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Αριθµ. α̟οφ.: 76 /2011

∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙ ΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2011
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-02-2011
Σήµερα την 28η

του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και

ώρα 18:00 το ∆ηµοτ ικό Συµβούλιο τ ου ∆ήµου Μαλεβιζίου συ νήλθε σε δηµόσια
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ύ στερα α̟ό την αριθµό ̟ρωτ. 3558/ 242-2011 έγγραφη ̟ρόσκληση του Προέδ ρου του, ̟ου δηµοσιεύ τηκε στον ε ιδικό
χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου κ αι ε̟ ιδόθηκε εµ̟ρόθεσµα µε α̟οδεικτ ικό
στα µέλη του, ̟ ροκε ιµένου να γίνει συζήτ ηση και να ληφθούν α̟οφάσεις στα
̟αρακάτω θέ µατα τη ς ηµερησίας διάτ αξη ς.
Στη

συνεδρίαση

̟ου

̟αραβ ρέθηκε

και

ο

∆ήµαρχος

Μαµουλάκης

Κωνσταντ ίνος έλαβαν µέ ρος οι ̟αρακάτω σύµβουλοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Φασουλάκης

Κωνστ αντίνος,

Τζαγκαράκης

Κωνσταντίνος,

Θεµιστ οκλής,

Κύρκος

Μακριδάκης

Ιωάννης,

Κουτσογ ιάννης

Αθανάσιος,

Σαµόλης

Σαββάκης

Φίλι̟̟ος,

Χαράλαµ̟ος ,

Κληρονόµος

Εµµανου ήλ,

Σαλούστρος

Αριστοµέ νης, Μαµατζάκη- Αντωνάκη Άννα, Αεράκης Γεώργιος, Λιαδάκης
Αναστάσιος, Μαρής ∆ράκ ος, Γωνιανάκ η Μαρία, Περάκης Πέτρος, Ζε ρβός
Γεώργιος, Μαρκατάτ ος Γεώργιος, Ντουλάκης Ιωάννης, Βαµβ ακάς Λάµ̟ρος,
Χατζηδάκης

Γεώργιος,

Μαρκογιανάκης

Βίστης

Γεώργιος,

Βασίλειος,

Παγωµέ νος

Καλησ̟εράκης

Χαράλαµ̟ος,

Γεώργιος,

Μαρκογιανάκης

Ιωάννης, Χουστουλάκης Μιχαήλ .
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Πετούσης Ζαχαρίας.
Ε̟οµένως δια̟ ιστώνεται α̟αρτία αφού σε σύνολο είκοσι ε̟τά (27) µελών του
∆.Σ. είναι ̟αρόντα και τα είκοσι έξη (26) και ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση ̟αραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικ ών και Το̟ ικών
Κοινοτήτων του ∆ήµου Μαλεβιζίου.
Στη συνεδρίαση ̟αραβρέθηκε ο υ̟άλληλος του ∆ήµου Πα̟αδάκης Στυλιανός
για την τήρηση των ̟ρακτικών.
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Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3 ο υ θέµατος

της ηµερήσιας διάταξης

α̟οχώρησε η ∆ηµοτικός Σύµβουλος Γωνιανάκη Μαρία χωρίς να ψηφίσει για
το συγκεκριµέ νο θέ µα.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4 ο υ θέµατος

της ηµερήσιας διάταξης

α̟οχώρησε ο ∆ηµοτ ικός Σύµβουλος Μαρής ∆ράκος χωρίς να ψηφίσει για το
συγκεκριµένο θέµα.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20 ο υ θέµατος

της ηµε ρήσιας δ ιάταξης

α̟οχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μαρκογιανάκης Γεώργιος χωρίς να
ψηφίσει για το συγκ εκριµέ νο θέ µα.

ΘΕΜΑ 13: Συγχώνε υση των

ΝΠ∆∆:

α) «∆ηµοτικός Βρεφονη̟ιακός Σταθµός

Γαζίου», β)«1 ο ς Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Γαζίου», γ)«∆ηµοτικός Παιδικός
Σταθµός

Κρουσώνα»,

δ)«ΚΑΠΗ

Γαζίου»,

ε)«ΚΑΠΗ

Κρουσώνα»,

στ)«∆ηµοτικός Βρεφ ονη̟ιακός Σταθµός Αγίας Πελαγίας» και τη σύσταση
νέου

ΝΠ∆∆

µε

την

ε̟ωνυ µία

«∆ηµοτικός

Οργανισµός

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης , Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου ∆.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ».

Ο ∆ηµοτ ικός Σύµβουλος Λιαδάκης Αναστάσιος έλαβε τ ο λόγο και για το
̟αρα̟άνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης εί̟ε ότι, σύµφωνα µε τις ρυθµίσε ις
του ν. 3852/2010,

̟ρόγραµµα Κ αλλικράτης –«Νέ α Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης» οι ∆ή µοι ̟ρέ̟ε ι να
̟ροχωρήσουν σε συγχωνεύσεις των Νοµικών τους Προσώ̟ων ∆ηµοσίου
∆ικαίου και των Ε̟ ιχειρήσεων, οι σχετικ ές α̟οφάσεις ̟ ρέ̟ει να ληφθού ν α̟ ό
το ∆ηµοτ ικό Συµβούλιο έως την 28/02/2011.
Αναφορικά µε τα νοµικά ̟ ρόσω̟α δ ηµοσίου δικαίου, ̟ ροβλέ̟εται στο
άρθρο 103

του ν.3852/2010

ότι κάθε δ ήµος µ̟ορε ί να συ νιστά ή να έχει,

µεταξύ άλλων, έως δύο (2) νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικ αίου, ένα για τους
τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής ̟ροστασίας, αλληλεγγύης και ̟αιδείας και
ένα για τους τοµείς ̟ολιτισµού, αθλη τισµού και ̟ε ριβάλλοντος. Στην
̟ερί̟τωση,

ωστόσο,

̟ου

οι

συνθήκ ες

το

ε̟ιβάλλου ν,

µ̟ορε ί,

για

̟αράδειγµα, η κοινωφελής ε̟ιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες ̟αιδείας
και

αθλητισµού,

κοινωνικής

κ αι

το

̟ ροστασίας,

νοµικ ό

̟ρόσω̟ο

αλληλεγγύης

και

να

ασκε ί

̟ολιτισµού

δραστηριότητες
ή

να

υ̟άρξουν

ε̟ιµέρους εναλλαγές. Εάν ο δήµος διαθέ τει κοινωφελή ε̟ ιχείρηση για έ ναν
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α̟ό τους ανωτέρω τ οµείς, τ ότε µ̟ορεί να έχει έως ένα νοµικ ό ̟ρόσω̟ο για
τον άλλο τοµέα (άρθρο 103 ̟αρ. 1).
Στο ∆ήµο Μαλεβιζίου λειτου ργούν 7 ∆η µοτικά Νοµικά ̟ρόσω̟α ∆ηµοσίου
∆ικαίου µε σ̟ουδαία, µικ ρότερη ή ακόµα και ανύ̟αρκτη δραστηριότητα.
Α̟ό την ανάλυση τ ης υφιστάµενης κατ άστασης καταγράφη καν ̟οιοι ε ίναι
αυτοί οι φ ορε ίς, ̟ οιες οι αρµοδ ιότητες τους, η δραστηριότητα τους, τα
̟εριουσιακά τους στοιχεία, τ ο ̟ ροσω̟ ικό και γενικ ά ̟οια είναι η εικ όνα
τους.

Η

εργασία

αυτή

̟έραν

των

υ̟οχρεωτικ ού

χαρακτήρα

των

συγχωνεύσεων, στόχο είχε να α̟οτελέσε ι την αφετηρία και να συµβάλλε ι σε
µια

̟ροσ̟άθε ια

ανασχεδιασµού

των

∆ηµοτικών

λειτουργιών,

µε

αναδιάρθρωση του συνόλου των δ ιαδικασιών της εν δυνάµει δραστηριότητας
του ∆ήµου. Η διαδικασία συγχωνεύσε ων θα µ̟ορούσε να α̟οτελέσει το
έναυσµα,

̟έραν

τ ης

µείωσης

του

αριθµού

των

φορέων,

για

άρση

ε̟ικαλύψεων, για µε ταφορά αρµοδιοτήτ ων σε λειτου ργικότε ρες κατευθύνσεις
µε στόχο
•

την καλύτερη ̟οιότ ητα υ̟ηρεσιών,

•

το χαµηλότε ρο κ όστος,

•

την ταχύτερη εξυ̟η ρέτηση του ̟ολίτη.

