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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
                                                     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 
    Από τo υπ' αριθμ. 6ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας 
της 28ης Φεβρουαρίου 2011. 
   
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 100/2011. 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Ορεστιάδας και σύσταση νέου ΝΠΔΔ Δήμου 
Ορεστιάδας με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Ορεστιάδας – Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο.» κατά τις διατάξεις του Ν.3852/10   
    Στην Ορεστιάδα, σήμερα 28 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα.17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
5926/25-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

    Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo τριάντα τριών (33) μελώv βρίσκονται παρόντα 
τριάντα τρία (33), τα  εξής: 

  
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
3. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
5. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
7. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
9. ΔΟΛΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
13. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΙΑΚΟΣ 14. ΛΑΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
15. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
17. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
19. ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
21. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
25. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
27. ΤΥΡΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
29. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
31. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
33. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   
          ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 

- 

18. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
20. ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
22. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
24. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
26. ΧΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 
28. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
30. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
32. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. 
Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Παλλίδης Χαρίλαος για τηv τήρηση 

τωv πρακτικώv. 
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Επίσης παρών ήταν ο υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού κ. Τσομπανίδης Ιωάννης 
και η κ. Μπογιατζή Άννα για τυχόν διευκρινίσεις σε θέματα Σύστασης – συγχώνευσης  Ν.Π.Δ.Δ. και 
Επιχειρήσεων του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ Δήμου Ορεστιάδας.   

Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος αvαφερόμεvoς στo 8ο   
θέμα ημερησίας διάταξης κάλεσε τοv εισηγητή τoυ θέματoς, τον Δήμαρχο κ. Μουζά Δημήτριο, vα 
αναφερθεί σχετικά 
 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010: 
 «1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:  
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, 
αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως 
ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 
 Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, μπορεί 
να λειτουργούν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 
β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.» 
 Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα δημοτικά και 
κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που 
συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του. 
 Επιπλέον στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς 
αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010. 
 
Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: 
«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από 
την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η 
περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το 
διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 
3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών 
προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.» 
 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. 
 Οι υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των 
επιχειρήσεων αφορούν όλους τους δήμους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού, δηλαδή 
τόσο αυτούς που προέρχονται από συνένωση δήμων ή και κοινοτήτων που καταργούνται όσο και 
εκείνους στους οποίους δεν επέρχεται καμία αλλαγή ως προς τα διοικητικά τους όρια. 
 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. 
 Ο Δήμος Ορεστιάδας προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Βύσσας, Κυπρίνου, 
Ορεστιάδας και Τριγώνου 
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 Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν τα εξής Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου:  
 

1. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ν. Βύσσας Δήμου Βύσσας  
2. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστανέων Δήμου Βύσσας 
3. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κυπρίνου Δήμου Κυπρίνου 
4. Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας Δήμου Ορεστιάδας 
5. Κ.Α.Π.Η Ν. Βύσσας Δήμου Βύσσας 
6. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κυπρίνου 
7. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ορεστιάδας 
8. ΚΕ.Φ.Ο. Ριζίων Δήμου Βύσσας 
9. Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας 
10. Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τριγώνου 
11. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας Δήμου Ορεστιάδας 
12. Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Τριγώνου 

 
Στα ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.  απασχολούνται σαράντα (40)  άτομα προσωπικό και συγκεκριμένα:  

 Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ 16 κλάδου Βοηθών Εργατών 
 Δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ 14 κλάδου Μάγειρας 
 Έξι υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ 16 κλάδου Υπαλλήλων καθαριότητας 
 Ένα υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ  κλάδου κλητήρων  
 Πέντε υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 32 κλάδου Μαγείρων 
 Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσοκόμων 
 Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ 9 κλάδου Συντηρητών 
 Τέσσερις υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 1 κλάδου Διοικητικών υπαλλήλων 
 Ένα υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ  κλάδου Συντηρητών εγκαταστάσεων 
 Δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ  κλάδου Συντηρητών χόρτων  
 Δέκα υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ 9 κλάδου Βρεφονηπιοκόμων 
 Τρείς  υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ  κλάδου Νηπιαγωγών (Προσωρινός) 
 Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ 2  κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών 
 Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ 6  κλάδου Νοσηλευτών  
 Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ 8  κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων 

 
 
Το παραπάνω προσωπικό καθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 103 του 
Ν.3852/2010, αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο 
που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. 
Η κατάταξη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει με απόφαση του προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου του νέου νομικού προσώπου. 
 
