ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 70
=======================
(Απόσπασµα από το πρακτικό αριθµ.5)
===============================
Περίληψη: Συγχώνευση σε ένα νέο Νοµικό Πρόσωπο υπό την επωνυµία
«∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής
Άθλησης Ηρακλείου» του ∆ΟΠΕΗ και των υπολοίπων Παιδικών Σταθµών
µε τα ΝΠ∆∆ ∆ΑΟΗ και των υπολοίπων Αθλητικών Οργανισµών.
===============================================================
Το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ηρακλείου συνεδρίασε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Ηρακλείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σήµερα ∆ευτέρα
28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 14.00 ύστερα από την αριθµ. 22352/24-2-2011
πρόσκληση του κ. Προέδρου.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
========================================
Αγαπάκης ∆ηµήτριος, Αεράκης Γεώργιος, Βαρδαβάς Κωνσταντίνος, Βασιλακάκη Μαρία,
Βασιλάκης Εµµανουήλ, Βουρεξάκης Γεώργιος, Γιαλιτάκης Νικόλαος, Γιάνναρη Ευσεβεία,
∆αγκωνάκης Ευστράτιος, ∆ηµόπουλος Νικόλαος, ∆ολαψάκης Κωνσταντίνος, ∆ροσίτης
Ιωάννης, Ηλιαδάκης Αναστάσιος, Καµπανός Κωνσταντίνος, Καµπιτάκης Κωνσταντίνος,
Καραντινός Γεώργιος, Καρατζάνης ∆ηµήτριος, Καρτσώνη – Κοκολογιάννη Κωνσταντία,
Κασαπάκης Μιχαήλ, Κλάδος Βασίλειος, Κλάδος Γεώργιος, Κόκκορη - Παπαδάκη Ελένη,
Κυπραίος Ανδρέας, Λαγκωνάκη Μαρία, Λαζαρίδης Αλέξανδρος, Μακαρόνας Γρηγόριος,
Ματζαπετάκης Νικόλαος, Μαχλάς Νικόλαος, Μηλάκης Εµµανουήλ, Μπολάκης Αριστείδης,
Ξυλούρη-Ξηµέρη Μαρία, Παγωµένος Εµµανουήλ, Παρασύρης Γεώργιος, ΠαττακούΕπιτροπάκη Στυλιανή, Περισυνάκης Μιχαήλ, Ρουµπάκης Εµµανουήλ, Σισαµάκης
Ευάγγελος, Σκεπάρνης Γεώργιος, Σκουλατάκης Γεώργιος, Σκυβαλάκη Ειρήνη, Σπιθούρης
Βασίλειος, Σπυριδάκης ∆ηµήτριος, Στειακάκης Γεώργιος, Συγγελάκη ∆έσποινα, Συντυχάκη
Καλλιόπη, Συντυχάκης Εµµανουήλ, Σχοιναράκη Αγγελική, Τζιράκη Μαρία, ΤιτοµιχελάκηΜπέρκη Μαρία.
Ο απών κλήθηκε νόµιµα µε την υπ’ αριθµ. 22352/24-2-2011 πρόσκληση του κ.
Προέδρου και είναι ο κ. Νικ. Μαχλάς.
Παρόντες επίσης είναι και οι πρακτικογράφοι του Συµβουλίου, υπάλληλοι του
∆ήµου Εµµ.Κεφάκης και Θ. Μπαρµπουνάκη.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βρισκόµενο σε νόµιµη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση.
Θ Ε Μ Α : 36 ο
Τίθεται υπόψη του Συµβουλίου η αριθµ. πρωτ. 22482/24-2-2011 εισήγηση
της ∆/νσης Προγραµµατισµού και Πληροφορικής (Tµ.Προγραµµατισµού & Οργάνωσης)
του ∆ήµου που έχει ως εξής:
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ΘΕΜΑ: Συγχώνευση σε ένα Νοµικό Πρόσωπο υπό την επωνυµία
«∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής
Άθλησης Ηρακλείου» του ∆ΟΠΕΗ & των υπολοίπων Παιδικών Σταθµών µε
τα ΝΠ∆∆ ∆ΑΟΗ & των υπολοίπων Αθλητικών Οργανισµών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 1 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι ο
∆ήµος που διαθέτει Κοινωφελή Επιχείρηση, µπορεί να έχει έως ένα (1) Νοµικό
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και
αλληλεγγύης και παιδείας, είτε για τους τοµείς πολιτισµού, αθλητισµού και
περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως
ισχύει. Συνδυασµός αρµοδιοτήτων είναι νόµιµος, αρκεί οι αρµοδιότητές αυτές να
µην ασκούνται από την Κοινωφελή Επιχείρηση.