Ε̟ειδή στα όρια τ ου ∆ήµου λε ιτουργ ούν τόσο νοµικά ̟ρόσω̟α όσο και
κοινωφελε ίς ε̟ιχειρήσεις, ένας δεύτερος στόχος ήταν να δηµιουργηθεί ένα
ξεκάθαρο

σχήµα

µε

σαφείς

και

ξεχωριστές

αρµοδιότητε ς,

µε

̟ ροφανή

αιτιολογία ότ ι η συ νάφεια των στ όχων του κάθε φορέα θα έδινε µεγαλύτερη
εξειδίκευση και λειτ ουργικότητα στην εκ ̟λήρωση τους.
Οι κ οινωφελείς ε̟ ιχειρήσεις γενικότε ρα ̟αρουσιάζουν ̟ροβλήµατα στη
χρηµατοδότησή τους , καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις
δεν

θεωρε ί

τα

̟ρογραµµάτων,

χρηµατικά
γεγονός

̟ου

εντάλµατα
καθιστά

̟ληρωµής

ε̟ισφαλή

τη

των

διετών

τ ους

βιωσιµότητα

τους.

Ε̟ι̟λέον και αυτών οι δα̟άνες α̟ό 1-1-2011 ελέγχοντ αι ̟ ρολη̟τικά α̟ό το
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στον ∆ήµο Μαλεβιζίου ̟εριήλθαν µε τη συνένωση των ∆ήµων Γαζίου,
Τυλίσου και Κρουσώνα, τ ρείς κοινωφελε ίς ε̟ιχειρήσεις
1. ∆ηµοτική Κοινωφελή ς Ε̟ιχείρηση Γαζίου
2. ∆ηµοτική Κοινωφελή ς Ε̟χείρηση Τυλίσου
3. ∆ηµοτική Κοινωφελή ς Ε̟ιχείρηση Κρου σώνα
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Έχοντας

αυτό

υ̟όψη

και

µε

γνώµονα

τα

συ µφέροντα

̟ροκρίνεται ως βέλτ ιστη ε̟ιλογή για το ∆ήµο Μαλεβιζίου

του

δηµότη,

η δηµιουργία 2

ΝΠ∆∆ ένα για τον τοµέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και
Παιδείας, ̟ου η ̟αρούσα εισηγείται και ένα για τον τοµέα τ ου Αθλητισµού ,
Πολιτισµού και Περιβάλλοντος, το ο̟οίο θα ̟ροκύψει α̟ ό τ ρο̟ο̟οίηση του
καταστατικού του ∆ηµοτικού Οργανισµού Νεολαίας και

Άθλησης Γαζίου

(∆..Ο.Ν.Α.Γ.) και τη λύση των τριών κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων.
Οι αρµοδιότητες ̟ου εκτελούσαν οι κ οινωφελείς ε̟ιχε ιρήσε ις και οι ο̟οίες
̟εριλαµβάνονταν

στους

καταστατικούς

τους

σκο̟ούς

καθώς

και

το

̟ροσω̟ικ ό ̟ου τις υλο̟οιούσε (µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ.) θα µεταφερθούν
µε α̟όφαση ̟ου α̟ αραιτήτως θα ̟ροηγείται

της α̟όφασης λύσης

στα 2

ΝΠ∆∆ ̟ου θα συσταθούν στ ο ∆ήµο.
Το ̟ ροσω̟ ικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ε ̟ιχειρήσεων θα
µεταφερθεί µε βάση τη διάταξη του άρθρου 109 του Ν.3852/20101, µε
αιτιολογηµένη α̟όφ αση του δηµοτικού συµβουλίου, η ο̟οία λαµβάνεται µε
την α̟όλυτη ̟λε ιοψηφία του συνόλου των µελών του, σε νοµικά ̟ρόσω̟α
του δήµου µε την ίδια σχέση ε ργασίας. Το ̟ροσω̟ικό αυτό διέ̟εται ως ̟ρος
τους όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας του α̟ό τις συλλογικές
συµβάσεις ε ργασίας ̟ου ισχύ ουν εκάστοτε για το ̟ ροσω̟ ικό των νοµικών
̟ροσώ̟ων

στα

ο̟ οία

µεταφέρεται.

Ο

χρόνος

της

̟ροϋ̟ηρεσίας

τ ου

̟ροσω̟ικ ού ̟ου µε ταφέρεται λαµβάνετ αι υ̟όψη γ ια όλες τις µισθολογ ικές
και ασφαλιστ ικές συ νέ̟ειες. Σύµφωνα µε τη διάταξη της ̟αραγράφ ου 5 του
ίδιου άρθρου «Το ̟ ροσω̟ ικό ̟ου µεταφ έρεται σε νοµικά ̟ ρόσω̟α δηµοσίου
δικαίου

του

δήµου

κατατάσσεται

σε

̟ροσω̟ο̟αγείς

θέσεις

της

ίδιας

εκ̟αιδευτικής βαθµίδας και αντ ίστοιχης ή ̟αρεµφερούς ειδικότητας. Η
̟ράξη κατάταξης του ̟ροσω̟ικ ού εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο για το διορισµό
όργανο και δηµοσιεύ εται στην Εφηµε ρίδα της Κυβερνήσεως.»
Καλείται

λοι̟όν

το

∆ηµοτικό

Συ µβούλιο

να

λάβει

α̟ όφαση

για

τη

συγχώνευση των Νοµικών Προσώ̟ων και τη δηµιουργία ε νός νέου ̟ ου θα
̟αραλάβε ι τ ις αρµοδιότητες και το ̟ροσω̟ικό τ ους καθώς και µέ ρος των
αρµοδιοτήτων και το ̟ροσω̟ ικό των Κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων ̟ ου θα
λυθούν.
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω και έχοντας υ̟ όψη:
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1. Τις

διατάξεις

τ ου

Ν.

2503/1997

(ΦΕΚ

107/1997

τ.

Α΄)

«∆ιοίκηση,

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρε ιας, ρύθµιση θεµάτων για την το̟ική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξε ις».
2. Τις διατ άξε ις του άρθρου 239, 240, 241 & 243 ν. 3463/2006.
3. Τις διατ άξε ις άρθρου 103 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) .
4. Την εγκύκλιο 9/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆ «Κοινωνικ ά Προγ ράµµατα ΟΤΑ».
5. Την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. «Θέµατα συγχωνεύσεων και
̟ροσω̟ικ ού νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου και ε̟ιχειρήσεων των
δήµων».
6. Την µε αριθµό

2842/10 (ΦΕΚ 290 Β/19-3-2010) α̟όφαση του Γ.Γ . της

Περιφέρειας Κρήτης : Σύσταση Ν.Π.∆.∆. του ∆ή µου Γαζιού µε την
ε̟ωνυµία «∆ηµοτικός Βρεφονη̟ιακός Στ αθµός Αγίας Πελαγίας».
7. Την µε αριθµό 7690/7.12.2007 α̟ όφαση του Γ.Γ . της Περιφέρειας Κρήτης
̟ερί σύστασης Ν.Π.∆.∆. στ ο ∆ήµο Γαζίου, µε την ε̟ωνυ µία "1ος Παιδικ ός
Σταθµός Γαζίου", ό̟ως τρο̟ο̟ οιήθηκε µε την 28768/08 όµοια (ΦΕΚ
2731/08 τ.Β’).
8. Την µε αριθµό. 3798/3.4.2001 (ΦΕΚ 714/τ.Β/08-06-2001) α̟όφ ασή του Γ.Γ.
της Περιφέρειας Κρήτης, αναφορικά µε τη σύσταση ιδίου Ν.Π.∆.∆. µε την
ε̟ωνυµία

