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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η  5/ 7/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  134  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 15ης/ 5.7.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την   5 η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 5 /7/2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7400/1.7.2016, πρόσκληση  του Προέδρου 
του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Βεχλίδη Μαρία 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Μαζαράκη Έλλη 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Αλεξοπούλου Μαρία 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Αξιώτης Χρήστος  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
17. Καµπάκας Αντώνης  
18. Βούρλος ∆ηµήτρης  
19. Λυκούδης Αλεβίζος  



20. Βοσκόπουλος Χρήστος  
21. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠ∆∆ Κέντρο Κοινωνικής 
Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας « Λεωνίδας Μανωλίδης». 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  
της Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆ «ΛΕΩΝΙ∆Α ΜΑΝΩΛΙ∆Η» κ. 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλας  η οποία έχει ως εξής : 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010765 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

***** 

Θέμα: Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και 

Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «Λεωνίδας Μανωλίδης». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τ.Α΄). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 226-270 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 

114/8.6.2006 τ.Α΄). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.2 του Ν.4147/2013, περί της δημοσίευσης των αποφάσεων που 

αφορούν τα Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ α' βαθμού. 

4. Την αριθ. 56/2011 απόφαση του Δ.Σ. Καισαριανής (ΦΕΚ 935/Β’/23.05.2011) «Συγχώνευση των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου… και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία: Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ». 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   29/06/2016  
Αριθ. Πρωτ.:       7298               



5. Την αριθ. 9586/6554/28−4−2011 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

ελέγχου νομιμότητας της αριθ. 56/2011 απόφασης του Δ.Σ. Καισαριανής,  

 

 

προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις στη Συστατική Πράξη του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής 

Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «Λεωνίδας Μανωλίδης»: 

 

1. Το άρθρο 3 (Πόροι του Νομικού Προσώπου) περίπτωση i, που ορίζει ότι: 

 

3. ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Νομικού προσώπου είναι: 

i. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Καισαριανής ανερχόμενη 

στο ποσό των 1.300.000€. 

 

να τροποποιηθεί ως εξής: 
 

3. ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Νομικού προσώπου είναι: 

i. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Καισαριανής ανερχόμενη 

έως του ποσού των 1.300.000€. 

 

2. Το άρθρο 8 (Κάλυψη δαπάνης) που ορίζει ότι: 

 

8. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 1.300.000 € σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2011, που ισούται με το άθροισμα των 

αναπορρόφητων επιχορηγήσεων του Δήμου προς τα συγχωνευόμενα Νομικά Πρόσωπα 

για το έτος 2011 και η οποία θα βαρύνει σχετικό Κωδικό στον νέο υπό κατάρτιση 

Προϋπολογισμό του Δήμου για το τρέχον οικονομικό έτος και θα προσαρμόζεται ανάλογα 

στα επόμενα οικονομικά έτη. 

 

να τροποποιηθεί ως εξής: 

8. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 1.300.000 € σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2011, που ισούται με το άθροισμα των 

αναπορρόφητων επιχορηγήσεων του Δήμου προς τα συγχωνευόμενα Νομικά Πρόσωπα 

για το έτος 2011 και η οποία θα βαρύνει σχετικό Κωδικό στον νέο υπό κατάρτιση 

Προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2011. Θα προσαρμόζεται ανάλογα 

στα επόμενα οικονομικά έτη έως του ποσού των 1.300.000€. 

 

Η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, για την εναρμόνιση με το πραγματικό ύψος της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης του 

Δήμου Καισαριανής στο Ν.Π.Δ.Δ «Λεωνίδας Μανωλίδης». 

 

Συνεπώς μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις ο Κανονισμός του ΝΠΔΔ «Λεωνίδας Μανωλίδης» 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

1. ΟΝΟΜΑ: Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ». 
 



2. ΣΚΟΠΟΣ του Νομικού Προσώπου είναι η δημιουργία της απαραίτητης δομής για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που αφορούν την υλοποίηση πολιτικών του Δήμου Καισαριανής 

στον τομέα: της κοινωνικής μέριμνας, της προστασίας των ηλικιωμένων και της τρίτης ηλικίας, της 

προαγωγής υγείας, της πρωτοβάθμιας υγείας (Δημοτικά Ιατρεία), της εξυπηρέτησης και της 

δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ, της προσχολικής ηλικίας και της φροντίδας νηπίων και βρεφών, 

της παιδείας, της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και της δια βίου μάθησης, της ισότητας των 

φύλων και της προστασίας των μεταναστών, της απασχόλησης και τα ανάπτυξης της κοινωνικής 

οικονομίας, και του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα σκοποί του Κέντρου είναι: 

α) στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης: 

− Η δημιουργία και λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες, 

− η ανάπτυξη προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά, 

− 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. 