Στον καλλικρατικό ∆ήµο Ηρακλείου λειτουργούν τα παρακάτω ΝΠ∆∆ µε
κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες: ∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου (∆ΟΠΕΗ) (ΦΕΚ938/Β/28.07.2000),
∆ηµοτικός
Παιδικός
Σταθµός
∆ήµου
Νέας
Αλικαρνασσού
(ΦΕΚ1317/Β/31.10.2000), ∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης ∆ήµου Τεµένους (ΦΕΚ1106/Β/22.08.2001), Παιδικός Σταθµός ∆ήµου
Γοργολαϊνης (ΦΕΚ486/Β/27.04.2001), ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός
Ηρακλείου (∆ΑΟΗ) (ΦΕΚ79/Β/12.02.1992), Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Νέας
Αλικαρνασσού (ΦΕΚ803/Β/28.06.2002) και ∆ηµοτικός Οργανισµός Αθλητισµού
Πολιτισµού και Νεολαίας ∆ήµου Τεµένους (ΦΕΚ2131/Β/08.12.1999).
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 239, 240, 241 του Ν.3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων
& Κοινοτήτων)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 112 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα
Καλλικράτης)
3. Την εγκύκλιο 9 του ΥΠΕΣΑΗ∆ (Κοινωνικά Προγράµµατα ΟΤΑ)
4. Την εγκύκλιο 11 του ΥΠΕΣΑΗ∆ (Θέµατα συγχωνεύσεων και προσωπικού των
ΝΠ∆∆ & Επιχειρήσεων των ∆ήµων)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.3584/2007 (Κώδικας κατάστασης
∆ηµοτικών Υπαλλήλων)
και την ανάγκη προσαρµογής στο νέο νοµοθετικό πλαίσιο, εισηγούµαστε την
έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της συγχώνευσης σε ένα Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου υπό την επωνυµία «∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής
Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου» των προαναφερθέντων
ΝΠ∆∆.
Η συστατική του πράξη έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Επωνυµία-Έδρα
1. Συγχωνεύονται σε ένα Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου υπό την επωνυµία
«∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής
Άθλησης Ηρακλείου» τα ΝΠ∆∆, ∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου (∆ΟΠΕΗ), ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός
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∆ήµου Νέας Αλικαρνασσού, ∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης ∆ήµου Τεµένους, Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Γοργολαϊνης,
∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Ηρακλείου (∆ΑΟΗ) , Αθλητικός
Οργανισµός ∆ήµου Νέας Αλικαρνασσού και ∆ηµοτικός Οργανισµός
Αθλητισµού Πολιτισµού και Νεολαίας ∆ήµου Τεµένους, τα οποία
καταργούνται.
2. Οι υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου θα στεγάζονται σε δηµοτικά ή
ενοικιαζόµενα ακίνητα, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Ηρακλείου.
Άρθρο 2
Σκοπός
1. Η φύλαξη επιµέλεια, φροντίδα, ψυχαγωγία και διατροφή βρεφών και νηπίων γιο
την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
2. Η πολύπλευρη και σφαιρική, νοητική, συναισθηµατική κοινωνική, πνευµατική
και σωµατική ανάπτυξη των παιδιών σύµφωνα µε τις σύγχρονες επιστηµονικές
αντιλήψεις τις παιδαγωγικής.
3. Η ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και ο προβληµατισµός των γονέων σε θέµατα
αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεως µε τα παιδιά τους.
4. Η εξυπηρέτηση εργαζοµένων γονέων και η βοήθεια για την αντιµετώπιση των
τυχόν κοινωνικών προβληµάτων τους.
5. Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που
στοχεύουν στη µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων
µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως
δηµιουργία δηµοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και
αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής
στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων.
