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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Πληροφ. Γ. ∆ρακακάκη 

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135 

Τηλ.:  28213 -  41617 
Fax:  28210 -  93300  

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr 

Χανιά:  8/4/2011 

 Α.Π: 20748 

               Προς 
1) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης 

    Ανδρέα Παπανδρέου 100 

2) κ. Χατζηδάκη Χρυσούλα Αντιδήµαρχο Χανίων 

3) Νοµική Υπηρεσία  

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 98/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ (ΝΠ∆∆) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 

 
Σας στέλνουµε απόσπασµα του πρακτικού συνεδρίασης 11 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

που περιέχει την 220 απόφαση η οποία αναφέρεται στο αντικείµενο της περίληψης και 

παρακαλούµε για τις ενέργειες της αρµοδιότητάς σας. 

 
Συνηµµένα:  

1) 3 Αντίγραφα αποσπάσµατος 

2) 1 Αντίγραφο αποσπάσµατος 

3) 1 Αντίγραφο αποσπάσµατος 

 

                                                                     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

                 ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΣΑΦΑΡΗ  

 

Εσωτερική διανοµή 

Γραµµατεία ∆ηµοτ. Συµβουλίου 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων 

σήµερα την 6η Απριλίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 µ.µ. ύστερα από την 

υπ’αριθµ. 20021/31-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Σώµατος 

παρόντος του ∆ηµάρχου Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Αγγελάκη Ναυσικά, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αµπαδιωτάκης Ελευθέριος, Αποστολάκη Νίκη, 

Αρχοντάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Κωνσταντίνος, Βάµβουκας Αναστάσιος, 

Βιρβιδάκης Κυριάκος, Βλαζάκης Νικόλαος, Βογιατζόγλου Χαράλαµπος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γούλας 

Λάµπρος, ∆αµιανάκης Γεώργιος, Καραµπινάκης Νικόλαος, Καραγιαννάκης Εµµανουήλ, Καστρινάκης 

 Βασίλειος, Κεµεσίδης Εµµανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κοτζαµιχάλης Μιχαήλ, 

Κουρούσης Χαράλαµπος (Μπάµπης), Κουτράκης Ιωάννης, Κυνηγός Μιχαήλ, Λειψάκης ∆ηµήτριος, 

Λιονάκης Μανούσος, Μαυρεδάκης Εµµανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, 

Ξυνίδης Νικόλαος, Παπαδάκης ∆ηµήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, 

Πουλιδάκης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σταµατάκης Εµµανουήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, 

Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εµµανουήλ, Φραγκογιάννη-Τσάφαρη Χριστίνη, Χάµπας Βασίλειος, 

Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδακης Ανδρέας.  

Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόµιµα οι κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά και Χρυσάνθη 

Χαριτάκη - Μακράκη. Παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες Σοφοκλής Τσιραντωνάκης, Βιδαλάκη 

Αργυρώ, Τρουλάκης Φραγκίσκος, οι νοµικοί σύµβουλοι του ∆ήµου Χανίων Ειρήνη Αντωνίου,Σπάρταλη 

Τριανταφυλλιά και η γραµµατέας - πρακτικογράφος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεωργία ∆ρακακάκη.  

      Οι υπ’αριθµ. 203/2011 έως και 216/2011 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αφού 

συµφώνησε οµόφωνα το Σώµα, συζητήθηκαν εκτός ηµερήσιας διάταξης, κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Πριν την λήψη της υπ’αριθµ. 217/2011 απόφασης  του ∆.Σ. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Ανδρέας Ψαρουδάκης. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 220 

Στη συνέχεια  εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώµα το ακόλουθο υπ’αριθµ. 20748/4-4-

2011 έγγραφο της Αντιδηµάρχου κ. Χρυσούλας Χατζηδάκη, που αφορά την ορθή 

επανάληψη της υπ’αριθµ. 98/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγχώνευσης 

των Νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) του ∆ήµου Χανίων, που έχει ως εξής: 

Εισηγούµεθα την ορθή επανάληψη της υπ’αριθµ. 98/28-2-2011 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε θέµα τη Συγχώνευση των  Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) 

του ∆ήµου Χανίων, όσον αφορά τα εξής σηµεία :  
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1) Συµπλήρωση του άρθρου 1 της συστατικής πράξης µε τους αριθµούς των ΦΕΚ της 

σύστασης και τροποποίησης  των ΝΠ∆∆ που συγχωνεύονται  

2) Να γίνει ρητή αναφορά στην εισήγηση στο γεγονός ότι έχει υποβληθεί αίτηµα µετά από 

απόφαση του ∆Σ Χανίων περί διατήρησης της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Χανίων ως αυτοτελές 

ΝΠ∆∆ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 κι ως εκ τούτου το 

συγκεκριµένο ΝΠ παραµένει κατά την ηµεροµηνία της απόφασης εκτός της διαδικασίας των 

συγχωνεύσεων. 

3) Στο άρθρο 3 που αφορά το σκοπό του νοµικού προσώπου πρέπει να αφαιρεθεί από τον 

τοµέα δραστηριοτήτων παιδείας στο 4ο εδάφιο «…. και σχετικού µουσείου» από τους σκοπούς 

του νέου ΝΠ∆∆ διότι αφορά πολιτισµό που εµπίπτει στους σκοπούς της κοινωφελούς. 

4) Όσον αφορά το άρθρο 4 σχετικά µε τη ∆ιοίκηση του νοµικού προσώπου πρέπει να 

ορίζεται ότι η µειοψηφία µπορεί να ορίσει ως εκπρόσωπό της στο διοικητικό συµβούλιο έναν 

δηµότη ή κάτοικο και όχι µόνο δηµοτικό σύµβουλο και να αυξηθεί ο αριθµός των µελών του ∆Σ 

σε 15 µέλη (άρθρο 240 ν. 3463/2006).  