− 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. 

β) στον τομέα της προστασίας των ηλικιωμένων και της τρίτης ηλικίας, 

− Η μέριμνα για την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών ψυχολογικών και κοινωνικών 

προβλημάτων των ηλικιωμένων, 

− Η δημιουργική ένταξη των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα 

και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. 

− Η ενημέρωση, συνεργασία και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των ειδικών φορέων σχετικά 

με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. 

− Η έρευνα και μελέτη για την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. 

− Η ευαισθητοποίηση, δραστηριοποίηση και ενεργοποίηση του κοινωνικού συνόλου στην 

υποστήριξη των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας 

− Η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στους ηλικιωμένους, ώστε τα άτομα αυτά να 

παραμείνουν στην οικογένεια. 

− Η μέριμνα για την παροχή στους ηλικιωμένους κοινωνικής εργασίας με άτομα, με ομάδες, με την 

κοινότητα. 

− Η φροντίδα και η καθοδήγηση των ηλικιωμένων για την αναγκαία ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή περίθαλψή τους. 

− Η μεριμνά για την φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία των ηλικιωμένων. 

− Η οργάνωση ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων για τους ηλικιωμένους. 

− Η οργάνωση και λειτουργία εντευκτηρίων και κυλικείων για τον ελεύθερο 

χρόνο των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. 

− Η μέριμνα και βοήθεια των ηλικιωμένων στο σπίτι εφόσον παρουσιάζουν ή έχουν ιδιαίτερες 

συνθήκες διαβίωσης και ανάγκες. 

− Η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση Κέντρων και Δομών για την Τρίτη Ηλικία όπως: Κέντρα 

Ανοικτής Προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ηλικιωμένων 

(ΚΔΑΗ), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Δομές «Βοήθειας στο Σπίτι» και 

«Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», Γηροκομείο κ.λπ. 

γ) στον τομέα της προαγωγής υγείας, της πρωτοβάθμιας υγείας (Δημοτικά Ιατρεία) 

− Η Ίδρυση και η Λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του ΠΙΚΠΑ από το 

Δήμο μας. 

− Η μέριμνα και η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. 



− Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων 

για την προαγωγή της δημόσια υγείας. 

− Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στην βάση της άσκησης προληπτικής ιατρικής σε όλους τους 

δημότες. 

− Η συμπληρωματικότητα στην αμεσότερη και πληρέστερη ιατρική περίθαλψη των δημοτών. 

− Η αντιμετώπιση άμεσων αναγκών προληπτικής ιατρικής, έγκαιρης διάγνωσης, υγειονομικής 

διαφώτισης (κάπνισμα, διατροφή, ναρκωτικά, ΑΙDS κ.λπ.). 

− Ο χειρισμός θεμάτων υγειονομικού προγραμματισμού ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

δ) στον τομέα της εξυπηρέτησης και της δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ, − Η Λειτουργία του 

Κέντρου Συμβουλευτικής και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που στόχο έχει την ημερήσια 

απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ΑμεΑ μέσω διαφόρων ομαδικών 

προγραμμάτων με στόχο την εξυπηρέτηση και ανάπτυξη του κάθε ατόμου ξεχωριστά. 

− Η στήριξη των μελών των οικογενειών και του ευρύτερου περιβάλλοντος των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες. 

− Η ενημέρωση των οικογενειών των ΑμεΑ για τις υπηρεσίες πρόνοιας και τις δικαιούμενες 

κοινωνικές παροχές. 

− Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς της Καισαριανής του Δήμου και της Περιφερείας 

για την υλοποίηση δράσεων σχετικά με ΑμεΑ. 

− Η μέριμνα για την παροχή κοινωνικής εργασίας με άτομα, με ομάδες, με την κοινότητα στο 

πλαίσιο της στήριξης των ΑμεΑ. 

ε) στον τομέα της προσχολικής ηλικίας και της φροντίδας νηπίων και βρεφών 

− η ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για την 

καθημερινή φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων των 

εργαζομένων γονέων ή γονέων με άλλα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου Καισαριανής, καθώς 

και η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η 

προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό 

περιβάλλον. Ειδικότερα οι Σταθμοί θα παρέχουν: 

− ενιαία προσχολική αγωγή, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. 

− Ολόπλευρη ανάπτυξη: σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. 

− εξάλειψη κατά το δυνατό των διαφορών που προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους δηλ. παροχή αντισταθμιστικής αγωγής 

− ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενεί τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας 

στ) στον τομέα της παιδείας, της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και της δια βίου μάθησης, 

− Η εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την εξωσχολική εκπαίδευση 

− Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την 

υποστήριξη της νεολαίας και της γενικής παιδείας των κατοίκων. 

Περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως: 

− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ). 

− Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 

− Σχολές Γονέων. 

− Βιβλιοθήκες για βιβλία οπτικοαουστικό υλικό (DVD κ.λπ.) 

− Στέκια Νεολαίας. 

− κ.α. 

− Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης. 

− Η ίδρυση και η μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 

− Η λειτουργία Λαϊκού Πανεπιστημίου και η επιμόρφωση ενηλίκων. 

ζ) στον τομέα της ισότητας των φύλων και της προστασίας των μεταναστών, 



− Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την 

ένταξη, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική 

και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

− Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας στους μετανάστες 

− Η λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών 

− Η ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο 

− Η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών 

− Η ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση 

η) στον τομέα της απασχόλησης και τα ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, 

− Επανένταξη στην εργασία κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων 

− Η ανάδειξη της κοινωνικής οικονομίας, ως τομέα που δεν αποβλέπει στο κέρδος και δεν 

κυριαρχείται από τους ανταγωνιστικούς κανόνες της αγοράς, αλλά ως τομέα που έχει μια 

ευρύτατη προσαρμοστικότητα και αμεσότητα, ενώ συνοδεύεται από μεγάλη κοινωνική 

αποδοχή. 

− Η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δηλαδή της επιχειρηματικότητας των 

κοινωνικών επιχειρήσεων, που λειτουργεί σαν ένας ισχυρός παράγοντας μόχλευσης του 

εθελοντισμού, της κοινωνικής καινοτομίας της πρακτικής φαντασίας, της αποκατάστασης της 

συμμετοχής και της ανθρώπινης προσωπικότητας σε κοινωνικούς ρόλους, του σεβασμού της 

αξίας της κοινωνίας και κάθε ανθρώπινης μονάδας μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών 

δικαιωμάτων. 

− Συλλογή, διαλογή και πώληση προϊόντων που έχουν απορριφθεί, με στόχο την προώθηση της 

επαναχρησιμοποίησης. 

θ) στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. 

− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών 

πολιτικών. 

−  Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων. 

− Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και την εθελοντική Ομάδα 

Δασοπροστασίας του Δήμου Καισαριανής, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την 

αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλους κινδύνους (πλημμύρες κ.λπ). 

− Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας της χλωρίδα και της πανίδας καθώς της 

προστασίας των αδέσποτων ζώων της πόλης. 

− η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου. 
 

3. ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Νομικού προσώπου είναι: 

i. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Καισαριανής ανερχόμενη έως του ποσού των 

1.300.000€. 

ii. Οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή του Κράτους ή άλλου κρατικού και μη οργανισμού, 

Νομικού ή Φυσικού Προσώπου, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς το Δήμο 

Καισαριανής για λογαριασμό του. 

iii. Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες από ιδιώτες ή Νομικά 

Πρόσωπα. 

iv. Τα έσοδα από χρηματική συμμετοχή των μελών, χρηστών των υπηρεσιών του Κέντρου, όπως: 

τροφεία βρεφών και νηπίων κ.λπ. 

v. Οι εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο. 

vi. Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία. 

vii. Η επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

viii. Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και που 

μεταβιβάζονται στο Νομικό Πρόσωπο (παρ.5 άρθρου 103Ν. 3852/10). 



ix. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 
 

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. να διοικείται από 15μελές Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από: 

− επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον 

ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου 

− Τέσσερα (4) μέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου με τους αναπληρωτές 

τους, οι οποίοι θα προέρχονται: ένας (1) από τους γονείς των παιδιών των παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών, δύο (2) από τους ηλικιωμένους μέλη των ΚΑΠΗ (ένας για το καθένα) και 

ένας (1) εκπρόσωπος των γονέων του Κέντρου Συμβουλευτικής και Απασχόλησης ΑμεΑ (από το 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ «ΗΛΙΟΣ»). 

− Ο εκάστοτε Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παιδιού με τον αναπληρωτή του 

− δύο (2) δημότες ή κάτοικοι με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι κατέχουν ανάλογη επαγγελματική 

ή κοινωνική δράση ή εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με τους σκοπούς του 

Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας 

Δήμου Καισαριανής − ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» 

− ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων με τον αναπληρωτή του που εκλέγεται από τη γενική 

συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων του νομικού προσώπου. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και 

λήγει με τη λήξη αυτής. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου στις Δομές που υπάρχουν 

περισσότερα τμήματα ή υποκαταστήματα όπως: τα 2 ΚΑΠΗ, οι Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί, το 

Κέντρο Συμβουλευτικής Απασχόλησης ΑμεΑ κ.λπ., λειτουργεί Συμβούλιο Δομής, το οποίο 

αποτελείται από 3 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ένα μέλος του Δ.Σ. ως Πρόεδρος, 

ο Υπεύθυνος υπάλληλος (προϊστάμενος) της δομής και ένας εκπρόσωπος των χρηστών. Το 

Συμβούλιο αυτό διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία 

των Δομών και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους. 

Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 

Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν 

αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. 

Το ΝΠΔΔ αναλαμβάνει, ως διάδοχος φορέας τα κοινωνικά προγράμματα των συγχωνευομένων 

Νομικών Προσώπων. 

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. 

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. 
 

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

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. 
 

7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: 

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. 

Με τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Καισαριανής: 

− Α΄ & Β΄ ΚΑΠΗ 

− ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

− Η δε δράση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής που αναφέρεται στο Κέντρο 

Συμβουλευτικής και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες περνάει και αυτή στον νέο Νομικό 

Πρόσωπο. 
 

8. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 1.300.000 € σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2011, που ισούται με το άθροισμα των αναπορρόφητων 

επιχορηγήσεων του Δήμου προς τα συγχωνευόμενα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2011 και η οποία 

θα βαρύνει σχετικό Κωδικό στον νέο υπό κατάρτιση Προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό 

έτος 2011. Θα προσαρμόζεται ανάλογα στα επόμενα οικονομικά έτη, έως του ποσού των 1.300.000€. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 

 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103, του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τ.Α΄). 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 226-270 του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τ.Α΄). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.2 του Ν.4147/2013, περί της δηµοσίευσης 
των αποφάσεων που αφορούν τα Ν.Π.∆.∆. των ΟΤΑ α' βαθµού. 



4. Την αριθ. 56/2011 απόφαση του ∆.Σ. Καισαριανής (ΦΕΚ 
935/Β’/23.05.2011) «Συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου… και σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την 
επωνυµία: Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας ∆ήµου 
Καισαριανής ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ». 
5. Την αριθ. 9586/6554/28−4−2011 απόφαση του Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ελέγχου νοµιµότητας της αριθ. 56/2011 
απόφασης του ∆.Σ. Καισαριανής,  
 
Εγκρίνει  τις παρακάτω τροποποιήσεις στη Συστατική Πράξη του ΝΠ∆∆ 
Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας ∆ήµου Καισαριανής 
«Λεωνίδας Μανωλίδης»: 
 

1. Το άρθρο 3 (Πόροι του Νοµικού Προσώπου) περίπτωση i, που 
ορίζει ότι: 

 

3.ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Νοµικού Προσώπου είναι : 
 Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου Καισαριανής ανερχόµενη στο    
ποσό των 1.300.000€ 

 

 Τροποποιείται  ως εξής: 
 

3. ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Νοµικού προσώπου είναι: 
ii. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου Καισαριανής 

ανερχόµενη έως του ποσού των 1.300.000€. 
 

2. Το άρθρο 8 (Κάλυψη δαπάνης) που ορίζει ότι: 
 

       8.ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 
1.300.000€ σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 
2011, που ισούται µε το άθροισµα των αναπορρόφητων 
επιχορηγήσεων του ∆ήµου προς τα συγχωνευµένα Νοµικά Πρόσωπα 
για το έτος 2011 και η οποία θα βαρύνει σχετικό Κωδικό στο νέο  υπό 
κατάρτιση προϋπολογισµού του ∆ήµου για το τρέχον έτος και θα 
προσαρµόζεται ανάλογα στα επόµενα οικονοµικά έτη. 

 
 

 

Τροποποιείται  ως εξής: 
 

     8. ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 
ύψους 1.300.000 € σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου για 



το έτος 2011, που ισούται µε το άθροισµα των αναπορρόφητων 
επιχορηγήσεων του ∆ήµου προς τα συγχωνευόµενα Νοµικά 
Πρόσωπα για το έτος 2011 και η οποία θα βαρύνει σχετικό 
Κωδικό στον νέο υπό κατάρτιση Προϋπολογισµό του ∆ήµου για 
το οικονοµικό έτος 2011. Θα προσαρµόζεται ανάλογα στα 
επόµενα οικονοµικά έτη έως του ποσού των 1.300.000€. 

 

 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου 
Στέλλα  15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) 
Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 18)Καµπάκας Αντώνιος  19) Βούρλος ∆ηµήτριος  
20) Λυκούδης Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος Χρήστος 22) Αντωνόπουλος 
∆ηµήτριος .  
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ       6/7/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