 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ, όσον αφορά τον επιμερισμό των 
δράσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 103 παρ. Ια 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. 
Όταν προκύπτουν δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορεί το ένα, για παράδειγμα, να ασκεί 
αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και το άλλο να ασκεί αρμοδιότητες για τους 
τομείς παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος. 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΤΟΥ Ν.3463/2006 ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 94 Ν.3852/2010: 
Αρμοδιότητες του νέου Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση των παραπάνω 
Ν.Π.Δ.Δ., σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που θα δοθούν στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση 
του Δήμου Ορεστιάδας προτείνεται να είναι οι εξής:  
 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  

 Η υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα βρεφικής - παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας.  
 Η δημιουργία και λειτουργία:  

-  κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,  
-  δημοτικού ιατρείου,  
-  προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,  

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

 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη  
δημιουργία τοπικών δικτύων 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 Δήμου και της 
Κοινότητας. 

 Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. 
 Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις: 

 παιδικών και  βρεφονηπιακών σταθμών,  
 βρεφοκομείων,  
 ορφανοτροφείων,  
 κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,  
 ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,   
 γηροκομείων  
 Βοήθεια στο Σπίτι  
 Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας  
 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας  
 Κέντρων για ΑΜΕΑ  
 ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες, 
 αναψυχής ατόμων με αναπηρία  
 Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 

 Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την 
παραχώρηση  δημοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, 
ειδών  διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
διαβίωσης. 
 

Αθλητισμού  
 η λειτουργία αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων 
 η λειτουργία κολυμβητηρίου 
 η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων  
 η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού 
 η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης  

  
 Επιπλέον σύμφωνα με την εγκύκλιο 9/2011 Αρ. πρωτ. 4317/25.01.2011 έγιναν δεκτά τα 
εξής:  
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 «Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης των 
προαναφερθέντων προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», 
έπειτα και από την 17/12/2010 (Α.Π.968840/17.12.2010) Επιστολή του Επιτρόπου κ. L. Andor, με 
την οποία παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης των ανωτέρω δομών σε δήμους και νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου αυτών, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 
 
 Α) Στην περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος παραμένει ο ίδιος, ισχύουν 
τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα εγκύκλιο, βάσει της οποίας, το προσωπικό, που ήδη 
απασχολείται στα ανωτέρω προγράμματα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, μέχρι την 
ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων και για την υλοποίηση αυτών μέχρι τη λήξη τους, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν.2190/94, σε συνδυασμό με τις όμοιες της 
παρ. 10 του άρθρου 21 του ν.3731/2008. 
 Επομένως, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στις δομές 
«Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» ανανεώνονται ή παρατείνονται πέραν 
της 31ης-12-2010 και μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης των φορέων των ΟΤΑ στο πρόγραμμα, με 
τη διαδικασία που καθορίζεται με την Κ.Υ.Α. 1.605/ΟΙΚ.3.85 (ΦΕΚ 17/Β/14.1.2011). Μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, οι συμβάσεις του προσωπικού θα ανανεωθούν ή θα 
παραταθούν, εκ νέου και χωρίς διακοπή, μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, δηλαδή μέχρι 
31/12/2011, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους 
ωφελούμενους. 
 Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση ή παράταση των ανωτέρω συμβάσεων δεν απαιτείται η 
έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. 
 Β) Στην περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης δεν είναι δυνατόν να παραμείνει ο ίδιος, το 
πρόγραμμα υλοποιείται από τον κάθε ένα εξυπηρετούμενο δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου αυτού ή κοινωφελή επιχείρηση που ο δήμος αυτός επιλέγει. 
 Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας ΟΤΑ που αναλαμβάνει το πρόγραμμα, αναλαμβάνει και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών 
του προγράμματος. Επομένως, ο διάδοχος φορέας ανανεώνει ή παρατείνει τις συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου του προσωπικού με την προαναφερόμενη διαδικασία και αναλαμβάνει τις υφιστάμενες 
συμβάσεις έργου, μέχρι τη λήξη της διάρκειάς τους. Εφόσον στην ανωτέρω περίπτωση συντρέξει 
αποχώρηση προσωπικού, ο διάδοχος φορέας έχει την ευθύνη πρόσληψης προσωπικού με τη 
διαδικασία του άρθρου 21 του ν.2190/94, όπως ισχύει, ή για τη σύναψη σύμβασης έργου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/97, όπως ισχύει, μετά την έγκριση της ΠΥΣ 33/06, όπως 
ισχύει». 
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει το νέο ΝΠΔΔ που θα προέλθει από τη συγχώνευση, θα 
πρέπει να αναλάβει ως διάδοχος φορέας τα κοινωνικά προγράμματα των Κοινωφελών επιχειρήσεων 
του Δήμου και συγκεκριμένα: 
 
1. Βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Τριγώνου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τριγώνου. 

2. Βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Ορεστιάδας της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας . 

 Το προσωπικό των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. καθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 
του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο 
νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης 
εντολής. 
 Η κατάταξη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει με απόφαση του προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου του νέου νομικού προσώπου. 
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. : 
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 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄):  «1. Τα δημοτικά ή 
κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που  αποτελείται από πέντε 
έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους  ορίζονται από το δημοτικό ή 
κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο  δήμαρχος ή ο πρόεδρος της 
κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των 
υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη  επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή 
ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των 
εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) 
εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συνέλευση των τακτικών 
υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από  τότε που θα αποσταλεί η σχετική 
πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού  συμβουλίου ορίζεται από τη 
μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη  του διοικητικού συμβουλίου είναι 
περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, 
δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, 
μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που 
το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος  ένα μέλος προτείνεται από 
το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό  συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη 
αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος 
έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,  ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, 
αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος  αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου. 
 Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την  
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου  
διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν  κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται 
στην άσκηση των καθηκόντων τους. 
 Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε 
δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
από τον  αντιπρόεδρο.» 
 
Προτείνουμε το Ν.Π.Δ.Δ. να διοικείται από 5μελές Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από: 

- τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο (προαιρετικό) 
- Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον ορίζεται από τη 

μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου 
- Ένα (1) μέλος τα οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες 

γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. 
- ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα 

από 10 άτομα) 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και 
λήγει με τη λήξη αυτής. 
 
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΘΑ ΕΙΝΑΙ:  

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και   τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της 
οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της 
έκτακτης επιχορήγησης.  
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, 
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. 
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δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα 
χρηματοδότησης. 
 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ: 
Η τυχόν υπάρχουσα ακίνητη και κινητή περιουσία των πιο πάνω συγχωνευόμενων Νομικών 
Προσώπων, καθώς και κάθε άλλη περιουσία, κινητή ή ακίνητη, που τυχόν θα αποκτηθεί στο μέλλον. 
Επίσης συμπεριλαμβάνεται η παραχωρούμενη με την οικεία, κινητή περιουσία των κοινωνικών 
δομών  ως υφίσταται, οι οποίες κοινωνικές δομές έχουν παραχωρηθεί στο νέο Ν.Π.Δ.Δ.   
 
 

 Στην περιφέρεια του νέου δήμου είναι δυνατόν να λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό 
μορφή παραρτημάτων του ανωτέρω νομικού προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
κατοίκων.  
 

 Το νέο Νομικό Πρόσωπο το οποίο θα προκύψει εκ της συγχωνεύσεως των ανωτέρω αναφερομένων 
ν.π.δ.δ. 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. 

 Μετά τη σχετική έγκριση με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης και δημοσίευση αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα καταρτίσει εντός τριών μηνών από την λήψη της αποφάσεως συγχώνευσης 
Κανονισμό Λειτουργίας και Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο οποίος αφού εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίζει τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.  

 Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. και εφόσον κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο. 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  
 την εισήγηση του προέδρου,  
 την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 & 3 του άρθρου 103 του Ν.3852/10 
 τις εγκύκλιους 9/2011 και 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ 
 την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 το γεγονός ότι στο Δήμο Ορεστιάδας θα λειτουργεί Κοινωφελής Επιχείρηση  
 το υπ’ αριθ. Β/567/2001  ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία 

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας  
 το υπ’ αριθ. 487/Β΄/2001  ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμού Κυπρίνου 
 το υπ’ αριθ. 1553/Β΄/1999 ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βύσσας 
 το υπ’ αριθ. 2098 Β / 30-10-2007 ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την 

επωνυμία Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Ορεστιάδας  
 το υπ’ αριθ. 1522 Β΄/15-10-03 ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία 

Κέντρο Παροχής Κοινωνικών υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας 
 το υπ’ αριθ. 651Β/29-06-1998 ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία 

Κοινοτικός Παιδικός Σταθμός Καστανέων  
 το υπ’ αριθ. 509 Β΄ / 09-08-1990 ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία 

ΚΑΠΗ Ν. Βύσσας  
 το υπ’ αριθ. Β΄671 /29-05-03 ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία 

Κ.Ε.Φ.Ο. Ριζίων 
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 το υπ’ αριθ. Β΄1168/2001  ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία 
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Κυπρίνου 

 το υπ’ αριθ. 1947 Β΄/30-12-2003 ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία 
Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τριγώνου 

 το υπ’ αριθ. 2309 Β΄/1999 ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία 
Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας 

 το υπ’ αριθ. Β΄1161/14-08-2003  ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία 
Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Τριγώνου,  
με ψήφους 20 έναντι 13 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία : 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ν. Βύσσας Δήμου Βύσσας  
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστανέων Δήμου Βύσσας 
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κυπρίνου Δήμου Κυπρίνου 
Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας Δήμου Ορεστιάδας 
Κ.Α.Π.Η Ν. Βύσσας Δήμου Βύσσας 
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κυπρίνου 
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ορεστιάδας 
ΚΕ.Φ.Ο. Ριζίων Δήμου Βύσσας 
Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας 
Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τριγώνου 
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας Δήμου Ορεστιάδας 
Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Τριγώνου 

 
και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Ορεστιάδας με την 
επωνυμία « Κέντρο Κοινωνικής προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας 
– Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.   » 
 
2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών 
με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:  
 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  

 Η υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα βρεφικής - παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας.  
 Η δημιουργία και λειτουργία:  

-  κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,  
-  δημοτικού ιατρείου,  
-  προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,  

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

 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη  
δημιουργία τοπικών δικτύων 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 Δήμου και της 
Κοινότητας. 

 Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. 
 Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις: 

 παιδικών και  βρεφονηπιακών σταθμών,  
 βρεφοκομείων,  
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 ορφανοτροφείων,  
 κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,  
 ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,   
 γηροκομείων  
 Βοήθεια στο Σπίτι  
 Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας  
 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας  
 Κέντρων για ΑΜΕΑ  
 ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες, 
 αναψυχής ατόμων με αναπηρία  
 Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 

 Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την 
παραχώρηση  δημοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, 
ειδών  διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
διαβίωσης. 
 

Αθλητισμού  
 η λειτουργία αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων 
 η λειτουργία κολυμβητηρίου 
 η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων  
 η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού 
 η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης  

  
  

3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου: 
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 
πέντε (5) μέλη, ως εξής:  
- τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο (προαιρετικό) 
- Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον ορίζεται από τη 

μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου 
- Ένα (1) μέλος το οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες 

γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. 
- ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα 

από 10 άτομα) 
 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: 
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και   τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της 
οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της 
έκτακτης επιχορήγησης.  
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, 
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. 
δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα 
χρηματοδότησης. 
 
5. Το ΝΠΔΔ αναλαμβάνει, ως διάδοχος φορέας τα κοινωνικά προγράμματα των 
κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου και συγκεκριμένα τα προγράμματα: 
1. Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Τριγώνου της κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Τριγώνου 
2. Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Ορεστιάδας της Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου 
Ορεστιάδας 
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Το ΝΠΔΔ είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από συμβάσεις προσωπικού, 
μίσθωσης έργου, αναθέσεων κλπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών των 
προγραμμάτων αυτών.   
 
 

 6. Περιουσία Η τυχόν υπάρχουσα ακίνητη και κινητή περιουσία των πιο πάνω 
 συγχωνευόμενων Νομικών Προσώπων, καθώς και κάθε άλλη περιουσία, κινητή ή ακίνητη, 
 που τυχόν θα αποκτηθεί στο μέλλον. Επίσης συμπεριλαμβάνεται η παραχωρούμενη με την 
 οικεία, κινητή περιουσία των κοινωνικών δομών  ως υφίσταται, οι οποίες κοινωνικές δομές 
 έχουν παραχωρηθεί στο νέο Ν.Π.Δ.Δ.   
 

 
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. 
 

 Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου.  
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να 
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαμαλίδης, Χατζής, Παπαϊωάννου, Καραγιάννης, 

Γραμματίκης, Χάψαλη, Τυρμπάκης, Μητακίδης, Μαυρίδης, Ορμανλίδης, Παπαμιχαήλ, Τσελεμπής, 
Γκατζίδης, οι οποίοι δεν συμφώνησαν με τον αριθμό του Διοικητικού Προσώπου του νέου Ν.Π.Δ.Δ. 
και πρότειναν να είναι τουλάχιστον επταμελές. 

 
  

Η απόφαση αυτή πήρε  α/α  100/2011. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως  ακολουθεί: 

          
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
                             ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
          Ακριβές απόσπασμα 
         Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας 
 
   
         ΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 