6. Η µέριµνα για τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων δηµοτών.
7. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και
δράσεις για την ένταξη την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών,
µεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή
της τοπικής κοινωνία.
8. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης
µε τη δηµιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών
οργανώσεων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την
επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου.
9. Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα
δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών
προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων
κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
10. Συµβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναµικού της περιοχής τους µε την
ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους
ανέργους, µε στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση
απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην
αγορά εργασίας.
11. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών.
12. Η συνεργασία µε φορείς, ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και Πανεπιστήµια σε
τοπικό και ∆ιεθνές επίπεδο που το αντικείµενο τους είναι κοινό µε τους
σκοπούς των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Ηρακλείου.
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13. Η υποστήριξη του Μαζικού αθλητισµού.
14. Η υποστήριξη του Σωµατειακού αθλητισµού.
15. Η υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού αθλητισµού όλων των βαθµίδων.
16. Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστηµονικών, συνεδριακών
εκδηλώσεων ∆ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νοµαρχιακού Επιπέδου και
φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και την υποστήριξη ατόµων µε ειδικές
ανάγκες.
17. Η καλλιέργεια φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύµατος µακριά από φανατισµούς
ανταγωνισµούς και κερδοσκοπικούς στόχους.
18. Η καλλιέργεια των σωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων (πνευµατικών
παιχνιδιών).
19. Η δηµιουργία και η λειτουργία αθλητικών κέντρων γυµναστηρίων, χώρων
αθλοπαιδιών και γυµναστικής, έτσι που να καλύπτονται οι αυξηµένες ανάγκες
των δηµοτών, ιδιαίτερα των νέων.
20. Η ανάπτυξη προγραµµάτων άθλησης και άσκησης που έχουν σχέση µε στη
φύση (ορειβατικός, περιπατητικός τουρισµός, χιονοδροµία).
Άρθρο 3
∆ιοίκηση
Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταµελές (15µελές) ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, το οποίο ορίζεται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, αποτελούµενο από:
1. Τον εκάστοτε ∆ήµαρχο ή τον Αντιδήµαρχο ή ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως Πρόεδρο
που ορίζεται από το ∆ήµαρχο.
2. Εννέα (9) ∆ηµοτικούς Συµβούλους που ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
µε τον αναπληρωτές τους. Τουλάχιστον δυο (2) από τα προαναφερθέντα µέλη
ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
3. Τέσσερεις (4) δηµότες ή κατοίκους, οι οποίοι είναι χρήστες των υπηρεσιών του
Νοµικού Προσώπου, έχουν εγνωσµένο κύρος και επαγγελµατική ή κοινωνική
δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογες προς τους σκοπούς του Νοµικού Προσώπου.
4. Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή
του που υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση των εργαζοµένων.
Λοιπά θέµατα διοίκησης του Νοµικού Προσώπου καθορίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.
Άρθρο 4
Περιουσία
Περιουσία του Νοµικού Προσώπου θα αποτελέσει όλη η κινητή και ακίνητη
περιουσία που ανήκει στα καταργούµενα ΝΠ∆∆. Ακόµη, και κάθε άλλη κινητή ή
ακίνητη περιουσία που θα παραχωρηθεί µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Άρθρο 5
Πόροι
Η δαπάνη για την εν γένει λειτουργία του Νοµικού Προσώπου θα καλύπτεται από:
1. Ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου για τον εκάστοτε προϋπολογισµό του Νοµικού
Προσώπου ύψους έως 9.000.000,00 ευρώ.
2. Κάθε είδους συνδροµές, εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες.
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3. Έσοδα από την χρηµατική εισφορά ατόµων για συµµετοχή σε εκδηλώσεις του
Νοµικού Προσώπου.
4. Εισπράξεις από παρεχόµενες υπηρεσίες (τροφεία).
5. Πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία.
6. Κάθε είδους κρατική επιχορήγηση.
7. Κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδο.
Άρθρο 6
Προσωπικό
Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε τρεις (3)
µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης συγχώνευσης, θεσπίζεται ο οργανισµός
εσωτερικής υπηρεσίας του νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 10 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει.
