΗΑ  ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                      Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ    

 ΚΑΡΟΤΜΠΑ ΓΔΩΡΓΗΟ                           ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ  

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

  Νέα κύξλε 8/2/2011 

                                                            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

    ΚΑΡΟΤΜΠΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 



 7 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

      

 

 

 



 8 

 

      

 

 

 