«∆ηµοτικ ός

Βρεφονη̟ιακός

Σταθµός

Γαζίου»,

ό̟ως

αυτή

τρο̟ο̟οιήθηκε µε την υ̟’ αριθµ. 10199 + 9754/14.3.2003 και την 19795/07
όµοια (ΦΕΚ – 1898 Β/14-9-07)
9. Την µε αριθµό 7295/ 1999 ( ΦΕΚ 1042/4-6-1999 τ. Β’) α̟όφαση του Γ.Γ. της
Περιφέρειας Κρήτης για τη σύσταση Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία «Κέντρο
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων
µε την 12689/07

∆ήµου Γαζίου» ό̟ως τ ρο̟ο̟οιήθηκε

( ΦΕΚ 1331/07 τ.Β’) κ αι 24956/08 όµοια ( ΦΕΚ 2433/08

τ.Β’).
10. Την µε αριθµό 97623/1987

(ΦΕΚ 266/28-5-1987 τ. Β’) α̟όφαση του

Νοµάρχη Ηρακλείου για τη σύσταση Ν.Π. µε την ε̟ωνυ µία «Κέ ντρο
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου Κρου σώνα».
11. Την µε αριθµό 23860/2000

(ΦΕΚ 352/17-3-2000 τ . Β’) α̟όφ αση του Γ.Γ.

της Περιφέρειας Κρήτης για τη σύσταση Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία
«Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Κρουσώνα».
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Καλείται το ∆ηµοτ ικό Συµβ ούλιο να α̟ οφασίσει:

1. Τη συγχώνευση των έξι (6) Νοµικών Προσώ̟ων ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την
ε̟ωνυµία:
«∆ηµοτικός Βρεφ ονη ̟ιακός Σταθµός Αγίας Πελαγίας
«1ος Παιδικός Σταθµός Γαζίου»,
«∆ηµοτικός Βρεφονη̟ιακός Σταθµός Γαζίου
«Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου Γαζίου»
«Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου Κρουσώνα»
«Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Κρουσώνα»
σε

ένα

ενιαίο

Ν.Π.∆.∆.

στο

∆ήµο

Μαλεβιζίου

µε

τ ην

ε̟ωνυ µία

«∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας και
Παιδείας Μαλεβιζίου ∆.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ»

µε έδρα τ ο ∆ήµου Μαλεβιζίου

Νοµού Ηρακλείου και µε δυνατότητα δηµιου ργίας στις δηµοτικές ενότητες
α̟οκεντρωµένων υ̟ηρεσιών, υ̟ό µορφή ̟αραρτηµάτων για την καλύτερη
εξυ̟ηρέτηση των κατ οίκων.

2. Σκο̟ός του νέου ε νιαίου Νοµικού Προσώ̟ου είναι η οργ άνωση και η
λειτουργία των κάτ ωθι υ̟ηρεσιών στου ς τοµείς κοινωνικής ̟ροστασίας
και αλληλεγγύης και ̟αιδείας, ό̟ως αυτ οί οριοθετούνται ο̟ ό το άρθρο 75
του ∆.Κ .Κ. ό̟ως ισχύει, µε γνώµονα την καλύτερη ε ξυ ̟ηρέτηση των
αναγκών των κατοίκ ων: Αναλυτικά:
Στον

τοµέα

Κοινω νικής

Προστ ασίας

και

Αλληλεγγύης

στον

ο̟οίο

̟εριλαµβάνεται, ιδίως:
 Η υ̟οστήριξη και κ οινωνική φ ροντίδα β ρεφικής - ̟αιδικής η λικίας τρίτης ηλικίας.
 Η δηµιουργία και λειτουργία:
- κέντρου ̟ρόληψης α̟ό ε ξαρτησιογόνες ουσίες,
- δηµοτικού ιατρε ίου,
- ̟ρογράµµατος για την υ̟οστήριξη των νέων ̟ου έχουν ̟αραβατική
συµ̟εριφ ορά,
 Ο

σχεδιασµός

̟ρογράµµατα

και

εφαρµογή

και

δράσεις

̟ρογ ραµµάτων
για

την

ή

έντ αξη

συ µµε τοχή

σε

αθίγγανων,
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̟αλιννοστού ντων

οµογενών,

µεταναστών

και

̟ροσφύ γων

στην

κοινωνική, οικ ονοµική και ̟ολιτ ιστική ζωή της το̟ικής κοινωνίας.
 Η ̟ροώθηση και ανά̟τυξη τ ου εθελοντισµού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης

µε

τη

δηµιουργ ία

το̟ικών

δικτύων

κ οινωνικής

αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων κ αι οµάδων εθελοντών ̟ου θα
δραστηριο̟οιούνται για την ε̟ίτευξη των στόχων και την υ̟οβοήθηση
του έργου της κοινωνικής ̟ροστασίας κ αι αλληλεγγύης του ∆ήµου και
της Κοινότητας.
 Η ̟ληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας.


Η υλο̟οίηση ̟ρογραµµάτων δηµόσιας υ γιεινής ̟ου οργανώνονται
α̟ό το Υ̟ου ργείο Υγείας και Κοινωνική ς Αλληλεγγύης ή
χρηµατοδοτ ούνται α̟ό ̟όρους της Ε.Ε.

 Η υλο̟οίηση έκτακτων ̟ρογραµµάτων δ ηµόσιας υγείας
 Η εφαρµογή ̟ ρογραµµάτων εµβολιασµών και η διενέ ργειά τους.
 Η

εφαρµογή

̟ολιτικών και δράσεων

κοινωνικής

̟ροστ ασίας

και

αλληλεγγύης ̟ου ̟ροάγου ν στη βελτίωση της ̟οιότητας ζωής των
δηµοτών και όλων τ ων ευ̟αθών οµάδων του ̟ληθυσµού
 Η

συµµετοχή

̟ρωτοβουλιών
κοινωνικής

και
(σε

υλο̟οίηση
το̟ικό

̟ροστασίας

και

και

διακ ρατικό

αλληλεγγύης

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
των ̟ολιτών και

ευρω̟αϊκών

̟ ρογραµµάτων
ε̟ί̟εδο)

̟ου

σε

και

θέµατα

συµβάλλουν

στην

και βελτίωση της ̟οιότητας ζωής

όλων των ευ̟αθών οµάδων τ ου ̟ληθυσµού, µε τη

λειτουργία δοµών ό̟ως:
−

̟αιδικών και βρεφονη̟ιακών σταθµών,

−

βρεφοκοµε ίων,

−

ορφανοτροφείων,

−

κέντρων ανοικτής ̟ερίθαλψης και ηµε ρήσιας φροντ ίδας,

−

ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων,

−

γηροκοµείων

−

Βοήθεια στ ο Σ̟ίτ ι

−

Μονάδων Κοινωνική ς Μέριµνας

−

Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµέ νων

−

Κέντρων για ΑΜΕΑ
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−

Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων ( ΚΑΠΗ)

−

ελληνικής γλώσσας στους µετανάστες,

−

δηµόσιας υγιεινής ̟ου οργανώνονται α̟ ό το Υ̟ουργείο Υγείας ή
χρηµατοδοτ ούνται α̟ό ̟όρους της Ε.Ε.

−

̟ρογραµµάτων εµβ ολιασµών και η διενέ ργεια τους

−

τήρησης κανόνων υγιεινής των δηµόσιων και ιδιωτικών σχολε ίων

−

αναψυχής ατόµων µε ανα̟ηρία

 H

υλο̟οίηση

ή

συµµετοχή

σε

ολοκληρωµένα

το̟ικά

σχέδια

και

̟ρογράµµατα δράσης και ̟ρωτοβουλίες για την εφαρµογή ̟ολιτικών
̟ροώθησης της α̟ασχόλησης και κοινωνικής ενσωµάτωσης ευ̟αθών
κοινωνικών οµάδων , στο ̟λαίσιο των εθνικών και ευ ρω̟ αϊκών και
εθνικών ̟ολιτικών.
 Η εκ̟όνηση και εφαρµογή ̟ρογραµµάτων ανά̟τυ ξης του ανθρώ̟ινου
δυναµικού της ̟εριοχής του ∆ήµου Μαλε βιζίου.