Ο Πρόεδρος του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδίδει άµεσα διαπιστωτική πράξη
για το τακτικό προσωπικό που απασχολείτο στα νοµικά πρόσωπα που
συγχωνεύτηκαν και το οποίο καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου ΝΠ∆∆ µε
την ίδια σχέση εργασίας.
Οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου ή έργου των συγχωνευµένων ΝΠ∆∆
συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νοµικό πρόσωπο, µέχρι τη
λήξη της διάρκειας των συµβάσεών τους. Τυχόν πλεονάζων προσωπικό
µεταφέρεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε υπηρεσίες του ∆ήµου
Ηρακλείου.
Άρθρο 7
Εκπροσώπηση
Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη δηµόσια
αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
Η πράξη αυτή µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε ευθύνη του ∆ήµου Ηρακλείου.
Από τη δηµοσίευση της απόφασης, το νέο Νοµικό Πρόσωπο υποκαθιστά
αυτοδικαίως τα καταργούµενα, σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
τους, εξοµειούµενο µε καθολικό τους διάδοχο
Από την απόφαση αυτή προκαλείται κατά το έτος 2011, δαπάνη ύψους έως
9.000.000,00€ η οποία θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 00-6715.001 πίστωση του υπό
κατάρτιση προϋπολογισµού του ∆ήµου Ηρακλείου.
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος πρότεινε το δεκαπενταµελές (15µελές )
∆ιοικητικό Συµβούλιο (Πρόεδρο και µέλη) από το οποίο θα διοικείται το Νοµικό
πρόσωπο µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής ΑγωγήςΦροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου» , ως εξής:

1. Πρόεδρος : Κόκκορη –Παπαδάκη Ελένη ∆ηµοτική Σύµβουλος
2. Αντιπρόεδρος : Βαρδαβάς Κων/νος ∆ηµοτικός Σύµβουλος
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Μέλη :
3. ∆ηµόπουλος Νικόλαος ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον
Λαζαρίδη Αλέξανδρο ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
4. Καρτσώνη-Κοκολογιάννη Βάλια ∆ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρώτρια
την Επιτροπάκη- Παττακού Στυλιανή ∆ηµοτική Σύµβουλο.
5. Μακαρώνας Γρηγόρης ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον
Καραντινό Γεώργιο ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
6. Ξυλούρη-Ξηµέρη Μαρία ∆ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον
Ρουµπάκη Εµµανουήλ ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
7. Τιτοµιχελάκη-Μπέρκη Μαρία ∆ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωτή το
Σκουλατάκη Γεώργιο ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
8. Τζιράκη Μαρία ∆ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον Σπυριδάκη
∆ηµήτριο ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
9. Συντυχάκη Καλλιόπη ∆ηµοτική
Σύµβουλος µε αναπληρώτρια την
Βασιλακάκη Μαρία
∆ηµοτική Σύµβουλο( Παράταξη «Λαϊκή
Συσπείρωση»).
10. Βουρεξάκης Γεώργιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος
µε αναπληρώτρια τη
Λαγκωνάκη Μαρία ∆ηµοτική Σύµβουλο (Παράταξη «Ηράκλειο Ανατροπή
και Πορεία στο Μέλλον»).
11. Koκολάκη Στυλιανή δηµότισσα µε αναπληρωτή τον Ραψοµανίκη Ιωάννη
δηµότη.
12. Μωραίτης Μιχαήλ δηµότης µε αναπληρωτή το Νισωτάκη Χαράλαµπο
δηµότη.
13. Τσιράκος ∆ηµήτριος
δηµότης µε αναπληρώτρια τη Μπαντουβά –
Καναβάκη Χρυσούλα δηµότισσα.
14. Ρουσοχατζάκη Μαρία δηµότισσα µε αναπληρώτρια τη Στεφανάκη∆ρακωνάκη Ειρήνη δηµότισσα.
15. Κακουράκη Γεωργία Εκπρόσωπος των εργαζοµένων µε αναπληρώτρια τη
Μαλάτου Ελευθερία .
Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών του Σώµατος όπως φαίνεται στο
σχετικό πρακτικό κατά την οποία έγινε δεκτή η εισήγηση της Υπηρεσίας και η
πρόταση του κ. ∆ηµάρχου για τον ορισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και ο
κ.Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Υπηρεσίας και τις:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 239, 240, 241 του Ν.3463/2006 (Κώδικας
∆ήµων & Κοινοτήτων)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 112 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα
Καλλικράτης)
3. Την εγκύκλιο 9 του ΥΠΕΣΑΗ∆ (Κοινωνικά Προγράµµατα ΟΤΑ)
4. Την εγκύκλιο 11 του ΥΠΕΣΑΗ∆ (Θέµατα συγχωνεύσεων και προσωπικού
των ΝΠ∆∆ & Επιχειρήσεων των ∆ήµων)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.3584/2007 (Κώδικας κατάστασης
∆ηµοτικών Υπαλλήλων)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των
κατωτέρω Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία :
1. ∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου
(∆ΟΠΕΗ) (ΦΕΚ938/Β/28.07.2000),
2. ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Νέας Αλικαρνασσού
(ΦΕΚ1317/Β/31.10.2000),
3. ∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ∆ήµου Τεµένους
(ΦΕΚ1106/Β/22.08.2001),
4. Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Γοργολαϊνη (ΦΕΚ486/Β/27.04.2001),
5. ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Ηρακλείου (∆ΑΟΗ) ΦΕΚ79/Β/12.02.1992),
6. Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Νέας Αλικαρνασσού (ΦΕΚ803/Β/28.06.2002)
7. ∆ηµοτικός Οργανισµός Αθλητισµού Πολιτισµού και Νεολαίας ∆ήµου Τεµένους
(ΦΕΚ2131/Β/08.12.1999) και
Β. Τη σύσταση νέου Nοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου στο ∆ήµο
Ηρακλείου µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής ΑγωγήςΦροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», ως εξής:
Άρθρο 1
Επωνυµία-Έδρα
1. Συγχωνεύονται σε ένα νέο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου υπό την
επωνυµία «∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής
Άθλησης Ηρακλείου» τα ΝΠ∆∆, ∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης Ηρακλείου (∆ΟΠΕΗ), ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Νέας
Αλικαρνασσού, ∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ∆ήµου
Τεµένους, Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Γοργολαϊνης, ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός
Ηρακλείου (∆ΑΟΗ) , Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Νέας Αλικαρνασσού και
∆ηµοτικός Οργανισµός Αθλητισµού Πολιτισµού και Νεολαίας ∆ήµου Τεµένους, τα
οποία καταργούνται.
2. Οι υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου θα στεγάζονται σε δηµοτικά ή
ενοικιαζόµενα ακίνητα, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Ηρακλείου.
Άρθρο 2
Σκοπός
1. Η φύλαξη επιµέλεια, φροντίδα, ψυχαγωγία και διατροφή βρεφών και νηπίων
γιο την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
2. Η πολύπλευρη και σφαιρική, νοητική, συναισθηµατική κοινωνική, πνευµατική
και σωµατική ανάπτυξη των παιδιών σύµφωνα µε τις σύγχρονες επιστηµονικές
αντιλήψεις τις παιδαγωγικής.
3. Η ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και ο προβληµατισµός των γονέων σε θέµατα
αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεως µε τα παιδιά τους.
4. Η εξυπηρέτηση εργαζοµένων γονέων και η βοήθεια για την αντιµετώπιση των
τυχόν κοινωνικών προβληµάτων τους.
5. Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που
στοχεύουν στη µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών
οµάδων µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας,
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όπως δηµιουργία δηµοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και
αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας,
συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά
συνοικούντων.
6. Η µέριµνα για τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων δηµοτών.
7. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και
δράσεις για την ένταξη την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών,
µεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή
της τοπικής κοινωνία.
8. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης
µε τη δηµιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών
οργανώσεων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την
επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου.
9. Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα
δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών
προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων
κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
10. Συµβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναµικού της περιοχής τους µε την
ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους
ανέργους, µε στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση
απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην
αγορά εργασίας.
11. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών.
12. Η συνεργασία µε φορείς, ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και Πανεπιστήµια σε
τοπικό και ∆ιεθνές επίπεδο που το αντικείµενο τους είναι κοινό µε τους
σκοπούς των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Ηρακλείου.
