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Από το πρακτικό της 10/6-5-2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αριθµ. Απόφασης 130/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συγχώνευση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών και
διόρθωση της υπ. αριθµ. 42/2011 του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεάπολης-Συκεών.

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 6-5-2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 µ.µ. , συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την 22308/2-5-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
σαράντα (40) µέλη, παραβρέθηκαν και τα τριάντα ένας (31), δηλαδή:
21. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
22. Ζάχαρης Ηλίας
1. Απατσίδης ∆ηµήτριος
23. Χατζηκυριάκου Περικλής
2. Χατζησάββας Γεώργιος
24. Αντύπας Γεράσιµος (Μάκης)
3. Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )
25. Ασβεστάς Βασίλειος
4. Μασλαρινός ∆ηµήτριος
5. Κυζιρίδης Θεόδωρος
26. Βέλλης Χαράλαµπος
27. Παπαδόπουλος Παναγιώτης
6. Τσακιρίδης Αναστάσιος
7. Πάππου Μιχαήλ
28. Μαυρίδης Γεώργιος
8. Βαρσάµης Νικόλαος
29. Ζεµπιλάς Φίλιππος
9. Λιάπη
Πενλόγλου
Μαρίκα
30. Σιωµάδης Σωτήριος
31. Τασόγλου Εµµανουήλ
(Μαρία)
ΑΠΟΝΤΕΣ
10. Γκατζές Στέλιος
11. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
1. Τσουκαλά
Αικατερίνη
12. Ζωγογιάννης
Κωνσταντίνος
(Κατερίνα)
(Ντίνος)
2. Σέρπη Αγγελική
13. Φασφαλής Νικόλαος
3. Θώµογλου Γεώργιος
14. ∆αλάτσης Ιωάννης
4. Καραθάνος Οδυσσέας
15. ∆ρόσου Σαµαρά Μαρία
5. Φαρφαλής Γεώργιος
16. Ισαακίδη Άντζελα
6. Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
17. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
7. Κατσάνη
Τερζηβασιλειάδου
18. Καλπαζίδης Σέργιος
Ειρήνη
19. Σιµητόπουλος Αλέξανδρος
8. Μιχαηλίδης Βασίλειος
20. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
9. Τόττας Ευάγγελος
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5
Ν.3852/2010 ο ∆ήµαρχος κ. ∆ανιηλίδης Συµεών, ο οποίος και παρέστη.
Σύµφωνα µε την υπ αρ. 31/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του ∆ήµου κ. Καραηλία Πηνελόπη.
Αποφασίσθηκε η συζήτηση πέντε (5) θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 22ο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο , 7ο
,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο, 14ο,15ο,16ο,17ο,18ο,18ο,20ο,21ο,1ο εκτός,2ο εκτός, 3ο εκτός, 4ο
εκτός, 5ο εκτός.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Ζάχαρης Ηλίας και Χατζηκυριάκου Περικλής απουσίαζαν από την
ψηφοφορία του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Συγχώνευση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Νεάπολης
- Συκεών και διόρθωση της υπ. αριθµ. 42/2011 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Νεάπολης-Συκεών», έθεσε υπόψη του ∆.Σ. την µε αριθµ. Πρωτ:22034/29-4-2011
εισήγηση του Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου, µε το
παρακάτω περιεχόµενο:
Θέµα: Συγχώνευση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου
Νεάπολης - Συκεών και διόρθωση της υπ. αριθµ. 42/2011 του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Νεάπολης-Συκεών.
Με την υπ. αριθµ 42/2011 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεάπολης-Συκεών αποφάσισε τη
συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και την κατάργηση Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
Με το υπ. αριθµ. 17327-19/4/2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης ζητήθηκε η λήψη ξεχωριστών αποφάσεων για το σκέλος της
συγχώνευσης και για το σκέλος της κατάργησης των Νοµικών Προσώπων.
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η διόρθωση της υπ.