Στον Τοµέα ̟ αιδείας στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται, ιδίως:
- η ίδρυση και λειτου ργία κέ ντρου δηµιουργικής α̟ασχόληση ς ̟αιδιών,
- η ίδρυση και λε ιτουργία κέντ ρου δηµιουργικής α̟ασχόληση ς ̟αιδιών µε
ανα̟ηρία
- η ίδρυση και λειτου ργία ̟άρκου κυκλοφ οριακής αγωγής,
- η ίδρυση και λειτου ργία σχολής χορού, ζωγραφ ικής, γλυ̟τικής,
- η ίδρυση και λειτ ουργία ωδείου, δηµοτ ικών β ιβλιοθηκών
-

η

εκτέλεση

̟ρογραµµάτων

δια

βίου

µάθησης, στο

̟ λαίσιο

του

αντίστοιχου εθνικού και ̟εριφερε ιακού σχεδιασµού

3. ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Π ροσώ̟ου:
Το νέο Νοµικ ό Πρόσω̟ο θα διοικείται α̟ό το ∆ιοικητικό Σ υµβούλιο, τ ο
ο̟οίο α̟ οτελείται α̟ό δεκατρία (13) µέλη, τα ο̟οία µαζί µε τ ους
ανα̟ληρωτές τ ους ορίζονται α̟ό το ∆ηµοτικό Συ µβούλιο σύ µφωνα µε τ ις
διατάξε ις του Κώδικ α ∆ήµων και Κ οινοτ ήτων και α̟ οτελείται α̟ό
• Πέντε (5) αιρετού ς εκ̟ροσώ̟ους µε τ ους ανα̟ληρωτές τους, οι ο̟οίοι
ορίζονται µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Σ υµβουλίου εκ των ο̟οίων οι δύο
θα ̟ροέ ρχονται α̟ό τη µειοψηφία.
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•

Ένα (1) εκ̟ρόσω̟ο των γονέων και κηδεµόνων των ̟αιδικών σταθµών

̟ου υ̟οδεικνύεται α̟ό τη γενική συνέλευση αυτών και ορίζεται µε
α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
•

Ένα (1) εκ̟ρόσω̟ο των εργαζοµένων, ο ο̟οίος ̟ ροτείνεται α̟ό την

γενική

συνέλευση

των

τακτικών

υ ̟αλλήλων

(εφόσον

το

Ν.Π.∆.∆.

α̟ασχολε ί ̟ερισσότερους α̟ό δέκα (10) υ ̟αλλήλους).
• Έξι (6) δηµότες

µε τους ανα̟ληρωτές τους ̟ου ορίζονται µε α̟όφαση

του ∆ηµοτικού Συµβ ουλίου , ανάµεσα σε ̟ρόσω̟α ̟ου έ χουν την ανάλογη
ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία ή κοινωνική θέση ή ειδικές γνώσεις.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η µειοψηφία δεν ορίσει αιρετούς ή εκείνοι ̟ου έχουν
οριστεί ̟αραιτηθού ν, χωρίς να αντικατασταθούν, µετέχουν αιρετοί, ̟ου
ορίζονται α̟ό την ̟ λειοψηφία.
Ο Πρόεδρος και Αντι̟ρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται
α̟ό το ∆ηµοτικό Συ µβούλιο µετά τ ον ορισµό των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου .
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε α̟όφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και λή γει ̟άντοτε µε την εγκατάστ αση του νέ ου
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τον Πρόεδ ρο του ∆ιοικητικού Συ µβουλίου σε
̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή κωλύµατος ανα̟ληρώνει ο αντι̟ ρόεδρος.
Με α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβ ουλίου, στην ̟εριφέ ρεια του νέ ου
δήµου δηµιου ργούνται και λειτου ργούν α̟οκεντ ρωµέ νες υ̟ ηρεσίες, υ̟ ό
µορφή ̟αραρτηµάτων για την καλύτερη εξυ̟ηρέτηση των κατοίκων. Στις
υ̟ηρεσίες αυτές, εφ όσον οι ̟αρεχόµενε ς λειτουργ ίες είναι κοινωνικού
χαρακτήρα,

ό̟ως

φροντ ίδα

̟αιδ ιών,

ηλικιωµένων,

αθλητικές

ή

̟ολιτιστ ικές δραστη ριότητες, συγκροτού νται, µε α̟όφαση του διοικητικού
συµβουλίου του νοµικού ̟ροσώ̟ου, αντίστοιχες άµισθες ε̟ ιτρο̟ές, στις ο̟οίες συµµετέχουν τουλάχιστ ον δύο (2) εκ̟ρόσω̟οι των χρηστών των
̟αρεχόµενων υ̟ηρε σιών και ο ̟ροϊστάµενος, και εάν δε ν υ̟άρχει, ο
οριζόµενος α̟ό τ ον ̟ρόεδρο του ∆.Σ. του νοµικού ̟ ροσώ̟ ου υ̟άλληλος
ως

̟ρόεδρος.

Είναι

δυνατόν

να

συσταθούν

αντ ίστοιχες

ε̟ιτρο̟ές

θεµατικού χαρακτήρα µε µέλη δηµότες ή κατοίκους ανάλογης εµ̟ειρίας ή
ειδικών γνώσεων. Στ ις θεµατικές ε̟ιτρο̟ ές είναι δυνατ όν να ορίζεται ως
̟ροεδρεύον µέλος

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι ε̟ιτ ρο̟ές αυτές

εισηγούνται

την

για

καλύτερη

λειτουργία,

δια̟ιστώνουν

τυχόν

̟ροβλήµατα ̟ου δηµιουργού νται στη λειτου ργία της υ ̟ηρεσίας και
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διατυ̟ώνου ν σχετικ ές ̟ροτάσε ις στο διοικητικό συµβούλιο του νοµικού
̟ροσώ̟ου για την καλύτερη εξυ̟ηρέτη ση των ̟ αρεχόµενων υ ̟ηρεσιών.
Με α̟οφάσεις του ∆.Σ. µ̟ορούν να µεταβιβάζονται αρµοδιότητες στις
ε̟ιτρο̟ές.
4. Πόροι του Ν.Π.∆.∆ ε ίναι:
α) η ετήσια τακτική ε̟ιχορήγηση του ∆ήµου ̟ρος τ ο Νοµικό Πρόσω̟ ο
και η τυχόν έκτακτη ε̟ιχορήγηση το ύψος της ο̟οίας διαµορφώνεται
ανάλογα µε τ ις εκάστοτε ανάγκες ̟ου οδηγούν στην καταβολή της
έκτακτης ε̟ιχορήγησης.
β) κάθε είδους συνδροµές, ε ισφορές, ε̟ιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές
και κληροδοσίες,
γ) εισ̟ράξεις α̟ό το αντίτ ιµο των ̟ ραγµάτων ή των υ̟ ηρεσιών, ̟ου
̟αρέχει το Ν.Π.∆.∆.,
δ) ̟ρόσοδοι α̟ ό τη δική του ̟εριουσία, καθώς και α̟ ό τη συ µµετοχή του
σε ευρω̟αικά και εθνικά ̟ ρογράµµατα.
ε) Κάθε άλλη νόµιµη ̟ρόσοδος.
5. Περιουσία:
Με τη δηµοσίευση τ ης ̟ράξης συγχώνευ σης, η κυριότητα και κάθε άλλο
εµ̟ράγµατο

δικαίωµα

ε̟ί

του

συ νόλου

της

κινητής

και

ακίνητης

̟εριουσίας των νοµικών ̟ροσώ̟ων ̟ ου συγχωνεύ ονται, ̟εριέρχοντ αι
αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση ο̟οιουδή̟οτε τύ̟ου στο νέο νοµικ ό
̟ρόσω̟ο.. Γ ια καθέ να α̟ ό τα ακίνητα ̟ου ̟εριέ ρχονται στ ην ̟εριουσία
του, το διοικητικό συµβούλιο κατ αρτίζει σχετ ική ̟ράξη α̟ό την ο̟οία
̟ροκύ̟τει

η

ταυτ ότητα

του

ακινήτου.