13. Η υποστήριξη του Μαζικού αθλητισµού.
14. Η υποστήριξη του Σωµατειακού αθλητισµού.
15. Η υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού αθλητισµού όλων των βαθµίδων.
16. Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστηµονικών, συνεδριακών
εκδηλώσεων ∆ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νοµαρχιακού Επιπέδου και
φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και την υποστήριξη ατόµων µε ειδικές
ανάγκες.
17. Η καλλιέργεια φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύµατος µακριά από φανατισµούς
ανταγωνισµούς και κερδοσκοπικούς στόχους.
18. Η καλλιέργεια των σωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων (πνευµατικών
παιχνιδιών).
19. Η δηµιουργία και η λειτουργία αθλητικών κέντρων γυµναστηρίων, χώρων
αθλοπαιδιών και γυµναστικής, έτσι που να καλύπτονται οι αυξηµένες ανάγκες
των δηµοτών, ιδιαίτερα των νέων.
20. Η ανάπτυξη προγραµµάτων άθλησης και άσκησης που έχουν σχέση µε στη
φύση (ορειβατικός, περιπατητικός τουρισµός, χιονοδροµία).
Άρθρο 3
∆ιοίκηση
Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταµελές (15µελές) ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
το οποίο ορίζεται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
αποτελούµενο από:
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1. Tον εκάστοτε ∆ήµαρχο ή τον Αντιδήµαρχο ή ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως
Πρόεδρο που ορίζεται από το ∆ήµαρχο.
2. Εννέα (9) ∆ηµοτικούς Συµβούλους που ορίζονται από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µε τον αναπληρωτές τους. Τουλάχιστον δυο (2) από τα
προαναφερθέντα µέλη ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
3. Τέσσερεις (4) δηµότες ή κατοίκους, οι οποίοι είναι χρήστες των υπηρεσιών
του Νοµικού Προσώπου, έχουν εγνωσµένο κύρος και επαγγελµατική ή
κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογες προς τους σκοπούς του
Νοµικού Προσώπου.
4. Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων ως τακτικό µέλος, µε τον
αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση των
εργαζοµένων.
Λοιπά θέµατα διοίκησης του Νοµικού Προσώπου καθορίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.
Άρθρο 4
Περιουσία
Περιουσία του Νοµικού Προσώπου θα αποτελέσει όλη η κινητή και ακίνητη
περιουσία που ανήκει στα καταργούµενα ΝΠ∆∆. Ακόµη, και κάθε άλλη κινητή ή
ακίνητη περιουσία που θα παραχωρηθεί µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Άρθρο 5
Πόροι
Η δαπάνη για την εν γένει λειτουργία του Νοµικού Προσώπου θα καλύπτεται από:
1. Eτήσια επιχορήγηση του ∆ήµου για τον εκάστοτε προϋπολογισµό του
Νοµικού Προσώπου ύψους έως 9.000.000,00 ευρώ.
2. Κάθε είδους συνδροµές, εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες.
3. Έσοδα από την χρηµατική εισφορά ατόµων για συµµετοχή σε εκδηλώσεις
του Νοµικού Προσώπου.
4. Εισπράξεις από παρεχόµενες υπηρεσίες (τροφεία).
5. Πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία.
6. Κάθε είδους κρατική επιχορήγηση.
7. Κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδο.
Άρθρο 6
Προσωπικό
Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε τρεις (3)
µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης συγχώνευσης, θεσπίζεται ο οργανισµός
εσωτερικής υπηρεσίας του νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 10 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει.
Ο Πρόεδρος του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδίδει άµεσα διαπιστωτική πράξη
για το τακτικό προσωπικό που απασχολείτο στα νοµικά πρόσωπα που
συγχωνεύτηκαν και το οποίο καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου ΝΠ∆∆ µε
την ίδια σχέση εργασίας.
Οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου ή έργου των συγχωνευµένων ΝΠ∆∆
συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νοµικό πρόσωπο, µέχρι τη
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λήξη της διάρκειας των συµβάσεών τους. Τυχόν πλεονάζων προσωπικό
µεταφέρεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε υπηρεσίες του ∆ήµου
Ηρακλείου.