αριθµ. 42/2011 απόφασης ως ακολούθως:
Τα ∆ηµοτικά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου:
1. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων» Αγίου Παύλου το οποίο ιδρύθηκε µε
το ΦΕΚ 1567/23-11-2001, επί του οποίου επήλθαν οι µε τα ΦΕΚ 2190/Β/ 23.10.2008
και ΦΕΚ 2595 /Β/ 22.12.2008 τροποποιήσεις της συστατικής του πράξης,
2. «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός» Αγίου Παύλου το οποίο ιδρύθηκε µε το ΦΕΚ
10/19-1-1998, επί του οποίου επήλθαν οι µε τα ΦΕΚ 2190/Β/23.10.2008 και ΦΕΚ
2595/Β/22.12.2008 τροποποιήσεις της συστατικής του πράξης,
3. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων» ∆ήµου Νεάπολης, το οποίο ιδρύθηκε
µε το ΦΕΚ 60/Β/31-1-1994, επί του οποίου επήλθε η µε το ΦΕΚ 35/Β/16.1.2009
τροποποίηση της συστατικής του πράξης
4. «∆’ Παιδικός Σταθµός» ∆ήµου Νεάπολης, ο οποίος ιδρύθηκε µε το ΦΕΚ 260/10-41990 ως «Α’ Βρεφονηπιακός Σταθµός» ∆ήµου Νεάπολης. Με το ΦΕΚ 76/8-2-1999
µετονοµάστηκε σε «∆’ Παιδικός Σταθµός» ∆ήµου Νεάπολης.
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5. «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός» Νεάπολης, ο οποίος ιδρύθηκε µε το ΦΕΚ 1926/2912-2006 µε το οποίο έγινε συγχώνευση του «∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού» και του
«∆ηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού» σε ενιαίο πρόσωπο µε επωνυµία «∆ηµοτικός
Παιδικός Σταθµός» Νεάπολης,
6. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων» ∆ήµου Πεύκων το οποίο ιδρύθηκε µε
το ΦΕΚ 471/Β/19-5-1998, επί του οποίου επήλθαν οι µε τα ΦΕΚ 1410/Β/12.10.2005
και ΦΕΚ1021/Β/22.6.2007 τροποποιήσεις της συστατικής του πράξης,
7. «Παιδικός Σταθµός» ∆ήµου Πεύκων ο οποίος ιδρύθηκε µε το ΦΕΚ 228/Β/27-22002, επί του οποίου επήλθε η µε το ΦΕΚ1021/Β/22.6.2007 τροποποίηση της
συστατικής του πράξης,
8. «∆ηµοτικοί Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί» Συκεών, το οποίο ιδρύθηκε µε το
ΦΕΚ 958/Β/26-7-2001, επί του οποίου επήλθε η µε το ΦΕΚ 1589/Β/27-10-2003
τροποποίηση της συστατικής του πράξης.
9. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων» ∆ήµου Συκεών, το οποίο ιδρύθηκε µε
ΦΕΚ ίδρυσης 348/Β/26-3-2003, επί του οποίου επήλθε η µε το ΦΕΚ 795/Β/21-5-2007
τροποποίηση της συστατικής του πράξης,
συγχωνεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2006 σε νέο
δηµοτικό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών».
Σκοπός: Σκοπός του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών» είναι:
Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών
προβληµάτων των ηλικιωµένων ατόµων, ώστε να παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα και
ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου.
Η πληροφόρηση και συνεργασία των πολιτών και ειδικών φορέων σχετικά µε τα
προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων.
Η έρευνα σχετικών θεµάτων µε τους ηλικιωµένους
Η ενεργοποίηση των ηλικιωµένων µε τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες του
Κέντρου
Η αποφυγή της περιθωριοποίησης
Η παραµονή στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
Η παροχή φροντίδας, βοήθειας και υποστήριξης στο σπίτι
Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισµού
Η παροχή ιατροκοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας
Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών σε ασφαλιστικούς οργανισµού µέσω της
υπογραφής σχετικών συµβάσεων
Η διοργάνωση τµηµάτων και δραστηριοτήτων σε θέµατα πολιτισµού, περιβάλλοντος
και ψυχαγωγίας
Η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και
ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική,
ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική
µετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.
Η ανάπτυξη προγραµµάτων εκπαίδευσης για γονείς
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∆ιοίκηση: Τη διοίκηση του ΝΠ∆∆ ασκεί 15µελές διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε
το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
Περιουσία: Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί κινητών και
ακινήτων των ΝΠ∆∆ που συγχωνεύονται, µεταβιβάζονται στο ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών» χωρίς
αντάλλαγµα, µε την επιφύλαξη των περί κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών
διατάξεων.
Πόροι: Οι πόροι του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών» είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου ύψους τουλάχιστον 2.500.000 €
β) Οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή του κράτους, είτε απευθείας προς το
Νοµικό Πρόσωπο, είτε προς το δήµο Νεάπολης – Συκεών για αυτό το Νοµικό
Πρόσωπο.