Η

̟ράξη

αυ τή

α̟οτελεί

µεταγρα̟τέο τίτλο και καταχωρίζεται ατελώς στα οικε ία βιβλία των
Υ̟οθηκοφυλακείων,

µε

την ε̟ ιφύλαξη της κείµενης

νοµοθεσίας για

δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες.
6. Εκ̟ροσώ̟ηση: Το Νοµικό Πρόσω̟ο εκ̟ροσω̟είται στα ∆ικαστήρια και σε
κάθε δηµόσια αρχή α̟ό τον Πρόεδ ρο του ∆.Σ και σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτός
α̟ουσιάζει ή κωλύεται α̟ό τον Αντι̟ ρόε δρο.
7. Α̟ό τη δηµοσίευση της ανωτέ ρω α̟όφ ασης για την συγχώνευση στην
Εφηµερίδα

της

Κυ βέρνησης

το

νέ ο

Νοµικό

Π ρόσω̟ο,

στο

ο̟ οίο

συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υ̟οκαθίσταται αυτ οδικαίως και χωρίς καµία
άλλη διατύ̟ωση, σε όλα ε ν γένε ι τα δικ αιώµατ α και τις υ̟οχρεώσεις των

11

συγχωνευθέντων νοµικών ̟ ροσώ̟ων, εξοµοιούµε νο µε καθολικό διάδοχο.
Οι εκκρεµείς δίκες, στις ο̟ οίες δ ιάδικα µέρη ε ίναι νοµικά ̟ ρόσω̟α ̟ου
συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως α̟ό το νέ ο νοµικό ̟ρόσω̟ο,
χωρίς να α̟αιτείται ειδική διαδικαστική ̟ράξη συ νέχισης για καθένα α̟ό
τα νοµικά ̟ ρόσω̟ α ̟ου συγχωνεύθηκαν.
Περαιτέρω το ΝΠ∆∆ αναλαµβ άνει, ως διάδοχος φορέας τ α κοινωνικά
̟ρογράµµατα των κ οινωφελών ε̟ιχειρήσεων του ∆ήµου και συγκεκριµένα
τα ̟ρογράµµατα:
1.Βοήθεια στο Σ̟ίτ ι στο ∆ήµο Γαζίου της κοινωφελούς ε̟ ιχείρησης µε την
ε̟ωνυµία ∆ηµοτ ική Κοινωφελής Ε̟ ιχείρηση Γαζίου.
2.Βοήθεια στ ο Σ̟ίτ ι στ ο ∆ήµο Τυλίσου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Ε̟ιχείρησης Γαζίου
3.Βοήθεια στ ο Σ̟ίτ ι στο ∆ήµο Κρουσώνα της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Ε̟ιχείρησης Κρουσώνα.
4.Μονάδα

Κοινωνικής

Μέριµνας

στο

∆ήµο

Τυλίσου

τ ης

∆ηµοτικής

Κοινωφελούς Ε̟ιχείρησης Τυλίσου
5.Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Ε̟ιχείρησης Γαζίου
6.Κέντρο

∆ηµιου ργικής

Α̟ασχόλησης

Παιδιών

της

∆ηµοτ ικής

Κοινωφελούς Ε̟ιχείρησης Γαζίου
7.Κέντρο

∆ηµιουργ ικής

Α̟ασχόλησης

Παιδιών

µε

Ανα̟ηρία

της

∆ηµοτικής Κοινωφελούς Ε̟ιχε ίρησης Γαζίου.
8.Κέντρο

∆ηµιου ργικής

Α̟ασχόλησης

Παιδιών

της

∆ηµοτ ικής

Κοινωφελούς Ε̟ιχείρησης Τυλίσου.

Το ΝΠ∆∆ είναι καθολικός διάδ οχος των δικαιωµάτων και υ̟οχρεώσεων
όλων των ανωτέρω ̟ ρογραµµάτων, συµ̟ εριλαµβανοµένων κ αι αυτών ̟ου
α̟ορρέουν α̟ ό συ µβάσεις ̟ ροσω̟ ικού, µίσθωσης έ ργου, αναθέσεων κλ̟.
̟ου έχου ν συ ναφθε ί για την κάλυψη τ ων αναγκών των ̟ ρογραµµάτων
αυτών.

8. Το µόνιµο ̟ ροσω̟ικ ό, το ̟ροσω̟ικ ό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, οι νοµικ οί σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση
έµµισθης εντολής, των νοµικών ̟ ροσώ̟ων ̟ου συγχωνε ύονται, καθί-
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σταται αυτοδικαίως ̟ροσω̟ικό και ̟αρέχει τις υ̟ηρε σίες του στο νέο
νοµικό ̟ρόσω̟ο ̟ ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση
εργασίας

και

έµµισθης

ορισµένου χρόνου ή

εντολής.

Το

̟ροσω̟ικ ό

α̟ό συµβάσεις έργου

µε

σχέ ση

εργασίας

̟αραµένε ι στ ο νέ ο νοµικό

̟ρόσω̟ο µέχρι τη λήξη των συµβ άσεων του.
9. Το

νοµικό

̟ ρόσω̟ο

Α̟οκεντρωµένης

καταργείτ αι

∆ιοίκησης

ύστερα

Συµβουλίου του ∆ή µου Μαλεβιζίου, ή

µε

α̟όφαση

του

α̟ό

α̟ όφαση

του

Γ.Γ.

της

∆ηµοτ ικού

µε αυτοδίκ αια µε ̟ ράξη του Γ.Γ .

της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης εφόσον για δύο δ ιαδοχικά οικονοµικά έτη
δεν έχει συντάξει ̟ ροϋ̟ολογισµό και α̟ολογισµό.
της

α̟όφασης

κατάργησης,

η

τυχόν

Α̟ό τη δηµοσίευση

̟εριουσία

τ ου

̟εριέρχεται

αυτοδικαίως στ ο ∆ήµο Μαλεβιζίου.
10. Α̟ό τις διατάξε ις της α̟όφασης αυτής ̟ροκαλείται δα̟άνη ύψους
800.000,00 Ευρώ σε βάρος του ̟ροϋ̟ ολογισµού του ∆ήµου Μαλεβιζίου

Το λόγο έλαβε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Χουστουλάκης Μιχαήλ και ε ί̟ε ότι θα
καταψηφίσει το ̟αρα̟άνω θέ µα, γ ια του ς ̟αρακάτω λόγους:
1. ∆εν ε ξασφαλίζεται η µόνιµη και σταθερή εργασία των ήδη εργαζοµένων
συµβασιούχων και µη. Οι εργαζόµε νοι αυτοί καλύ̟του ν ̟άγιες και
διαρκείς

ανάγκες

των

κατοίκων

και

η

ο̟οιαδή̟οτε

α̟όλυση

είναι

̟αράνοµη.
2. ∆εν κ αθορίζεται ότ ι οι νέες ̟ ροσλήψε ις θα γίνονται µε διαφ ανή κ ριτήρια
και θα ε ίναι θέσε ις µόνιµες µε 8ωρο και θα ̟ληρώνονται α̟ό το ∆ήµο.
3. Ο χαρακτηρισµός σαν ε̟ιχειρήσεις α̟ό την ίδ ρυσή τους ̟ ροδικάζει την
ε̟ι ̟ληρωµή ̟αροχή των υ̟ηρεσιών τ ους στους δηµότες. Ε̟ι̟λέον η
συµµετοχή

των

ιδιωτών

ε̟ιχειρη µατιών

εξαλε ίφει

τον

κοινωνικό

χαρακτήρα των υ̟ηρεσιών ̟ου είναι υ̟ οχρεωµένος ο ∆ήµος και το κράτ ος
να ̟αρέ χουν δωρεάν και ιδιαίτερα σήµερα ̟ου οι δηµότες µας βρίσκονται
σε δεινή οικονοµική θέση µε τους δυσβάσταχτους φόρους.
Το

∆ηµοτ ικό

Συ µβούλιο

αφού

άκ ου σε

Συµβούλου Λιαδάκ η Αναστάσιο και

την

ε ισήγηση

του

∆ηµοτικού

µετά α̟ό διαλογ ική συζήτηση ό̟ως

λε̟τοµερέστατα φαίνεται στ ο ̟ ρακτικό και αφού έλαβε υ̟ όψη, τις διατάξεις
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του Ν. 2503/1997, τις διατάξεις του άρθρου 239, 240, 241 & 243 ν. 3463/ 2006,
το άρθρο 103 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), τις 9/2001 και 11/2011
εγκύκλιους του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆, τις συστατικές ̟ράξε ις των υ̟ο συγχώνευση
Νοµικών Π ροσώ̟ων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
23 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ
ΚΑ Τ Α , ψ ήφ ι σε ο ∆ η µ οτ ικ ός Σύ µβ ου λ ος Χ Ο ΥΣ Τ Ο ΥΛ Α ΚΗ Σ Μ Ι ΧΑ ΗΛ , γ ι α τ ο λ όγ ο
̟ ου α να φέ ρ θ ηκ ε ̟α ρα ̟ά νω .

1. Εγκρίνε ι τη συγχώνευση των έξι

(6) Νοµικών Προσώ̟ων ∆ηµοσίου

∆ικαίου µε την ε̟ωνυµία:
«∆ηµοτικός Βρεφ ονη ̟ιακός Σταθµός Αγίας Πελαγίας
«1ος Παιδικός Σταθµός Γαζίου»,
«∆ηµοτικός Βρεφονη̟ιακός Σταθµός Γαζίου
«Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου Γαζίου»
«Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου Κρουσώνα»
«Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Κρουσώνα»
σε

ένα

ενιαίο

Ν.Π.∆.∆.

στο

∆ήµο

Μαλεβιζίου

µε

τ ην

ε̟ωνυ µία

«∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας και
Παιδείας Μαλεβιζίου ∆.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ»

µε έδρα το ∆ή µο Μαλεβιζίου

Νοµού Ηρακλείου και µε δυνατότητα δηµιου ργίας στις δηµοτικές ενότητες
α̟οκεντρωµένων υ̟ηρεσιών, υ̟ό µορφή ̟αραρτηµάτων για την καλύτερη
εξυ̟ηρέτηση των κατ οίκων.

2. Σκο̟ός του νέου ε νιαίου Νοµικού Προσώ̟ου είναι η οργ άνωση και η
λειτουργία των κάτ ωθι υ̟ηρεσιών στου ς τοµείς κοινωνικής ̟ροστασίας
και αλληλεγγύης και ̟αιδείας, ό̟ως αυτ οί οριοθετούνται ο̟ ό το άρθρο 75
του ∆.Κ .Κ. ό̟ως ισχύει, µε γνώµονα την καλύτερη ε ξυ ̟ηρέτηση των
αναγκών των κατοίκ ων: Αναλυτικά:
Στον

τοµέα

Κοινω νικής

Προστ ασίας

και

Αλληλεγγύης

στον

ο̟οίο

̟εριλαµβάνεται, ιδίως:
 Η υ̟οστήριξη και κ οινωνική φ ροντίδα β ρεφικής - ̟αιδικής η λικίας τρίτης ηλικίας.
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 Η δηµιουργία και λειτουργία:
- κέντρου ̟ρόληψης α̟ό ε ξαρτησιογόνες ουσίες,
- δηµοτικού ιατρε ίου,
- ̟ρογράµµατος για την υ̟οστήριξη των νέων ̟ου έχουν ̟αραβατική
συµ̟εριφ ορά,
 Ο

σχεδιασµός

̟ρογράµµατα

και

εφαρµογή

και

δράσεις

̟αλιννοστού ντων

οµογενών,

̟ρογ ραµµάτων
για

την

ή

συ µµε τοχή

έντ αξη

µεταναστών

και

σε

αθίγγανων,

̟ροσφύ γων

στην

κοινωνική, οικ ονοµική και ̟ολιτ ιστική ζωή της το̟ικής κοινωνίας.
 Η ̟ροώθηση και ανά̟τυξη τ ου εθελοντισµού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης

µε

τη

δηµιουργ ία

το̟ικών

δικτύων

κ οινωνικής

αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων κ αι οµάδων εθελοντών ̟ου θα
δραστηριο̟οιούνται για την ε̟ίτευξη των στόχων και την υ̟οβοήθηση
του έργου της κοινωνικής ̟ροστασίας κ αι αλληλεγγύης του ∆ήµου και
της Κοινότητας.
 Η ̟ληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας.


Η υλο̟οίηση ̟ρογραµµάτων δηµόσιας υ γιεινής ̟ου οργανώνονται
α̟ό το Υ̟ου ργείο Υγείας και Κοινωνική ς Αλληλεγγύης ή
χρηµατοδοτ ούνται α̟ό ̟όρους της Ε.Ε.

 Η υλο̟οίηση έκτακτων ̟ρογραµµάτων δ ηµόσιας υγείας
 Η εφαρµογή ̟ ρογραµµάτων εµβολιασµών και η διενέ ργειά τους.
 Η

εφαρµογή

̟ολιτικών και δράσεων

κοινωνικής

̟ροστ ασίας

και

αλληλεγγύης ̟ου ̟ροάγου ν στη βελτίωση της ̟οιότητας ζωής των
δηµοτών και όλων τ ων ευ̟αθών οµάδων του ̟ληθυσµού
 Η

συµµετοχή

̟ρωτοβουλιών
κοινωνικής

και
(σε

υλο̟οίηση
το̟ικό

̟ροστασίας

και

και

διακ ρατικό

αλληλεγγύης

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
των ̟ολιτών και

ευρω̟αϊκών

̟ ρογραµµάτων
ε̟ί̟εδο)

̟ου

σε

και

θέµατα

συµβάλλουν

στην

και βελτίωση της ̟οιότητας ζωής

όλων των ευ̟αθών οµάδων τ ου ̟ληθυσµού, µε τη

λειτουργία δοµών ό̟ως:
−

̟αιδικών και βρεφονη̟ιακών σταθµών,

−

βρεφοκοµε ίων,

−

ορφανοτροφείων,

−

κέντρων ανοικτής ̟ερίθαλψης και ηµε ρήσιας φροντ ίδας,
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−

ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων,

−

γηροκοµείων

−

Βοήθεια στ ο Σ̟ίτ ι

−

Μονάδων Κοινωνική ς Μέριµνας

−

Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµέ νων

−

Κέντρων για ΑΜΕΑ

−

Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων ( ΚΑΠΗ)

−

ελληνικής γλώσσας στους µετανάστες,

−

δηµόσιας υγιεινής ̟ου οργανώνονται α̟ ό το Υ̟ουργείο Υγείας ή
χρηµατοδοτ ούνται α̟ό ̟όρους της Ε.Ε.