5) Όσον αφορά το άρθρο 5 που αφορά τους πόρους του νέου ΝΠ∆∆ : πρέπει να 

αναφερθούν ως πόροι τα ποσά της ετήσιας επιχορήγησης από τους ΚΑΠ για τους πρώην 

κρατικούς παιδικούς σταθµούς και το ποσό των 800.000 ευρώ ως ετήσια τακτική επιχορήγηση 

του, να αναφερθεί επίσης ότι πόρος του νοµικού προσώπου µπορεί να είναι έκτακτη 

επιχορήγηση από το ∆ήµο Χανίων ανάλογα µε τις ανάγκες αυτού και να απαλειφθεί από το 

σηµείο δ του άρθρου 5 το στοιχείο «εκµεταλλεύσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας» διότι δε 

συνάδουν µε το µη εµπορικό σκοπό που έχουν τα νοµικά πρόσωπα. 

6) Να αναφερθεί δε στο τέλος, ότι προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου  

800.000 ευρώ από τη συγχώνευση  

Μετά ταύτα, η εισήγηση προς το Συµβούλιο αναδιαµορφώνεται ως εξής :  

Μέρος Α’  : Νοµικό Πλαίσιο 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 103 του ν. 3852/2010, από 1.1.2011 κάθε δήµος µπορεί να 

συνιστά ή να έχει µέχρι δύο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ένα για τους τοµείς 

αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, και ένα για τους 

τοµείς πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση που ο δήµος 

διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, µπορεί να έχει µόνο ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 

δικαίου.  

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 107 του ν. 3852/2010, από 1.1.2011 κάθε δήµος 

µπορεί να έχει µόνο τις ακόλουθες επιχειρήσεις: µία (1) κοινωφελή επιχείρηση, µία (1) 

δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (∆ΕΥΑ), µία (1) επιχείρηση µε ειδικό σκοπό τη 

λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες 

επιχειρήσεις στους συνενούµενους δήµους, καθώς και µία (1) δηµοτική ανώνυµη εταιρεία του 
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άρθρου 266 Κ∆Κ (µονοµετοχική), εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους 

συνενούµενους δήµους. 

Στο ίδιο άρθρο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 18 παρ. 10ι του ν. 3870/2010, 

προβλέπεται ότι οι δήµοι απαγορεύεται πλέον να συνιστούν ή να συµµετέχουν σε άλλες 

ανώνυµες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κ∆Κ, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί µέχρι 

την 31.12.2010. Επιτρέπεται όµως να συµµετέχουν σε αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία της 

περιφέρειας, που συστήνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3852/2010.  

Προκειµένου ο αριθµός και οι κατηγορίες των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και 

των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήµος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, 

προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τις 

επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που περιέρχονται σε κάθε δήµο, σύµφωνα µε τις ειδικές ρυθµίσεις 

του ν. 3852/2010, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

Εποµένως, το δηµοτικό συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό και τις κατηγορίες 

των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήµο, 

καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα 

κατανείµει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νοµικό πρόσωπο ή 

επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, µε γνώµονα τον εξορθολογισµό των παρεχόµενων 

από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και των κατοίκων.   

Συνοπτικά, στις διατάξεις του ν. 3852/2010 προβλέπονται οι ακόλουθες συγχωνεύσεις:  

- συγχώνευση όλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου σε δύο (ή σε ένα, 

εφόσον στο δήµο λειτουργεί κοινωφελής επιχείρηση), σύµφωνα µε τους τοµείς αρµοδιοτήτων 

που προσδιορίζονται στο άρθρο 103 

- συγχώνευση όλων των σχολικών επιτροπών σε δύο, µία για τις σχολικές µονάδες της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και µία για τις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  

- συγχώνευση όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων σε µία κοινωφελή επιχείρηση 

- συγχώνευση όλων των ∆ΕΥΑ σε µία ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

- συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών της ίδιας κατηγορίας σε µία ανώνυµη εταιρεία, 

εφόσον στο νέο δήµο λειτουργούν περισσότερες από µία ανώνυµες εταιρείες της ίδιας 

κατηγορίας και το σύνολο των µετοχών των εταιρειών αυτών ανήκει στο δήµο και στα νοµικά 

του πρόσωπα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις των προβλεπόµενων συγχωνεύσεων, το δηµοτικό συµβούλιο 

λαµβάνει τις σχετικές αποφάσεις εντός διµήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας 

δηµοτικής αρχής, δηλαδή έως τις 28.2.2011. 

 Στη συνέχεια, µε την Εγκύκλιο 11/27-1-2011  του ΥΠ.ΕΣ.,  διευκρινίζεται η διαδικασία 

συγχώνευσης που πρέπει να ακολουθήσουν οι δήµοι, ανά κατηγορία νοµικών προσώπων και 

επιχειρήσεων, καθώς και άλλα ειδικότερα θέµατα που άπτονται των εν λόγω συγχωνεύσεων 

και της λειτουργίας εν γένει των νπδδ και των επιχειρήσεων των δήµων.  

Όσον αφορά τα ΝΠ∆∆, προβλέπονται τα ακόλουθα :  
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Ι) Νοµικά  πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 

Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για τη συγχώνευση των νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου περιλαµβάνει απαραίτητα όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. 4 (όνοµα, σκοπός, διοίκηση – αριθµός και ιδιότητα 

µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 1 του ν.3463/2006 (Κ∆Κ), όπως 

ισχύει - , περιουσία και πόροι του νοµικού προσώπου που προκύπτει από τη 

συγχώνευση). Η απόφαση αυτή υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας και στη συνέχεια, η 

πράξη συγχώνευσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήµο. 

Στην ίδια συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου ορίζονται και τα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου του νοµικού προσώπου. Το νέο διοικητικό συµβούλιο ασκεί τη διοίκηση του 

νοµικού προσώπου από τη δηµοσίευση της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ενώ 

µέχρι τότε παρατείνεται η θητεία των υφισταµένων διοικητικών συµβουλίων. 