γ) Οι κάθε είδους συνδροµές, εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιµο πραγµάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από το
Νοµικό Πρόσωπο
ε) Οι επιχορηγήσεις ή τα έσοδα από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
στ) Πρόσοδοι από την ιδία αυτού περιουσία
ζ) κάθε είδους άλλοι νόµιµοι πρόσοδοι.
Το προσωπικό των ΝΠ∆∆ που συγχωνεύονται καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και
παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο, µε την ίδια σχέση εργασίας.
Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη 1.875.000,00 € σε βάρος του ΚΑ
02.00.6715.07 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών.

Ο συντάκτης
Ιωάννης Πολυχρονιάδης
Υπεύθυνος Γραφείου Προγραµµατισµού
και Ανάπτυξης

Ο εισηγητής
Συµεών ∆ανιηλίδης
∆ήµαρχος Νεάπολης – Συκεών
Μέλος του ∆Σ της ΚΕ∆ΚΕ

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο ∆ήµαρχος και τα
µέλη του ∆.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2)την υπ’ αριθ. 22034/29-4-2011 εισήγηση του
Γραφείου Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών, 3) την
Α.∆.Σ. 42/2011 4) το υπ’ αριθµ. 17327/19-4-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 5) τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006
και 6)τις διατάξεις των άρθρων 65 και 103 του Ν. 3852/2010
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τα ∆ηµοτικά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου:
1. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων» Αγίου Παύλου το οποίο
ιδρύθηκε µε το ΦΕΚ 1567/23-11-2001, επί του οποίου επήλθαν οι µε τα ΦΕΚ 2190/Β/
23.10.2008 και ΦΕΚ 2595 /Β/ 22.12.2008 τροποποιήσεις της συστατικής του πράξης,
2. «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός» Αγίου Παύλου το οποίο ιδρύθηκε µε το ΦΕΚ
10/19-1-1998, επί του οποίου επήλθαν οι µε τα ΦΕΚ 2190/Β/23.10.2008 και ΦΕΚ
2595/Β/22.12.2008 τροποποιήσεις της συστατικής του πράξης,
3. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων» ∆ήµου Νεάπολης, το οποίο
ιδρύθηκε µε το ΦΕΚ 60/Β/31-1-1994, επί του οποίου επήλθε η µε το ΦΕΚ
35/Β/16.1.2009 τροποποίηση της συστατικής του πράξης
4. «∆’ Παιδικός Σταθµός» ∆ήµου Νεάπολης, ο οποίος ιδρύθηκε µε το ΦΕΚ
260/10-4-1990 ως «Α’ Βρεφονηπιακός Σταθµός» ∆ήµου Νεάπολης. Με το ΦΕΚ 76/82-1999 µετονοµάστηκε σε «∆’ Παιδικός Σταθµός» ∆ήµου Νεάπολης.
5. «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός» Νεάπολης, ο οποίος ιδρύθηκε µε το ΦΕΚ
1926/29-12-2006 µε το οποίο έγινε συγχώνευση του «∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού»
και του «∆ηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού» σε ενιαίο πρόσωπο µε επωνυµία
«∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός» Νεάπολης,
6. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων» ∆ήµου Πεύκων το οποίο
ιδρύθηκε µε το ΦΕΚ 471/Β/19-5-1998, επί του οποίου επήλθαν οι µε τα ΦΕΚ
1410/Β/12.10.2005 και ΦΕΚ1021/Β/22.6.2007 τροποποιήσεις της συστατικής του
πράξης,
7. «Παιδικός Σταθµός» ∆ήµου Πεύκων ο οποίος ιδρύθηκε µε το ΦΕΚ 228/Β/272-2002, επί του οποίου επήλθε η µε το ΦΕΚ1021/Β/22.6.2007 τροποποίηση της
συστατικής του πράξης,
8. «∆ηµοτικοί Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί» Συκεών, το οποίο ιδρύθηκε
µε το ΦΕΚ 958/Β/26-7-2001, επί του οποίου επήλθε η µε το ΦΕΚ 1589/Β/27-10-2003
τροποποίηση της συστατικής του πράξης.
9. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων» ∆ήµου Συκεών, το οποίο
ιδρύθηκε µε ΦΕΚ ίδρυσης 348/Β/26-3-2003, επί του οποίου επήλθε η µε το ΦΕΚ
795/Β/21-5-2007 τροποποίηση της συστατικής του πράξης,
συγχωνεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2006 σε
νέο δηµοτικό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «∆ηµοτικό
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών».
Σκοπός: Σκοπός του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών» είναι:

Α∆Α: 4ΑΘΛΩΚΙ-Ν
Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών
προβληµάτων των ηλικιωµένων ατόµων, ώστε να παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα και
ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου.
Η πληροφόρηση και συνεργασία των πολιτών και ειδικών φορέων σχετικά µε τα
προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων.
Η έρευνα σχετικών θεµάτων µε τους ηλικιωµένους
Η ενεργοποίηση των ηλικιωµένων µε τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες του
Κέντρου
Η αποφυγή της περιθωριοποίησης
Η παραµονή στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
Η παροχή φροντίδας, βοήθειας και υποστήριξης στο σπίτι
Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισµού
Η παροχή ιατροκοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας
Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών σε ασφαλιστικούς οργανισµού µέσω της
υπογραφής σχετικών συµβάσεων
Η διοργάνωση τµηµάτων και δραστηριοτήτων σε θέµατα πολιτισµού, περιβάλλοντος
και ψυχαγωγίας
Η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και
ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική,
ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική
µετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.
Η ανάπτυξη προγραµµάτων εκπαίδευσης για γονείς
∆ιοίκηση: Τη διοίκηση του ΝΠ∆∆ ασκεί 15µελές διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε
το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006. Τα εννέα (9) µέλη είναι δηµοτικοί σύµβουλοι εκ
των οποίων οι δύο (2) ορίζονται από την µειοψηφία. Τα πέντε (5) µέλη είναι κάτοικοι
ή δηµότες εκ των οποίων ένα (1) µέλος είναι εκπρόσωπος των χρηστών των
υπηρεσιών των παιδικών σταθµών του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών και ένα (1) µέλος
εκπρόσωπος των χρηστών των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωµένων του ∆ήµου
Νεάπολης-Συκεών. Ένα (1) µέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων του ΝΠ∆∆.
Ένας (1) κάτοικος ή δηµότης ορίζεται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Περιουσία: Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί κινητών και
ακινήτων των ΝΠ∆∆ που συγχωνεύονται, µεταβιβάζονται στο ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών» χωρίς
αντάλλαγµα, µε την επιφύλαξη των περί κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών
διατάξεων.
Πόροι: Οι πόροι του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών» είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου ύψους τουλάχιστον 2.500.000 €
β) Οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή του κράτους, είτε απευθείας προς το
Νοµικό Πρόσωπο, είτε προς το δήµο Νεάπολης – Συκεών για αυτό το Νοµικό
Πρόσωπο.
γ) Οι κάθε είδους συνδροµές, εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιµο πραγµάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από το
Νοµικό Πρόσωπο
ε) Οι επιχορηγήσεις ή τα έσοδα από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
στ) Πρόσοδοι από την ιδία αυτού περιουσία
ζ) κάθε είδους άλλοι νόµιµοι πρόσοδοι.

Α∆Α: 4ΑΘΛΩΚΙ-Ν
Το προσωπικό των ΝΠ∆∆ που συγχωνεύονται καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και
παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο, µε την ίδια σχέση εργασίας.
Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη 1.875.000,00 € σε βάρος του ΚΑ
02.00.6715.07 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 130/2011
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Απατσίδης ∆ηµήτριος
Χατζησάββας Γεώργιος
Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )
Μασλαρινός ∆ηµήτριος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Πάππου Μιχαήλ
Βαρσάµης Νικόλαος
Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα (Μαρία)
Γκατζές Στέλιος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Φασφαλής Νικόλαος
∆αλάτσης Ιωάννης
∆ρόσου Σαµαρά Μαρία
Ισαακίδη Άντζελα
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Καλπαζίδης Σέργιος
Σιµητόπουλος Αλέξανδρος
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
Ζάχαρης Ηλίας
Χατζηκυριάκου Περικλής
Αντύπας Γεράσιµος (Μάκης)
Ασβεστάς Βασίλειος
Βέλλης Χαράλαµπος
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Μαυρίδης Γεώργιος
Ζεµπιλάς Φίλιππος
Σιωµάδης Σωτήριος
Τασόγλου Εµµανουήλ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ

