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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 

194/2011 

ΘΕΜΑ 9ον  
Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ’ 71/2011 απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κόνιτσας Ν.Π.∆.∆. 

 
Στην Κόνιτσα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων), σήµερα στις 

06-07-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Κόνιτσας µετά από πρόσκληση του κ Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε αριθµό πρωτ:  7882/01-07-2011 που δόθηκε µε αποδεικτικό σε κάθε 
Σύµβουλο, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου www.konitsa.gr, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87 
07.06.2010) 

Από τα είκοσι ένα (21) µέλη στην συνεδρίαση παρευρέθησαν οι κατωτέρω 
Σύµβουλοι που απαρτίζουν ολοµέλεια για συζήτηση και λήψη  απόφασης επί των θεµάτων  
της ηµερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ Πρόεδρος που συγκάλεσε  σε 
συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι σε  σύνολο  είκοσι ένα (21) µελών βρέθηκαν παρόντες  και 
απόντες οι κατωτέρω: 
 

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

1. Σδούκος Κ. Κοσµάς Πρόεδρος     

2. Ραπακούσιος  Τ. Απόστολος Μέλος    

3. Τσιούτσιος  Φ. Απόστολος Μέλος    

4. Τσούβαλη-Τσαρούχη Αχ. Αικατερίνη Μέλος    
5. Παπαµιχαήλ Ελένη Μέλος    
6. Καρράς Αναστ. Νικόλαος Μέλος     

7. Βουρδούκας Αθ. Ευθύµιος Μέλος   
8. Νιτσιάκος Ανδ. Χρήστος Μέλος   
9. Καλτσούνης Νικ.  Χρόνης Μέλος    

10. Σταγκίκας Νικ. Αριστοτέλης Μέλος    
11. Λάκκας Πολ. Χρυσόστοµος Μέλος    
12. Παγανιάς  Γ. Κωνσταντίνος Μέλος   Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Καλτσούνης Χρόνης 
αποχώρησε από την 
συνεδρίαση και δεν 

παρέστει στην συζήτηση 
του ανωτέρω θέµατος. 

 
13. Μάϊπας  ∆ηµ. Νικόλαος Μέλος   
14. Παπασπύρου Ζ. Ανδρέας Μέλος   
15. Παρασκευάς Β. Χαρίλαος Μέλος   
16. Χαβάς Απ. Ιωάννης Μέλος   
17. ∆άγκος  Ι. Αθανάσιος Μέλος   
18. Μούσιου-Σάλτα Κ. Μαρία Μέλος    
19. Εξάρχου Β. Νικόλαος Μέλος    
20. Τσιαλιαµάνης  Ι. Νικόλαος Μέλος    
21. Μουζάκης-Μοτζάκης Νικόλαος Μέλος    

 
 Ο ∆ήµαρχος κ. Γαργάλας Παναγιώτης προσκλήθηκε και παρίσταται στη 
συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Τάσιος Σωτήριος, υπάλληλος του ∆ήµου για 
την τήρηση των πρακτικών. 
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 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι κ. κ πρόεδροι:  ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Κόνιτσας, καθώς και οι Πρόεδροι  & Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου 
Κόνιτσας.   Στην συνεδρίαση παρευρέθησαν:         

Α. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    

Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΩΝ ΑΠΩΝ 

1. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  �  
      

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    

Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΩΝ ΑΠΩΝ 

1. ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ ΜΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ �   
2. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  �  
3. ∆ΙΣΤΡΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ �   
4. ΜΑΖΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ �   
5. ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ �   
6. ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ �   

      

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    

Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΩΝ ΑΠΩΝ 

1. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΑΚΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ �   
2. ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ �   
3. ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  �  
4. ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  �  
5. ΑΡΜΑΤΩΝ ΚΑΛΙΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  �  
6. ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ �   
7. ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ ΤΕΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ �   
8. ΓΑΝΑ∆ΙΟΥ ΛΙΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ �   
9. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΣΑΒΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ �   

10. ∆ΡΟΣΟΠΗΓΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ �   
11. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ �   
12. ΕΞΟΧΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΕΣΤΗΣ  �  
13. ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ �   
14. ΚΑΒΑΣΙΛΛΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ �   
15. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  �  
16. ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΓΕΡΑΣΗ ΑΓΑΘΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  �  
17. ΚΛΕΙ∆ΩΝΙΑΣ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  �  
18. ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  �  
19. ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ  �  
20. ΜΟΛΙΤΣΑΣ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΝΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ �   
21. ΜΟΛΥΒ∆ΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ∆ΑΦΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ  �  
22. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ �   
23. ΝΙΚΑΝΩΡΑ ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΟΛΓΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  �  
24. ΟΞΥΑΣ ΒΑ∆ΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  �  
25. ΠΑ∆ΩΝ ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  �  
26. ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ Σ∆ΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  �  
27. ΠΗΓΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ �   
28. ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  �  
29. ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΤΣΙΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ �   
30. ΠΟΥΡΝΙΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  �  
31. ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  �  
32. ΦΟΥΡΚΑΣ ΓΚΡΙΜΟΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ �   
33. ΧΙΟΝΙΑ∆ΩΝ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  �  
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Ο κ. Πρόεδρος για το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,   
έδωσε τον λόγο στον κ. Καρρά Νικόλαο- Αντιδήµαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

Με την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αριθ’ 71/02-03-2011 αποφασίσαµε για 
την συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆) του ∆ήµου 
Κόνιτσας (Ν. 3852/2010), σε ένα Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

Η ανωτέρω απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επικυρώθηκε µε το υπ’ αριθ’ 
πρωτ: 11933/3370/12-04-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας- Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων Ιωαννίνων. 

Η ανωτέρω απόφαση δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 926/ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ/23-05-2011. 
Μετά την δηµοσίευση της απόφασης στο Φ.Ε.Κ εξακριβώθηκε ότι εκ παραδροµής 

στην συστατική πράξη αναφέρεται:  «Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου». 

Επειδή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου, προτείνω µε 
τη παρούσα απόφαση να προβούµε στην ορθή επανάληψη της 71/02-03-2011 απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στην συστατική πράξη να αναφέρεται:  
Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 463.400,00 ευρώ στον Κ.Α. 
00−6712 «Απόδοση µε ΝΠ∆∆  του ∆ήµου» του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

Κόνιτσας οικονοµικού έτους 2011. 
Για τα επόµενα έτη η επιχορήγηση θα καθορίζεται µε σχετικές αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

   
Με το άρθρο 103 του νόµου 3852/2010 προσδιορίζεται ο αριθµός των νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου που µπορεί να έχει ένας δήµος.  
Έτσι προβλέπεται ότι κάθε ∆ήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει, έως δύο (2) νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.  
Εάν ο δήµος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, τότε µπορεί να έχει έως ένα νοµικό 

πρόσωπο.  
Στην περίπτωση που σε κάποιον δήµο περιέρχονται περισσότερα των 

προβλεπόµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ο δήµος οφείλει να προβεί σε 
συγχωνεύσεις.  

Η συγχώνευση γίνεται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η οποία 
λαµβάνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών.    
  Στην απόφαση ορίζονται το όνοµα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι 
του νέου ΝΠ∆∆.  

Μετά τον έλεγχο νοµιµότητας από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας του οικείου 
ΟΤΑ, η πράξη συγχώνευσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως από τον 
οικείο δήµο.  

Στην συνεδρίαση, το δηµοτικό συµβούλιο, µε νέα απόφασή του, ορίζει το 
διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 
Κ∆Κ (ν.3463/2006), όπως ισχύει (άρθρο 103 παρ. 4).  

Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης, το νέο νοµικό πρόσωπο καθίσταται 
αυτοδίκαια καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συγχωνευόµενων νοµικών προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προκύπτουν 
από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους (άρθρο 103 § 5)  

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κατόπιν αιτήµατος του οικείου δήµου , 
να διατηρηθεί ως αυτοτελές ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου λόγω της ιδιαίτερης 
και ευρύτερης αναγνώρισης του έργου του και καταξίωσης της προσφοράς του που 
δικαιολογεί την ανωτέρω διατήρησή του. 

Για την υποβολή του αιτήµατος απαιτείται ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών 
του.  
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Στο νέο ∆ήµο Κόνιτσας περιέρχονται τα εξής νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α.Γ.Γ.Π.Η Φ.Ε.Κ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

1. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 

37/28-02-2006 
Αριθ. Πρωτ: 
6777/2006 

ΦΕΚ  472/Β/17-04-2006 

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, Ι. 
ΠΡΑΒΑΤΖΗ. 

63/29-03-2001 
Αριθ. Πρωτ: 
6402/2001 

ΦΕΚ 516/Β/08-05-2001 

3. Α’ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

61/29-03-2001 
Αριθ. Πρωτ: 

6181/01 
ΦΕΚ 482/Β/27-04-2001 

4. Β΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Β΄ 
∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

62/29-03-2001 
Αριθ. Πρωτ: 

6182/01 
ΦΕΚ 482/Β/27-04-2001 

5. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) 
∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 

33/13-03-2008  
& 

209/10-11-2008 

Αριθ. Πρωτ: 
25634/08 

ΦΕΚ 2453 Β/2-12-2008 

6. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
∆ΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 05/20-02-1966 

Αριθ. Πρωτ: 
574/1966 

 
ΦΕΚ  136/Α/12-07-1966 

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆.∆ 
∆ΡΟΣΟΠΗΓΗΣ. 36/1995 

Αριθ. Πρωτ:ΕΣ 
27714/05-09-

1995 
ΦΕΚ 796/Β/14-09-1995 

8. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. 

43/1995 
Αριθ. Πρωτ: 
ΕΣ 25997/ 

21-08-1995 
ΦΕΚ 773/08-09-1995 

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆.∆ 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

31/1995 
Αριθ. Πρωτ: 
286/1996 

ΦΕΚ 35 /Β/19-01-1996 

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆.∆ 
ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ. 64/15-12-1995 

Αριθ. Πρωτ: 
40914/ 

29-12-1995 
ΦΕΚ 14/B/12-01-1996 

 
**************************** 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε:  
 
Α) Να συγχωνευτούν τα Νοµικά Πρόσωπα: 
 
01 : ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 
02 : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, Ι. ΠΡΑΒΑΤΖΗ. 
03 : Α΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 
04 : Β΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 
05 : ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 
06 : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 
07 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆.∆ ∆ΡΟΣΟΠΗΓΗΣ. 
08 : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. 
09 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆.∆ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ. 
10 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆.∆ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ. 
 
σε ένα Νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε αρµοδιότητες κοινωνικής προστασίας,  
παιδείας και άθλησης µε το όνοµα «Κέντρο Πρόνοιας –Αθλητισµού- Προσχολικής 
Αγωγής  ∆ήµου Κόνιτσας» µε διακριτικό τίτλο ΚΕ.Π.Α.Π.Α. ∆ήµου Κόνιτσας. 

 
Το Νοµικό Πρόσωπο µπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί γραφεία και εγκαταστάσεις 

που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του στις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου. 
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1. ΣΚΟΠΟΣ:  
 Σκοπός του Νοµικού Προσώπου θα είναι η ανάπτυξη ολοκληρωµένου δικτύου 

υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, παιδείας, νεολαίας και άθλησης µε την 
ανάπτυξη αντίστοιχων προγραµµάτων και δοµών: 

 ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 
 H εφαρµογή του προγράµµατος φροντίδας, αρωγής,  απασχόλησης και 

ψυχαγωγίας ανοικτής προστασίας,  υλικής και ηθικής συµπαράστασης 
σε ευαίσθητες οµάδες της κοινωνίας του ∆ήµου Κόνιτσας ( παιδιά και 
ηλικιωµένους, κ.λ.π)  
 

  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 
 Υποστήριξη µαζικού και Σωµατειακού Αθλητισµού,  ανάπτυξη όλων 

των βαθµίδων,  ψυχαγωγία και αναβάθµιση του πολιτιστικού και 
αθλητικού επιπέδου,  επιτυγχάνοντας την καλλιέργεια και ανάπτυξη 
του αθλητικού πνεύµατος,  την οµαδικότητα και την ευγενή άµιλλα. 
 

 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 
 Ηµερήσια διατροφή,  διαπαιδαγώγηση,    δηµιουργική απασχόληση 

νηπίων και βρεφών τα οποία δεν µπορούν να έχουν στο οικογενειακό 
τους περιβάλλον την απαραίτητη φροντίδα λόγω απασχόλησης των 
εργαζοµένων γονέων η άλλων κοινωνικών αιτιών. 

2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από ενδεκαµελές συµβούλιο που αποτελείται: 

 
� Από πέντε (05) αιρετούς εκπροσώπους του ∆ήµου Κόνιτσας που 

ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκ των οποίων δύο 
(2) πρέπει να προέρχονται από την µειοψηφία, καθώς και ισάριθµοι 
αναπληρωτές τους. 

 
� Από έξι (06)  δηµότες ή κατοίκους του ∆ήµου Κόνιτσας, που έχουν 

πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο, ή απολαµβάνουν 
υπηρεσίες του Ν.Π.∆.∆, µε τους αναπληρωτές τους. 

 
� Σε περίπτωση που το Ν.Π.∆.∆ απασχολεί περισσότερους από δέκα -10- 

εργαζοµένους ορίζεται ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ν.Π.∆.∆ ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων,  ο οποίος υποδεικνύεται 
από την Γενική Συνέλευση  αυτών µε µείωση του αριθµού των 
δηµοτών και χωρίς τροποποίηση της συστατικής πράξης. 

3. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:  
 Περιουσία του Νοµικού Προσώπου αποτελεί η ακίνητη και κινητή περιουσία 

των πιο πάνω συγχωνευοµένων νοµικών προσώπων καθώς και κάθε άλλη 
περιουσία κινητή ή ακίνητη που τυχόν θα αποκτηθεί στο µέλλον. 
 
Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, οι νοµικοί σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση 
έµµισθης εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται 
αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νοµικό 
πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και 
έµµισθης εντολής. 
 
Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο που δηµιουργείται, υποκαθιστά 
αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν 
από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, 
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εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα 
µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως 
από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 

4. ΠΟΡΟΙ  ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ ΕΙΝΑΙ:  
 � Ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου  

� Επιχορηγήσεις του ∆ηµοσίου ή άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα  
� Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες  
� Συνδροµές µελών των δοµών που θα αναπτυχθούν,  
� Αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών προγραµµάτων χρηµατοδότησης 

για σκοπούς  
� Κάθε άλλο έσοδο από δική του περιουσία ή από κάθε άλλη πηγή,  
� Εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των υπηρεσιών που 

παρέχει το Νοµικό Πρόσωπο.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση του κ. Καρρά Νικολάου - Αντιδηµάρχου,  την εγκύκλιο αριθµ. 11/4569/27-01-
2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆., το Ν. 3463/2006, τα άρθρα 107,108,109,111, τις λοιπές 
διατάξεις του Ν. 3852/2010, καθώς και τις απόψεις που κατατέθηκαν  

Και κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συµβούλιο ύστερα από 
διαλογική συζήτηση. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 1.  Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των 
υφιστάµενων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
 
01 : ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 
02 : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, Ι. ΠΡΑΒΑΤΖΗ. 
03 : Α΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 
04 : Β΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 
05 : ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 
06 : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 
07 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆.∆ ∆ΡΟΣΟΠΗΓΗΣ. 
08 : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. 
09 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆.∆ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ. 
10 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆.∆ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ. 
 
και τη σύσταση νέου  Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆), στο ∆ήµο 
Κόνιτσας, µε τα εξής στοιχεία: 
 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  
 «Κέντρο Πρόνοιας –Αθλητισµού - Προσχολικής Αγωγής  ∆ήµου 

Κόνιτσας» µε τον διακριτικό τίτλο ΚΕ.Π.Α.Π.Α. ∆ήµου Κόνιτσας. 
2. ΣΚΟΠΟΣ:  
 Σκοπός του Νοµικού Προσώπου θα είναι η ανάπτυξη ολοκληρωµένου 

δικτύου υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, παιδείας, νεολαίας και 
άθλησης µε την ανάπτυξη αντίστοιχων προγραµµάτων και δοµών. 

  
ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 

 H εφαρµογή του προγράµµατος φροντίδας, αρωγής,  απασχόλησης 
και ψυχαγωγίας ανοικτής προστασίας,  υλικής και ηθικής 
συµπαράστασης σε ευαίσθητες οµάδες της κοινωνίας του ∆ήµου 
Κόνιτσας ( παιδιά και ηλικιωµένους, κ.λ.π)  

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ : Υπέρ : -20- Κατά : -0- Λευκά : -0- 
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 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 
 Υποστήριξη µαζικού και Σωµατειακού Αθλητισµού,  ανάπτυξη όλων 

των βαθµίδων,  ψυχαγωγία και αναβάθµιση του πολιτιστικού και 
αθλητικού επιπέδου,  επιτυγχάνοντας την καλλιέργεια και ανάπτυξη 
του αθλητικού πνεύµατος,  την οµαδικότητα και την ευγενή άµιλλα. 
 

 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ: 
 Ηµερήσια διατροφή,  διαπαιδαγώγηση,  δηµιουργική απασχόληση 

νηπίων και βρεφών τα οποία δεν µπορούν να έχουν στο 
οικογενειακό τους περιβάλλον την απαραίτητη φροντίδα λόγω 
απασχόλησης των εργαζοµένων γονέων η άλλων κοινωνικών αιτιών. 

 
3. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από ενδεκαµελές συµβούλιο που 
αποτελείται: 
 

� Από πέντε (05) αιρετούς εκπροσώπους του ∆ήµου Κόνιτσας που 
ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκ των οποίων 
δύο (2) πρέπει να προέρχονται από την µειοψηφία, καθώς και 
ισάριθµοι αναπληρωτές τους. 

 
� Από έξι (06)  δηµότες ή κατοίκους του ∆ήµου Κόνιτσας, που έχουν 

πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο, ή απολαµβάνουν 
υπηρεσίες του Ν.Π.∆.∆, µε τους αναπληρωτές τους. 

 
� Σε περίπτωση που το Ν.Π.∆.∆ απασχολεί περισσότερους από δέκα -

10- εργαζοµένους ορίζεται ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Ν.Π.∆.∆ ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων,  ο οποίος 
υποδεικνύεται από την Γενική Συνέλευση  αυτών µε µείωση του 
αριθµού των δηµοτών και χωρίς τροποποίηση της συστατικής 
πράξης. 

4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:  
 Περιουσία του Νοµικού Προσώπου αποτελεί η ακίνητη και κινητή 

περιουσία των πιο πάνω συγχωνευοµένων νοµικών προσώπων καθώς και 
κάθε άλλη περιουσία κινητή ή ακίνητη που τυχόν θα αποκτηθεί στο 
µέλλον. 
 
Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, οι νοµικοί σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση 
έµµισθης εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο 
νοµικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση 
εργασίας και έµµισθης εντολής. 
 
Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο που δηµιουργείται, υποκαθιστά 
αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα 
προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη 
λήξη τους, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις 
οποίες διάδικα µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, 
συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να 
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νοµικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 

  

ΑΔΑ: ΒΟΖΗΩΛ4-20Μ



5. ΠΟΡΟΙ  ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ ΕΙΝΑΙ: 
 � Ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου Κόνιτσας. 

� Επιχορηγήσεις του ∆ηµοσίου ή άλλων φορέων του δηµόσιου 
τοµέα. 

� Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες  
� Συνδροµές µελών των δοµών που θα αναπτυχθούν.  
� Αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών προγραµµάτων 

χρηµατοδότησης για σκοπούς. 
� Κάθε άλλο έσοδο από δική του περιουσία ή από κάθε άλλη πηγή.  
� Εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των υπηρεσιών που 

παρέχει το Νοµικό Πρόσωπο.  
 
2. Το Νοµικό Πρόσωπο µπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί γραφεία και 
εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του στις δηµοτικές ενότητες 
του ∆ήµου. 
3. Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 445.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 

02.00.6715 «Απόδοση µε Ν.Π.∆.∆ του ∆ήµου» του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κόνιτσας 
οικονοµικού έτους 2011. 
Για τα επόµενα έτη η επιχορήγηση θα καθορίζεται µε σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
4. Εξουσιοδοτείται ο κ ∆ήµαρχος για τις παραπέρα ενέργειες. 
5. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
6. Η απόφαση θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης µετά την 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας. 
 
            Η  απόφαση αυτή πήρε τον αυξ. αριθµό  194/2011 
 
Εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος ευχαρίστησε τους 
παριστάµενους για τη συµµετοχή τους, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και ζήτησε να 
υπογράψουν στο πρακτικό αυτό όπως παρακάτω: 

   
Ο Πρόεδρος  ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 1. Ραπακούσιος  Τ. Απόστολος 
 2. Τσιούτσιος  Φ. Απόστολος 
 3. Τσούβαλη-Τσαρούχη Αχ. Αικατερίνη  
 4. Παπαµιχαήλ Ελένη 
 5. Καρράς Αναστ. Νικόλαος 

Σδούκος Κοσµάς 6. Βουρδούκας Αθ. Ευθύµιος 
 7. Καλτσούνης Νικ.  Χρόνης 
 8. Σταγκίκας Νικ. Αριστοτέλης 
 9. Λάκκας Πολ. Χρυσόστοµος 
 10. Παγανιάς  Γ. Κωνσταντίνος 
 11. Μάϊπας  ∆ηµ. Νικόλαος 
 12. Παπασπύρου Ζ. Ανδρέας 
 13. Παρασκευάς Β. Χαρίλαος 

Ο Γραµµατέας  14. Χαβάς Απ. Ιωάννης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 15. ∆άγκος  Ι. Αθανάσιος 

 16. Μούσιου-Σάλτα Κ. Μαρία 
 17. Εξάρχου Β. Νικόλαος 
 18. Τσιαλιαµάνης  Ι. Νικόλαος 

Νιτσιάκος Ανδ. Χρήστος 19. Μουζάκης-Μοτζάκης Νικόλαος 
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Ακριβές απόσπασµα από το βιβλίο πρακτικού συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Κόνιτσας. 

Κόνιτσα 12-07-2011 
Ο ∆ήµαρχος  

Και κατ’ εντολή ∆ηµάρχου 
Ο αρµόδιος υπάλληλος 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆Ε-1 
 
 
 
 

Τάσιος Σωτήριος 
Με Βαθµό Α’ 
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