Όσον αφορά τον επιµερισµό των δράσεων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 

στους τοµείς αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. 1α του ν. 3852/2010, 

σηµειώνεται ότι λαµβάνοντας υπόψη τα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούσαν στο δήµο και 

εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, είναι δυνατό να γίνει ανακατανοµή των 

αρµοδιοτήτων των τοµέων. Για παράδειγµα, όταν µε τη συγχώνευση προκύπτει µία 

κοινωφελής επιχείρηση και ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µπορεί η κοινωφελής 

επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες παιδείας και αθλητισµού και το νοµικό πρόσωπο να ασκεί 

δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και πολιτισµού ή το αντίστροφο.        

Επιπλέον, στο άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των κατοίκων, µπορούν να λειτουργούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες υπό µορφή 

παραρτηµάτων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που προκύπτουν από 

συγχώνευση,  στην περιφέρεια του «καλλικράτειου» δήµου.  

Τέλος, αναφορικά µε τη δυνατότητα του νέου δήµου να προβεί σε κατάργηση ενός 

νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου της χωρικής του αρµοδιότητας, ισχύουν τα 

προβλεπόµενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 242 Κ∆Κ.  

 

ΙΙ)  Προσωπικό νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που συγχωνεύονται 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010, το τακτικό 

προσωπικό (µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), των νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νοµικού 

προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας. 
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Για τη διαπίστωση του ανωτέρω προσωπικού ως προσωπικού του νέου νοµικού 

προσώπου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του οικείου διοικητικού συµβουλίου, 

αµέσως µετά τη δηµοσίευση της απόφασης συγχώνευσης. 

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του ιδίου άρθρου, εντός προθεσµίας 

τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της συγχώνευσης, καταρτίζεται ο Οργανισµός 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του νέου νοµικού προσώπου, µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του 

ΚΚ∆ΚΥ (ν.3584/07). Στον ΟΕΥ προβλέπονται αντίστοιχες κατά κατηγορία και κλάδο οργανικές 

θέσεις τις οποίες θα καταλάβει το µόνιµο προσωπικό του νοµικού προσώπου και αντίστοιχες 

κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις τις οποίες θα 

καταλάβει το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες 

καταργούνται κατά την αποχώρηση των υπαλλήλων. 

Μετά τη δηµοσίευση του ΟΕΥ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το προσωπικό 

κατατάσσεται στις ανωτέρω θέσεις, µε απόφαση του προέδρου του οικείου διοικητικού 

συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πέραν του τακτικού προσωπικού, και οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου ή έργου των 

συγχωνευόµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου συνεχίζουν να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους στο νέο νοµικό πρόσωπο, µέχρι τη λήξη της διάρκειας των συµβάσεών τους, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του ιδίου άρθρου και εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

Σε περίπτωση που γίνει συγχώνευση µε µεταφορά ορισµένων δραστηριοτήτων στο 

∆ήµο, το προσωπικό που απασχολείται στις δραστηριότητες αυτές, θεωρείται πλεονάζον και 

µεταφέρεται στον ∆ήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 3584/07. 

 

ΙΙΙ) ∆ιατάξεις για την συγχώνευση - Κατάργηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 προβλέπονται τα εξής:  

 Η συγχώνευση δηµοτικών ή κοινοτικών νοµικών προσώπων σε ένα νοµικό  πρόσωπο, 
συναφούς σκοπού, γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, (ήδη της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης παρ. 1 άρθρου 280 Ν. 3852/2010) 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 ∆ήµο ή 
Κοινότητα. Στις θέσεις αυτές µε την ίδια απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού 
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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. 

 

Μέρος Β’ – Υφιστάµενα Ν.Π.∆.∆.  

 

Τα από τους συγχωνευθέντες ∆ήµους προερχόµενα, υφιστάµενα στο ∆ήµο Χανίων δηµοτικά 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,  είναι τα παρακάτω µε το αντίστοιχο προσωπικό τους. 

 

Α) ∆ΗΜΟΣ ΣΟΥ∆ΑΣ 

 

1) «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΟΥ∆ΑΣ 

(∆.Ο.Π.Π.Α ΣΟΥ∆ΑΣ)»  

(Αποφ. ΓΓΠ Κρήτης 15535/2004 ΦΕΚ 1906/Β/23-12-2004) 

 

∆ραστηριότητες : Λειτουργεί 1 ΚΑΠΗ,  το ∆ηµοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας (κλειστό 

γυµναστήριο-τέννις), 3 παιδικούς σταθµούς,  Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι 

Σκοπός του ∆ΟΠΠΑ κατά το καταστατικό του : η ανάπτυξη και ο συντονισµός της δηµοτικής 

δραστηριότητας στην κοινωνική πρόνοια, στον πολιτισµό, τον αθλητισµό και την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

 

Μόνιµο προσωπικό :  2 άτοµα κατηγορίας ΠΕ 

    4 άτοµα κατηγορίας ΤΕ 

    4 άτοµα κατηγορίας ∆Ε 

    3 άτοµα κατηγορίας ΥΕ   

Προσωπικό Ιδιωτικού διακαίου 

 ορισµένου χρόνου:  6 άτοµα κατηγορίας ΠΕ 

    2 άτοµα κατηγορίας ΤΕ 

    4 άτοµα κατηγορίας ∆Ε 

    4 άτοµα κατηγορίας ΥΕ 

 

Συµβάσεις έργου µε 2 άτοµα ΠΕ 

      

Β) ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 

 2) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (ΦΕΚ 1600/Β/16-8-1999) 
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∆ραστηριότητες : Παιδικός Σταθµός  

 

Μόνιµο προσωπικό :  3 άτοµα κατηγορίας ΤΕ 

1 άτοµο κατηγορίας ∆Ε. 

 

 Προσωπικό αορίστου χρόνου : 2 άτοµα κατηγορίας ∆Ε 

        2 άτοµα κατηγορίας ΥΕ 

 

Προσωπικού ορισµένου χρόνου : 1 άτοµο ∆Ε  

 

Γ) ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΟΥ 

 

3) ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Περιβολίων (ΦΕΚ 569/Β/16-5-2001) 

Μόνιµο προσωπικό : 2 άτοµα ΤΕ 

   1 άτοµο ∆Ε 

 

4) ∆ηµοτικό Στάδιο Περιβολίων (ΦΕΚ 904/Β/16-7-2001)  

 

Μόνιµο προσωπικό : 1 άτοµο ∆Ε 

 

Σκοπός : Η παροχή αθλητικών και πολιτιστικών υπηρεσιών σε φορείς και µεµονωµένα 

άτοµα  

Περιουσία του είναι όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του πρώην Εθνικού Σταδίου 

Περιβολίων 

 

5) ∆ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Βαµβακόπουλου (ΦΕΚ 2/Β/7-1-2001) 

Μόνιµο προσωπικό : 1 άτοµο ∆Ε  

 

∆) ∆ΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

 

6) ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (ΦΕΚ 1991/Β/10-10-2007) 

Εργαζόµενοι Ι∆ΟΧ : 1 άτοµο ΤΕ και 1 άτοµο ΥΕ 

 

7) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (ΦΕΚ 235/Β/22-2-2005) 

 Απασχολεί 1 άτοµο ΠΕ γυµναστών ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 
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8) ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΟΛΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (ΦΕΚ 1281/Β/25-7-2007)  

Κανένας εργαζόµενος 

 

 

 

Ε) ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ 

 

9)
 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ (ΦΕΚ 1283/Β/23-12-1998)  

Μόνιµο προσωπικό : ∆Ε Μαγείρων 

 

10) 1ο ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ (ΦΕΚ 2368/Β/24-11-2009)  

∆εν έχει προσωπικό  

 

ΣΤ) ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

 

∆εν έχει κανένα ΝΠ∆∆ 

 

Ζ) ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

11) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (∆ΑΟΧ) :  

(ΦΕΚ 506/Β/26-5-1998) 

 

Μόνιµοι προσωπικό :  

- 2 καθηγητές φυσικής αγωγής ΠΕ 10 και 

- 1 διοικητικός υπάλληλος ∆Ε1 

  

12) Α΄ ΚΑΠΗ (απόφαση υπ’αριθµ. 38575 Νοµάρχη Χανίων ΦΕΚ 426/Β/25-7-1983, 

τροποποίηση ΦΕΚ 1160/Β/5-11-1998, τροποποίηση 1292/Β/24-6-1999, τροποποίηση 

474/Β/21-4-2003, τροποποίηση 1789/Β/5-9-2008) 

Μόνιµοι : άτοµα 4  

1 φυσιοθεραπευτής ΤΕ10 

1 κοινωνική λειτουργός ΤΕ2 

1 νοσηλεύτρια ΤΕ8 

1 οικογενειακός βοηθός  ΥΕ15 

  Σύµβαση έργου : 1 άτοµο κατηγορίας ΠΕ 
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13) Β΄ ΚΑΠΗ (απόφαση 10123/95 απόφαση Νοµάρχη ΦΕΚ 485//5-8-1985, τροποποίηση 

1107/Β/23-10-1998, τροποποίηση 474/Β/21-4-2003, τροποποίηση 1789/Β/5-9-2008) 

 

Μόνιµοι : άτοµα 2  

1 κοινωνική λειτουργός ΤΕ2 

1 φυσιοθεραπευτής  ΤΕ10 

Αορίστου : άτοµα 2 

1 επισκέπτρια αδελφή ∆Ε 

1 οικογενειακή βοηθός ΥΕ 

 Σύµβαση έργου : 1 άτοµο κατηγορίας ΠΕ 

 

14) Γ΄ ΚΑΠΗ (απόφαση 10122 του Νοµάρχη Χανίων ΦΕΚ 485//5-8-1985, τροποποίηση 

474/Β/21-4-2003, τροποποίηση ΦΕΚ 1309/Β/26-7-2007, τροποποίηση 1789/Β/5-9-2008) 

 

Μόνιµοι : άτοµα 3 

1 κοινωνική λειτουργός ΤΕ2 

1 φυσιοθεραπεύτρια ΤΕ10 

Αορίστου : άτοµα 2  

1 οικογενειακή βοηθός ΥΕ 

1 µουσικό ∆Ε 19 

Σύµβαση έργου : 1 άτοµο κατηγορίας ΠΕ 

 

 

15) ∆΄ ΚΑΠΗ (απόφαση 10544 Νοµάρχη Χανίων ΦΕΚ 532/Β/30-6-1989, τροποποίηση 

ΦΕΚ 994/Β/22-9-1998, τροποποίηση ΦΕΚ 1292/Β/24-6-1999, τροποποίηση 474/Β/21-4-

2003, τροποποίηση ΦΕΚ 1309/Β/26-7-2007, τροποποίηση 1789/Β/5-9-2008) 

Μόνιµο προσωπικό  : άτοµα 3  

1 φυσιοθεραπευτής ΤΕ10 

1 κοινωνική λειτουργός ΤΕ2 

1 επισκέπτρια υγείας ΤΕ6 

 

Προσωπικό Ι∆ΑΧ : άτοµο 1 : οικογενειακή βοηθός 

Σύµβαση έργου : 1 άτοµο κατηγορίας ΠΕ 

 

 

16) Ε΄ ΚΑΠΗ (απόφαση 21505 Νοµάρχη Χανίων ΦΕΚ 942/Β/20-12-1994, τροποποίηση 

ΦΕΚ/Β/21-8-1998, τροποποίηση ΦΕΚ 1292/Β/24-6-1999,  
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τροποποίηση 474/Β/21-4-2003, τροποποίηση ΦΕΚ 1309/Β/26-7-2007, τροποποίηση 

1789/Β/5-9-2008) 

 

Μόνιµοι : άτοµα 4 

1 κοινωνική λειτουργός ΤΕ2 

1 επισκέπτρια αδελφή ΤΕ6 

1 φυσιοθεραπευτής ΤΕ10 

1 οικογενειακή βοηθός ΥΕ15 

 

Προσωπικό Ι∆ΑΧ : άτοµα 4 

1 φυσιοθεραπευτής ΤΕ 

1 επισκέπτρια αδελφή ∆Ε 

1 οικογενειακή βοηθός ΥΕ 

1 οικογενειακή βοηθός ΥΕ 

Σύµβαση έργου : 1 άτοµο κατηγορίας ΠΕ 

  

 

17) ΣΤ΄ ΚΑΠΗ (απόφαση 6097+4847 ΦΕΚ 862/Β/11-6-2004, τροποποίηση ΦΕΚ 

1182/Β/12-7-2007) 

 

 Μόνιµοι: άτοµα 2  

         1 άτοµο κατηγορία ΤΕ 

  1 άτοµο κατηγορίας ΥΕ 

 

Προσωπικό Ι∆ΑΧ : άτοµα 2 κατηγορίας ΤΕ 

Σύµβαση έργου : 1 άτοµο κατηγορίας ΠΕ 

 

18) Ο∆ΗΚΟΙΠ (Οργανισµός ∆ηµοτικής Κοινωνικής Πολιτικής)  

(ΦΕΚ 92/Β/14-2-1996) 

 

Εργαζόµενοι :  

Μόνιµο προσωπικό :  

4 άτοµα κατηγορίας ΠΕ 

20 άτοµα κατηγορίας ΤΕ 

15 άτοµα κατηγορίας ∆Ε 

10 άτοµα κατηγορίας ΥΕ 
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Προσωπικό Ι∆ΑΧ :  

3 άτοµα ΤΕ 

 

Εργαζόµενοι Ι∆ΟΧ :  

 1 κατηγορίας ΠΕ 

 1 κατηγορίας ΤΕ 

1 κατηγορίας ∆Ε 

1 κατηγορίας ΥΕ 

 

19) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ   

 

 

 

Μέρος Γ : Πρόταση συγχώνευσης ΝΠ∆∆ 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη τις παραµέτρους:  

1)  Οτι ο Καλλικράτειος ∆ήµος Χανίων  διαθέτει δέκα εννέα (19) Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου εκ των οποίων η ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων για την οποία έχει 

υποβληθεί αίτηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 περί 

διατήρησής της ως αυτοτελές ΝΠ∆∆ µε την υπ΄ αριθµ. 30/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κι ως εκ τούτου µένει σήµερα και µέχρι την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήµατος 

εκτός συγχωνεύσεων και έξι (6) Κοινωφελείς ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις  

2) Ότι λόγω της ύπαρξης και της υποχρεωτικής συγχώνευσης για τη διατήρηση της 

λειτουργίας των παραπάνω κοινωφελών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

103 παρ. 1α του ν. 3852/2010, ο ∆ήµος Χανίων δεν µπορεί να διατηρήσει πάνω από ένα 

νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, 

 3) Την ανάγκη αυτοτέλειας των αρµοδιοτήτων πολιτισµού και περιβάλλοντος από τη 

µια πλευρά και από την άλλη την ανάγκη µη διάσπασης των αρµοδιοτήτων κοινωνικής 

προστασίας και αλληλεγγύης καθώς και της παιδείας  

4) Την ανάγκη συγκέντρωσης του συνόλου των αθλητικών υποδοµών και δράσεων 

στο ∆ήµο καθόσον αυτές βρίσκονται κάποιες στην κυριότητα του ∆ήµου (Κλειστό 

Κλαδισσού, Παλαιά Ηλεκτρική, Ποδηλατοδρόµιο Ακρωτηρίου κλπ) και κάποιες σε δηµοτικά 

ΝΠ∆∆ (ναυταθλητικό κέντρο Σούδας στο ∆ΟΠΠΑ, ∆ηµοτικό γήπεδο Περιβολίων κλπ) για την 

καλύτερη οργάνωση, λειτουργία και ενιαία παροχή υπηρεσιών προς τους δηµότες του 

∆ήµου µας και την συνεχή και απρόσκοπτη εξασφάλιση κονδυλίων λειτουργίας τους 
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Εισηγούµαστε τη συγχώνευση σε ένα (1) των παρακάτω  δέκα πέντε (15) 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε αρµοδιότητες κοινωνικής πολιτικής και 

αλληλεγγύης και παιδείας, ως εξής : 

 

Αρθρο 1 (Συγχώνευση) 

Συγχωνεύονται σε ένα, ίδιο και ενιαίο δηµοτικό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, τα 

ακόλουθα δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου Χανίων :  

1) Ο∆ΗΚΟΙΠ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 92/Β/714-2-1996) 

2) ∆ΟΠΠΑ ∆ήµου Σούδας (ΦΕΚ 1906/Β/23-12-2004) 

3) Κέντρο Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Ελευθερίου Βενιζέλου (ΦΕΚ 1600/Β/16-8-1999) 

4) ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Περιβολίων (ΦΕΚ 569/Β/16-5-2001)  

5) ∆ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Βαµβακοπούλου (ΦΕΚ 2/Β/7-1-2001) 

6) Βρεφονηπιακός Σταθµός ∆ήµου Νέας Κυδωνίας (ΦΕΚ 1283/Β/23-12-1998) 

7) Σπηλαιολογικό Μουσείο Κρήτης - Κέντρο Σπηλαιολογικών Ερευνών ∆ήµου 

Ακρωτηρίου (ΦΕΚ 1281/Β/25-7-2007) 

8) ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου (ΦΕΚ 1991/Β/10-10-2007) 

9) Α΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Νέας Κυδωνίας (ΦΕΚ 2368/Β/24-11-2009) 

10) Α΄ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 426/Β/25-7-1983, ΦΕΚ 1160/Β/5-11-1998, ΦΕΚ 1292/Β/24-

6-1999, ΦΕΚ 474/Β/21-4-2003, ΦΕΚ 1789/Β/5-9-2008) 

11)  Β ΄ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 485/Β/5-8-1985, ΦΕΚ 1107/Β/23-10-1998, ΦΕΚ 474/Β/21-

4-2003, ΦΕΚ 1789/Β/5-9-2008) 

12) Γ΄ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 485//5-8-1985, ΦΕΚ  474/Β/21-4-2003, ΦΕΚ 1309/Β/26-7-

2007, ΦΕΚ 1789/Β/5-9-2008) 

13) ∆΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 532/Β/30-6-1989, ΦΕΚ 994/Β/22-9-1998, ΦΕΚ 1292/Β/24-

6-1999, ΦΕΚ 474/Β/21-4-2003, ΦΕΚ 1309/Β/26-7-2007, ΦΕΚ 1789/Β/5-9-2008) 

14) Ε΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 942/Β/20-12-1994, ΦΕΚ/Β/21-8-1998, ΦΕΚ 1292/Β/24-6-

1999, ΦΕΚ 474/Β/21-4-2003, ΦΕΚ 1309/Β/26-7-2007, ΦΕΚ 1789/Β/5-9-2008) 

15) ΣΤ΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 862/Β/11-6-2004, τροποποίηση ΦΕΚ 1182/Β/12-7-

2007) 

και συστήνεται νέο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 239 επ. του ν. 3463/06 (Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων). 

Από το συγχωνευόµενο ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία ∆ΟΠΠΑ ∆ήµου Σούδας µεταφέρεται στο 

∆ήµο Χανίων ο τοµέας δραστηριοτήτων αθλητισµού κι ως εκ τούτου, όλες οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις και υποδοµές που ανήκουν σε αυτό περιέρχονται πλέον στο ∆ήµο Χανίων.  

Αρθρο 2 

ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε∆ΡΑ 
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Το νέο νοµικό πρόσωπο έχει µορφή  δηµοτικού νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου του 
ν. 3463/2006 (άρθρα 240επ.), όπως εκάστοτε ισχύει, έχει επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ - ∆ΟΚΟΙΠΠ» και έδρα το ∆ήµο 
Χανίων, µε δυνατότητα λειτουργίας αποκεντρωµένων υπηρεσιών, υπό µορφή 
παραρτηµάτων, σε όλη την περιφέρεια του ∆ήµου Χανίων . 

Αρθρο 3 

ΣΚΟΠΟΣ 

 Σκοποί  του Οργανισµού  είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων καθώς 
επίσης και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τοµείς : 

Ι. Κοινωνικής Πολιτικής και αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαµβάνεται ιδίως  :  
 

• Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας µε την σύσταση 
και λειτουργία κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ), βρεφονηπιακών και 
παιδικών σταθµών και η µελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων 

• Ο σχεδιασµός και η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού ευάλωτων οµάδων του 
πληθυσµού, όπως ανέργων νέων, γυναικών, ηλικιωµένων, απόρων κλπ  

• Η πρώθηση προγραµµάτων στήριξης της ενότητας και της οικογένειας που είναι η βασική 
µονάδα της κοινωνίας. 

• 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 προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.  

• 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  

• Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε την ανάπτυξη συµβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται προς τους ανέργους, µε στόχο την υποστήριξη και την 
ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης καθώς και στην προώθηση ίσων 
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

• Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων και 
πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια του ∆ήµου Χανίων 

• Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για 
την ένταξη Παλινοστούντων οµογενών, µεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας 

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και την 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. 

• Η  διοργάνωση ηµερίδων, εκδηλώσεων κλπ σε οµάδες του πληθυσµού µε θέµατα συναφή 

µε την Κοινωνική Πρόνοια και υγεία. 
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• Η προώθηση προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη της 

κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 

ΙΙ. Τοµέας παιδείας στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως : 

 

• Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παιδικής ∆ηµιουργίας  και Κέντρων ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης παιδιών  

• Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής 

• Η λειτουργία Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστηµίου 

• Η εκτέλεση ερευνών σε θέµατα σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος και η ίδρυση κέντρου 

Σπηλαιολογικών ερευνών 

•  Η διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, διαφύλαξη και έκθεση ιστορικού υλικού της 

κρητικής σπηλαιολογίας καθώς και η  προβολή, ανάδειξη και διαφύλαξη των σπηλαίων της 

περιοχής του ∆ήµου, ιδίως µε τη δηµιουργία σχετικής βιβλιοθήκης  

και γενικά η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας στις θεµατικές 

ενότητες δραστηριοποίησης του ΝΠ∆∆ 

 
Άρθρο 4° 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από δέκα 
πέντε (15)  µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να είναι: 
α) Ο ∆ήµαρχος Χανίων 
β) Τέσσερεις (4) δηµοτικοί σύµβουλοι του ∆ήµου Χανίων και αν δεν ορισθεί µέλος ο 
∆ήµαρχος, πέντε (5) δηµοτικοί σύµβουλοι. 
γ) Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων της επιχείρησης όταν η επιχείρηση 
απασχολεί περισσοτέρους από δέκα (10) εργαζόµενους. 
Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές 
µε το αντικείµενο του νοµικού προσώπου.  
Από τα ανωτέρω µέλη, δηµοτικούς συµβούλους, δηµότες ή κατοίκους, δύο (2) τουλάχιστον 
ορίζονται από τη µειοψηφία καθόσον τα µέλη του συµβουλίου είναι περισσότερα από πέντε 
(5). Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει συµβούλους, δηµότες ή κατοίκους ή εκείνοι 
που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς ν` αντικατασταθούν, µετέχουν σύµβουλοι, δηµότες ή 
κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. 
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται µεταξύ των µελών 
του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Στην περίπτωση που µέλος έχει οριστεί, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο ∆ήµαρχος Χανίων, 
αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η 
θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου ορίζεται µε την 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν ν` αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους, µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην 
άσκηση των καθηκόντων τους. 
 Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 
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 Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον 
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον 
Αντιπρόεδρο». 

Άρθρο 5° 

ΠΟΡΟΙ 

 Πόροι του νοµικού προσώπου είναι: 

 1) Η ετήσια επιχορήγηση από τους ΚΑΠ του ∆ήµου Χανίων για τους πρώην κρατικούς 
παιδικούς σταθµούς 

2) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το ∆ήµο Χανίων ποσού 800.000  ευρώ. 

3) Έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου Χανίων ανάλογα µε τις ανάγκες του νοµικού 
προσώπου. 

 4) Τυχόν χρηµατοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από το Ελληνικό Κράτος, λοιπά 
Κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιωτικούς, κρατικούς, Ο.Τ.Α, Περιφέρειες και διεθνείς 
οργανισµούς. 

 5) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες. 

 6) Εισπράξεις από παρεχόµενες υπηρεσίες και εκδόσεις 

 7) Πρόσοδοι από την περιουσία που θα αποκτήσει καθώς επίσης από την περιουσία του 
∆ήµου Χανίων που τυχόν θα του παραχωρηθεί. 

8) Κάθε άλλη νόµιµη παροχή από κάθε άλλη πηγή. 

 

Αρθρο 6ο 

 

 Οι διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα 

Καλλικράτης») όπως  αυτοί κάθε φορά ισχύουν, που αφορούν τα δηµοτικά νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, εφαρµόζονται για τη διοίκηση και διαχείριση του νοµικού προσώπου, τους 

πόρους και εν γένει την οικονοµική και διοικητική λειτουργία του νοµικού προσώπου. 

Αρθρο 7ο 

Περιουσία του νοµικού προσώπου είναι όλη η σηµερινή κινητή και ακίνητη περιουσία των 
συγχωνευοµένων νοµικών προσώπων  που εκχωρείται µε το παρόν κατά κυριότητα και 
χρήση στο συγχωνευθέν νοµικό πρόσωπο και αφορά τους σκοπούς του, καθώς και κάθε 
άλλη περιουσία που θ’ αποκτήσει µε κάθε νόµιµο τρόπο. 

Αρθρο 8ο 

Σε περίπτωση κατάργησης του παρόντος Ν.Π.∆.∆. η περιουσία αυτού θα περιέλθει στο 
∆ήµο Χανίων. 
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Από τη δηµοσίευση της απόφασης για τη συγχώνευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
το νέο νοµικό πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως 
και χωρίς άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συγχωνευθέντων νοµικών προσώπων.  

Εκ της ανωτέρω απόφασης  προκαλείται ετήσια δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Χανίων ποσού 800.000  ευρώ. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

Επακολουθεί µικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση  

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 

3852/2010 περί ∆.Κ.Κ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Νικολάου Παπαντωνάκη. 

Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’αριθµ. 98/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου περί συγχώνευσης των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) του 

∆ήµου Χανίων, ως εξής : 

Άρθρο 1 (Συγχώνευση) 

Συγχωνεύονται σε ένα, ίδιο και ενιαίο δηµοτικό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, τα 

ακόλουθα δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου Χανίων :  

1) Ο∆ΗΚΟΙΠ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 92/Β/714-2-1996) 

2) ∆ΟΠΠΑ ∆ήµου Σούδας (ΦΕΚ 1906/Β/23-12-2004) 

3) Κέντρο Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Ελευθερίου Βενιζέλου (ΦΕΚ 1600/Β/16-8-1999) 

4) ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Περιβολίων (ΦΕΚ 569/Β/16-5-2001)  

5) ∆ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Βαµβακοπούλου (ΦΕΚ 2/Β/7-1-2001) 

6) Βρεφονηπιακός Σταθµός ∆ήµου Νέας Κυδωνίας (ΦΕΚ 1283/Β/23-12-1998) 

7) Σπηλαιολογικό Μουσείο Κρήτης - Κέντρο Σπηλαιολογικών Ερευνών ∆ήµου 

Ακρωτηρίου (ΦΕΚ 1281/Β/25-7-2007) 

8) ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου (ΦΕΚ 1991/Β/10-10-2007) 

9) Α΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Νέας Κυδωνίας (ΦΕΚ 2368/Β/24-11-2009) 

10) Α΄ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 426/Β/25-7-1983, ΦΕΚ 1160/Β/5-11-1998, ΦΕΚ 1292/Β/24-

6-1999, ΦΕΚ 474/Β/21-4-2003, ΦΕΚ 1789/Β/5-9-2008) 

11)  Β ΄ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 485/Β/5-8-1985, ΦΕΚ 1107/Β/23-10-1998, ΦΕΚ 474/Β/21-

4-2003, ΦΕΚ 1789/Β/5-9-2008) 

12) Γ΄ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 485//5-8-1985, ΦΕΚ  474/Β/21-4-2003, ΦΕΚ 1309/Β/26-7-

2007, ΦΕΚ 1789/Β/5-9-2008) 

13) ∆΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 532/Β/30-6-1989, ΦΕΚ 994/Β/22-9-1998, ΦΕΚ 1292/Β/24-

6-1999, ΦΕΚ 474/Β/21-4-2003, ΦΕΚ 1309/Β/26-7-2007, ΦΕΚ 1789/Β/5-9-2008) 
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14) Ε΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 942/Β/20-12-1994, ΦΕΚ/Β/21-8-1998, ΦΕΚ 1292/Β/24-6-

1999, ΦΕΚ 474/Β/21-4-2003, ΦΕΚ 1309/Β/26-7-2007, ΦΕΚ 1789/Β/5-9-2008) 

15) ΣΤ΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 862/Β/11-6-2004, τροποποίηση ΦΕΚ 1182/Β/12-7-

2007) 

Από το συγχωνευόµενο ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία ∆ΟΠΠΑ ∆ήµου Σούδας µεταφέρεται στο 

∆ήµο Χανίων ο τοµέας δραστηριοτήτων αθλητισµού κι ως εκ τούτου, όλες οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις και υποδοµές που ανήκουν σε αυτό περιέρχονται πλέον στο ∆ήµο Χανίων.  

Αρθρο 2 

ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε∆ΡΑ 

Το νέο νοµικό πρόσωπο έχει µορφή  δηµοτικού νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου του 
ν. 3463/2006 (άρθρα 240επ.), όπως εκάστοτε ισχύει, έχει επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ - ∆ΟΚΟΙΠΠ» και έδρα το ∆ήµο 
Χανίων, µε δυνατότητα λειτουργίας αποκεντρωµένων υπηρεσιών, υπό µορφή 
παραρτηµάτων, σε όλη την περιφέρεια του ∆ήµου Χανίων . 