Άρθρο 7
Εκπροσώπηση
Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη δηµόσια
αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
Η πράξη αυτή µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε ευθύνη του ∆ήµου Ηρακλείου.
Από τη δηµοσίευση της απόφασης, το νέο Νοµικό Πρόσωπο υποκαθιστά
αυτοδικαίως τα καταργούµενα, σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
τους, εξοµειούµενο µε καθολικό τους διάδοχο
Από την απόφαση αυτή προκαλείται κατά το έτος 2011, δαπάνη ύψους έως
9.000.000,00€ η οποία θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 00-6715.001 πίστωση του υπό
κατάρτιση προϋπολογισµού του ∆ήµου Ηρακλείου.
Ορίζει το δεκαπενταµελές (15µελές) διοικητικό συµβούλιο του Νοµικού
Προσώπου µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής ΑγωγήςΦροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου» ως εξής:
1. Πρόεδρος : Κόκκορη –Παπαδάκη Ελένη ∆ηµοτική Σύµβουλος
2. Αντιπρόεδρος : Βαρδαβάς Κων/νος ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Μέλη :
3. ∆ηµόπουλος Νικόλαος ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον
Λαζαρίδη Αλέξανδρο ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
4. Καρτσώνη-Κοκολογιάννη Βάλια
∆ηµοτική
Σύµβουλος µε
αναπληρώτρια την Επιτροπάκη- Παττακού Στυλιανή ∆ηµοτική
Σύµβουλο.
5. Μακαρώνας Γρηγόρης ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον
Καραντινό Γεώργιο ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
6. Ξυλούρη-Ξηµέρη Μαρία ∆ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον
Ρουµπάκη Εµµανουήλ ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
7. Τιτοµιχελάκη-Μπέρκη Μαρία ∆ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωτή το
Σκουλατάκη Γεώργιο ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
8. Τζιράκη Μαρία ∆ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον Σπυριδάκη
∆ηµήτριο ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
9. Συντυχάκη Καλλιόπη ∆ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρώτρια την
Βασιλακάκη Μαρία
∆ηµοτική Σύµβουλο( Παράταξη «Λαϊκή
Συσπείρωση»).
10. Βουρεξάκης Γεώργιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρώτρια τη
Λαγκωνάκη Μαρία
∆ηµοτική Σύµβουλο (Παράταξη «Ηράκλειο
Ανατροπή και Πορεία στο Μέλλον»).
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11. Koκολάκη Στυλιανή
δηµότισσα µε αναπληρωτή τον Ραψοµανίκη
Ιωάννη δηµότη.
12. Μωραίτης Μιχαήλ δηµότης µε αναπληρωτή το Νισωτάκη Χαράλαµπο
δηµότη.
13. Τσιράκος ∆ηµήτριος δηµότης µε αναπληρώτρια τη Μπαντουβά –
Καναβάκη Χρυσούλα δηµότισσα.
14. Ρουσοχατζάκη Μαρία δηµότισσα µε αναπληρώτρια τη Στεφανάκη∆ρακωνάκη Ειρήνη δηµότισσα.
15. Κακουράκη Γεωργία Εκπρόσωπος των εργαζοµένων µε αναπληρώτρια
τη Μαλάτου Ελευθερία .
Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Μειοψηφούντων των δηµοτικών συµβούλων κ.κ. Βασιλακάκη Μ., Κασαπάκη Μ.,
Σκεπάρνη Γ., Σκυβαλάκη Ε., Συντυχάκη Καλ., Συντυχάκη Ε., διότι θεωρούν ότι ένας
τέτοιος οργανισµός δεν θα λύσει το πρόβληµα των κοινωνικών δοµών (παιδεία,
παιδικοί σταθµοί, αθλητισµός) αλλά αντίθετα θα το επιδεινώσει.
Μειοψηφόντων επίσης των κ.κ. Γιάνναρη Ε.,Καµπιτάκη Κων.,Κλάδου Γ.
΄Εγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο ατελές για ∆ηµ. Υπηρεσία
Ηράκλειο 11/3/2011
Ο Γραµµατέας
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