−

̟ρογραµµάτων εµβ ολιασµών και η διενέ ργεια τους

−

τήρησης κανόνων υγιεινής των δηµόσιων και ιδιωτικών σχολε ίων

−

αναψυχής ατόµων µε ανα̟ηρία

 H

υλο̟οίηση

ή

συµµετοχή

σε

ολοκληρωµένα

το̟ικά

σχέδια

και

̟ρογράµµατα δράσης και ̟ρωτοβουλίες για την εφαρµογή ̟ολιτικών
̟ροώθησης της α̟ασχόλησης και κοινωνικής ενσωµάτωσης ευ̟αθών
κοινωνικών οµάδων , στο ̟λαίσιο των εθνικών και ευ ρω̟ αϊκών και
εθνικών ̟ολιτικών.
 Η εκ̟όνηση και εφαρµογή ̟ρογραµµάτων ανά̟τυ ξης του ανθρώ̟ινου
δυναµικού της ̟εριοχής του ∆ήµου Μαλε βιζίου.
Στον Τοµέα ̟ αιδείας στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται, ιδίως:
- η ίδρυση και λειτου ργία κέ ντρου δηµιουργικής α̟ασχόληση ς ̟αιδιών,
- η ίδρυση και λε ιτουργία κέντ ρου δηµιουργικής α̟ασχόληση ς ̟αιδιών µε
ανα̟ηρία
- η ίδρυση και λειτου ργία ̟άρκου κυκλοφ οριακής αγωγής,
- η ίδρυση και λειτου ργία σχολής χορού, ζωγραφ ικής, γλυ̟τικής,
- η ίδρυση και λειτ ουργία ωδείου, δηµοτ ικών β ιβλιοθηκών
-

η

εκτέλεση

̟ρογραµµάτων

δια

βίου

µάθησης, στο

̟ λαίσιο

του

αντίστοιχου εθνικού και ̟εριφερε ιακού σχεδιασµού
3. ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Π ροσώ̟ου:
Το νέο Νοµικ ό Πρόσω̟ο θα διοικείται α̟ό το ∆ιοικητικό Σ υµβούλιο, τ ο
ο̟οίο α̟ οτελείται α̟ό δεκατρία (13) µέλη, τα ο̟οία µαζί µε τ ους
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ανα̟ληρωτές τ ους ορίζονται α̟ό το ∆ηµοτικό Συ µβούλιο σύ µφωνα µε τ ις
διατάξε ις του Κώδικ α ∆ήµων και Κ οινοτ ήτων και α̟ οτελείται α̟ό
• Πέντε (5) αιρετού ς εκ̟ροσώ̟ους µε τ ους ανα̟ληρωτές τους, οι ο̟οίοι
ορίζονται µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Σ υµβουλίου εκ των ο̟οίων οι δύο
θα ̟ροέ ρχονται α̟ό τη µειοψηφία.
•

Ένα (1) εκ̟ρόσω̟ο των γονέων και κηδεµόνων των ̟αιδικών σταθµών

̟ου υ̟οδεικνύεται α̟ό τη γενική συνέλευση αυτών και ορίζεται µε
α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
•

Ένα (1) εκ̟ρόσω̟ο των εργαζοµένων, ο ο̟οίος ̟ ροτείνεται α̟ό την

γενική

συνέλευση

των

τακτικών

υ ̟αλλήλων

(εφόσον

το

Ν.Π.∆.∆.

α̟ασχολε ί ̟ερισσότερους α̟ό δέκα (10) υ ̟αλλήλους).
• Έξι (6) δηµότες

µε τους ανα̟ληρωτές τους ̟ου ορίζονται µε α̟όφαση

του ∆ηµοτικού Συµβ ουλίου , ανάµεσα σε ̟ρόσω̟α ̟ου έ χουν την ανάλογη
ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία ή κοινωνική θέση ή ειδικές γνώσεις.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η µειοψηφία δεν ορίσει αιρετούς ή εκείνοι ̟ου έχουν
οριστεί ̟αραιτηθού ν, χωρίς να αντικατασταθούν, µετέχουν αιρετοί, ̟ου
ορίζονται α̟ό την ̟ λειοψηφία.
Ο Πρόεδρος και Αντι̟ρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται
α̟ό το ∆ηµοτικό Συ µβούλιο µετά τ ον ορισµό των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου .
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε α̟όφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και λή γει ̟άντοτε µε την εγκατάστ αση του νέ ου
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τον Πρόεδ ρο του ∆ιοικητικού Συ µβουλίου σε
̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή κωλύµατος ανα̟ληρώνει ο αντι̟ ρόεδρος.
Με α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβ ουλίου, στην ̟εριφέ ρεια του νέ ου
δήµου δηµιου ργούνται και λειτου ργούν α̟οκεντ ρωµέ νες υ̟ ηρεσίες, υ̟ ό
µορφή ̟αραρτηµάτων για την καλύτερη εξυ̟ηρέτηση των κατοίκων. Στις
υ̟ηρεσίες αυτές, εφ όσον οι ̟αρεχόµενε ς λειτουργ ίες είναι κοινωνικού
χαρακτήρα,

ό̟ως

φροντ ίδα

̟αιδ ιών,

ηλικιωµένων,

αθλητικές

ή

̟ολιτιστ ικές δραστη ριότητες, συγκροτού νται, µε α̟όφαση του διοικητικού
συµβουλίου του νοµικού ̟ροσώ̟ου, αντίστοιχες άµισθες ε̟ ιτρο̟ές, στις ο̟οίες συµµετέχουν τουλάχιστ ον δύο (2) εκ̟ρόσω̟οι των χρηστών των
̟αρεχόµενων υ̟ηρε σιών και ο ̟ροϊστάµενος, και εάν δε ν υ̟άρχει, ο
οριζόµενος α̟ό τ ον ̟ρόεδρο του ∆.Σ. του νοµικού ̟ ροσώ̟ ου υ̟άλληλος
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ως

̟ρόεδρος.

Είναι

δυνατόν

να

συσταθούν

αντ ίστοιχες

ε̟ιτρο̟ές

θεµατικού χαρακτήρα µε µέλη δηµότες ή κατοίκους ανάλογης εµ̟ειρίας ή
ειδικών γνώσεων. Στ ις θεµατικές ε̟ιτρο̟ ές είναι δυνατ όν να ορίζεται ως
̟ροεδρεύον µέλος

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι ε̟ιτ ρο̟ές αυτές

εισηγούνται

την

για

καλύτερη

λειτουργία,

δια̟ιστώνουν

τυχόν

̟ροβλήµατα ̟ου δηµιουργού νται στη λειτου ργία της υ ̟ηρεσίας και
διατυ̟ώνου ν σχετικ ές ̟ροτάσε ις στο διοικητικό συµβούλιο του νοµικού
̟ροσώ̟ου για την καλύτερη εξυ̟ηρέτη ση των ̟ αρεχόµενων υ ̟ηρεσιών.
Με α̟οφάσεις του ∆.Σ. µ̟ορούν να µεταβιβάζονται αρµοδιότητες στις
ε̟ιτρο̟ές.
4. Πόροι του Ν.Π.∆.∆ ε ίναι:
α) η ετήσια τακτική ε̟ιχορήγηση του ∆ήµου ̟ρος τ ο Νοµικό Πρόσω̟ ο
και η τυχόν έκτακτη ε̟ιχορήγηση το ύψος της ο̟οίας διαµορφώνεται
ανάλογα µε τ ις εκάστοτε ανάγκες ̟ου οδηγούν στην καταβολή της
έκτακτης ε̟ιχορήγησης.
β) κάθε είδους συνδροµές, ε ισφορές, ε̟ιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές
και κληροδοσίες,
γ) εισ̟ράξεις α̟ό το αντίτ ιµο των ̟ ραγµάτων ή των υ̟ ηρεσιών, ̟ου
̟αρέχει το Ν.Π.∆.∆.,
δ) ̟ρόσοδοι α̟ ό τη δική του ̟εριουσία, καθώς και α̟ ό τη συ µµετοχή του
σε ευρω̟αικά και εθνικά ̟ ρογράµµατα.
ε) Κάθε άλλη νόµιµη ̟ρόσοδος.
5. Περιουσία:
Με τη δηµοσίευση τ ης ̟ράξης συγχώνευ σης, η κυριότητα και κάθε άλλο
εµ̟ράγµατο

δικαίωµα

ε̟ί

του

συ νόλου

της

κινητής

και

ακίνητης

̟εριουσίας των νοµικών ̟ροσώ̟ων ̟ ου συγχωνεύ ονται, ̟εριέρχοντ αι
αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση ο̟οιουδή̟οτε τύ̟ου στο νέο νοµικ ό
̟ρόσω̟ο.. Γ ια καθέ να α̟ ό τα ακίνητα ̟ου ̟εριέ ρχονται στ ην ̟εριουσία
του, το διοικητικό συµβούλιο κατ αρτίζει σχετ ική ̟ράξη α̟ό την ο̟οία
̟ροκύ̟τει

η

ταυτ ότητα

του

ακινήτου.