Αρθρο 3 

ΣΚΟΠΟΣ 

 Σκοποί  του Οργανισµού  είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων καθώς 
επίσης και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τοµείς : 

Ι. Κοινωνικής Πολιτικής και αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαµβάνεται ιδίως  :  
 

• Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας µε την σύσταση 
και λειτουργία κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ), βρεφονηπιακών και 
παιδικών σταθµών και η µελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων 

• Ο σχεδιασµός και η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού ευάλωτων οµάδων του 
πληθυσµού, όπως ανέργων νέων, γυναικών, ηλικιωµένων, απόρων κλπ  

• Η πρώθηση προγραµµάτων στήριξης της ενότητας και της οικογένειας που είναι η βασική 
µονάδα της κοινωνίας. 

• 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 προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.  

• 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  

• Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε την ανάπτυξη συµβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται προς τους ανέργους, µε στόχο την υποστήριξη και την 
ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης καθώς και στην προώθηση ίσων 
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

• Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων και 
πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια του ∆ήµου Χανίων 
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• Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για 
την ένταξη Παλινοστούντων οµογενών, µεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας 

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και την 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. 

• Η  διοργάνωση ηµερίδων, εκδηλώσεων κλπ σε οµάδες του πληθυσµού µε θέµατα συναφή 

µε την Κοινωνική Πρόνοια και υγεία. 

• Η προώθηση προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη της 

κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 

ΙΙ. Τοµέας παιδείας στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως : 

• Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παιδικής ∆ηµιουργίας  και Κέντρων ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης παιδιών  

• Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής 

• Η λειτουργία Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστηµίου 

• Η εκτέλεση ερευνών σε θέµατα σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος και η ίδρυση κέντρου 

Σπηλαιολογικών ερευνών 

•  Η διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, διαφύλαξη και έκθεση ιστορικού υλικού της 

κρητικής σπηλαιολογίας καθώς και η  προβολή, ανάδειξη και διαφύλαξη των σπηλαίων της 

περιοχής του ∆ήµου, ιδίως µε τη δηµιουργία σχετικής βιβλιοθήκης  

και γενικά η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας στις θεµατικές 

ενότητες δραστηριοποίησης του ΝΠ∆∆ 

 
Άρθρο 4° 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από δέκα 
πέντε (15)  µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να είναι: 
α) Ο ∆ήµαρχος Χανίων 
β) Τέσσερεις (4) δηµοτικοί σύµβουλοι του ∆ήµου Χανίων και αν δεν ορισθεί µέλος ο 
∆ήµαρχος, πέντε (5) δηµοτικοί σύµβουλοι. 
γ) Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων της επιχείρησης όταν η επιχείρηση 
απασχολεί περισσοτέρους από δέκα (10) εργαζόµενους. 
Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές 
µε το αντικείµενο του νοµικού προσώπου.  
Από τα ανωτέρω µέλη, δηµοτικούς συµβούλους, δηµότες ή κατοίκους, δύο (2) τουλάχιστον 
ορίζονται από τη µειοψηφία καθόσον τα µέλη του συµβουλίου είναι περισσότερα από πέντε 
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(5). Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει συµβούλους, δηµότες ή κατοίκους ή εκείνοι 
που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς ν` αντικατασταθούν, µετέχουν σύµβουλοι, δηµότες ή 
κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. 
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται µεταξύ των µελών 
του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Στην περίπτωση που µέλος έχει οριστεί, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο ∆ήµαρχος Χανίων, 
αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η 
θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου ορίζεται µε την 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν ν` αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους, µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην 
άσκηση των καθηκόντων τους. 
 Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 
 Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον 
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον 
Αντιπρόεδρο». 

Άρθρο 5° 

ΠΟΡΟΙ 

 Πόροι του νοµικού προσώπου είναι: 

 1) Η ετήσια επιχορήγηση από τους ΚΑΠ του ∆ήµου Χανίων για τους πρώην κρατικούς 
παιδικούς σταθµούς 

2) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το ∆ήµο Χανίων ποσού 800.000  ευρώ. 

3) Έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου Χανίων ανάλογα µε τις ανάγκες του νοµικού 
προσώπου. 

 4) Τυχόν χρηµατοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από το Ελληνικό Κράτος, λοιπά 
Κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιωτικούς, κρατικούς, Ο.Τ.Α, Περιφέρειες και διεθνείς 
οργανισµούς. 

 5) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες. 

 6) Εισπράξεις από παρεχόµενες υπηρεσίες και εκδόσεις 

 7) Πρόσοδοι από την περιουσία που θα αποκτήσει καθώς επίσης από την περιουσία του 
∆ήµου Χανίων που τυχόν θα του παραχωρηθεί. 

8) Κάθε άλλη νόµιµη παροχή από κάθε άλλη πηγή. 

Άρθρο 6ο 

 Οι διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα 

Καλλικράτης») όπως  αυτοί κάθε φορά ισχύουν, που αφορούν τα δηµοτικά νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, εφαρµόζονται για τη διοίκηση και διαχείριση του νοµικού προσώπου, τους 

πόρους και εν γένει την οικονοµική και διοικητική λειτουργία του νοµικού προσώπου. 
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Άρθρο 7ο 

Περιουσία του νοµικού προσώπου είναι όλη η σηµερινή κινητή και ακίνητη περιουσία των 
συγχωνευοµένων νοµικών προσώπων  που εκχωρείται µε το παρόν κατά κυριότητα και 
χρήση στο συγχωνευθέν νοµικό πρόσωπο και αφορά τους σκοπούς του, καθώς και κάθε 
άλλη περιουσία που θ’ αποκτήσει µε κάθε νόµιµο τρόπο. 

Άρθρο 8ο 

Σε περίπτωση κατάργησης του παρόντος Ν.Π.∆.∆. η περιουσία αυτού θα περιέλθει στο 
∆ήµο Χανίων. 

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

Εκ της ανωτέρω απόφασης  προκαλείται ετήσια δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Χανίων ποσού 800.000  ευρώ. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο. 
            Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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