Η

̟ράξη

αυ τή

α̟οτελεί

µεταγρα̟τέο τίτλο και καταχωρίζεται ατελώς στα οικε ία βιβλία των
Υ̟οθηκοφυλακείων,

µε

την ε̟ ιφύλαξη της κείµενης

νοµοθεσίας για

δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες.
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6

Εκ̟ροσώ̟ηση: Το Νοµικό Πρόσω̟ο εκ ̟ροσω̟είται στα ∆ικαστήρια και
σε κάθε δηµόσια αρχή α̟ό τον Πρόεδρο του ∆.Σ και σε ̟ε ρί̟τωση ̟ ου
αυτός α̟ουσιάζε ι ή κωλύεται α̟ό τον Αντι̟ρόεδρο.
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Α̟ό τη δηµοσίευση της ανωτέρω α̟όφ ασης για την συγχώνευση στην
Εφηµερίδα

της

Κυβέρνησης

το

νέο

Νοµικό

Πρόσω̟ο,

στο

ο̟οίο

συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υ̟οκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καµία
άλλη διατύ̟ωση, σε όλα ε ν γένε ι τα δικαιώµατα και τις υ̟ οχρεώσεις των
συγχωνευθέντων νοµικών ̟ροσώ̟ων, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο.
Οι εκκ ρεµείς δίκες, στις ο̟οίες διάδικα µέρη ε ίναι νοµικά ̟ ρόσω̟α ̟ου
συγχωνεύθηκαν, συ νεχίζονται αυτοδ ικαίως α̟ό το νέο νοµικό ̟ρόσω̟ ο,
χωρίς να α̟αιτε ίται ειδική διαδ ικαστική ̟ράξη συνέ χισης για καθένα α̟ό
τα νοµικά ̟ ρόσω̟ α ̟ου συγχωνεύθηκαν.
Περαιτέρω το ΝΠ∆∆ αναλαµβ άνει, ως διάδοχος φορέας τ α κοινωνικά
̟ρογράµµατα των κ οινωφελών ε̟ιχειρήσεων του ∆ήµου και συγκεκριµένα
τα ̟ρογράµµατα:
1.Βοήθεια στο Σ̟ίτ ι στο ∆ήµο Γαζίου της κοινωφελούς ε̟ ιχείρησης µε την
ε̟ωνυµία ∆ηµοτ ική Κοινωφελής Ε̟ ιχείρηση Γαζίου.
2.Βοήθεια στ ο Σ̟ίτ ι στ ο ∆ήµο Τυλίσου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Ε̟ιχείρησης Γαζίου
3.Βοήθεια στ ο Σ̟ίτ ι στο ∆ήµο Κρουσώνα της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Ε̟ιχείρησης Κρουσώνα.
4.Μονάδα

Κοινωνικής

Μέριµνας

στο

∆ήµο

Τυλίσου

τ ης

∆ηµοτικής

Κοινωφελούς Ε̟ιχείρησης Τυλίσου
5.Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Ε̟ιχείρησης Γαζίου
6.Κέντρο

∆ηµιου ργικής

Α̟ασχόλησης

Παιδιών

της

∆ηµοτ ικής

Κοινωφελούς Ε̟ιχείρησης Γαζίου
7.Κέντρο

∆ηµιουργ ικής

Α̟ασχόλησης

Παιδιών

µε

Ανα̟ηρία

της

∆ηµοτικής Κοινωφελούς Ε̟ιχε ίρησης Γαζίου.
8.Κέντρο

∆ηµιου ργικής

Α̟ασχόλησης

Παιδιών

της

∆ηµοτ ικής

Κοινωφελούς Ε̟ιχείρησης Τυλίσου.

Το ΝΠ∆∆ είναι καθολικός διάδ οχος των δικαιωµάτων και υ̟οχρεώσεων
όλων των ανωτέρω ̟ ρογραµµάτων, συµ̟ εριλαµβανοµένων κ αι αυτών ̟ου
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α̟ορρέουν α̟ ό συ µβάσεις ̟ ροσω̟ ικού, µίσθωσης έ ργου, αναθέσεων κλ̟.
̟ου έχου ν συ ναφθε ί για την κάλυψη τ ων αναγκών των ̟ ρογραµµάτων
αυτών.
8. Το µόνιµο ̟ροσω̟ικ ό, το ̟ ροσω̟ικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, οι νοµικ οί σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση
έµµισθης εντ ολής, των νοµικών ̟ ροσώ̟ων ̟ου συγχωνεύονται, καθίσταται
αυτοδικαίως ̟ροσω̟ικό και ̟αρέχει τις υ̟ηρεσίες του στ ο νέ ο νοµικό
̟ρόσω̟ο ̟ ου ̟ροκύ ̟τει α̟ό τη συγχώνε υση, µε την ίδια σχέ ση εργασίας
και έµµισθης εντολή ς. Το ̟ ροσω̟ ικό µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου
ή

α̟ό συµβάσεις έργου

̟αραµένει στ ο νέο νοµικό ̟ρόσω̟ο

µέχρι τη

λήξη των συµβ άσεων του.
9. Το νοµικό ̟ ρόσω̟ ο καταργείται µε α̟ όφ αση του Γ.Γ. της Α̟οκεντρωµέ νης
∆ιοίκησης ύστερα α̟ό α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβ ουλίου του ∆ήµου
Μαλεβιζίου, ή

µε αυτοδίκαια µε ̟ ράξη του Γ.Γ. της Α̟οκεντρωµέ νης

∆ιοίκησης εφόσον γ ια δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη δεν έ χει συ ντάξει
̟ροϋ̟ολογισµό και α̟ολογισµό.

Α̟ ό τη δηµοσίευση τ ης α̟όφασης

κατάργησης, η τυχόν ̟εριουσία τ ου ̟ε ριέ ρχεται αυτοδικ αίως στο ∆ήµο
Μαλεβιζίου.
10. Α̟ό τις δ ιατάξεις της α̟όφασης αυ τής ̟ροκαλείται δ α̟άνη ύψους
800.000,00 € σε βάρος του ̟ροϋ̟ ολογισµού του ∆ήµου Μαλεβ ιζίου.

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 76/2011
Αφού συντάχθηκε το ̟αρόν υ̟ογ ράφεται ως κατωτέρω.

Ακριβές Α̟όσ̟ασµα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σήµερα

την

Κρητσωτάκη,

4η

τ ου

µήνα

τοιχοκόλλησα

Μαρτ ίου
στο

Καταστήµατος αντ ίγραφο της υ̟’

2011,

Πίνακα

η

υ̟ογεγραµµένη

Ανακοινώσεων

του

Μαρία

∆ηµοτικού

αριθµό 76/2011 α̟όφασης του ∆ηµοτ ικού

Συµβουλίου ̟ου αφ ορά :
Συγχώνευση των

ΝΠ∆∆:

α)«∆ηµοτικ ός Βρεφονη̟ιακός Σταθµός Γαζίου»,

β)«1 ο ς Παιδ ικός Σταθµός ∆ήµου Γαζίου», γ)«∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός
Κρουσώνα»,

δ)«ΚΑ ΠΗ

Γαζίου»,

ε)«ΚΑΠΗ

Κρουσώνα»,

στ)«∆ηµοτικός

Βρεφονη̟ιακός Σταθµός Αγίας Πελαγίας » και τη σύσταση νέου ΝΠ∆∆ µε την
ε̟ωνυµία «∆ηµοτικ ός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας
και Παιδείας Μαλεβιζίου ∆.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ».
Η τοιχοκόλληση έγινε µε την ̟αρουσία τ ων µαρτύρων ̟ ου υ̟ ογράφου ν.
1. Προκό̟ης Μ̟ορµ̟αντωνάκης
2. Στυλιανός Πα̟αδάκ ης
Αφού συντάχθηκε το α̟οδεικτικό υ̟ογράφεται.
Αυτός ̟ου έκανε την τοιχοκόλληση.

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

1.

2.
Η ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ
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