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Προς: Tον  Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου 
 
 
 

Θέμα:  α)Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου του ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ με την 

επωνυμία: ‘ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Η ΕΣΤΙΑ». 

β) Αντικατάσταση τακτικού μέλους και εκλογή Προέδρου  του Δ.Σ του Ν.Π. 

  

ΣΧΕΤ: 1. Η  αριθ.  178/7-10-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

           2.Η   478/5-1-2015  δήλωση παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ του Ν.Π. 

           3.Η    1522/63/2-12-2014 απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ του Ν.Π. 

           4.το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)  όπως ισχύει. 

  
Με την  αριθ. 40/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε 

και κωδικοποιήθηκε με την 78/2011 Α.Δ.Σ συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ  

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ».(ΦΕΚ 2142/Β/26-9-2011).  

 Στο άρθρο 6 «Διοίκηση-Θητεία»  της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι το 

νομικό πρόσωπο διοικείται από 15μελές συμβούλιο αποτελούμενο από:  

- Έξι (6) αιρετούς με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων τρείς (3) τουλάχιστον 

ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

- Οκτώ (8) μέλη δημότες ή κατοίκους του Δήμου που είναι χρήστες των υπηρεσιών 

 



του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία η οποία  

συνάδει με τον σκοπό του Νομικού Προσώπου  ‘Κοινωνική Προστασία, αλληλεγγύη 

και Παιδεία Δήμου Διονύσου 'Η ΕΣΤΙΑ'. 

 

- Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου.. 

 

Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 

3463/2006(ΚΔΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Με την  178/7-10-2014 Απόφαση του .Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκαν τα µέλη 
του ∆.Σ του Ν.Π και εξελέγησαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος για την επόµενη 
διετία. 
Με το αριθ. 478/5-1-2015 δήλωση η  εκλεγείσα Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ντούντα –

Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  υπέβαλλε την παραίτησή της  από τη θέση της  

Προέδρου. 

Με την αριθ. 1522/63/2-12-2014 απόφαση Προέδρου του Ν.Π έγινε αποδεκτή η 

παραίτηση (ΑΠ: 1482 και 1521/2014) της κας Θωμαίδη-Κογκάκη Αικατερίνης λόγω 

συνταξιοδότησης. 

Με το αριθ. 15/9-1-2015 έγγραφο του Ν.Π γνωστοποιήθηκε στο Δήμο μας  ότι από 

την συνέλευση των εργαζομένων  προτάθηκε ως εκπρόσωπος στο Δ.Σ του Ν.Π,  η 

κα Πατούλια Μερόπη με αναπληρώτρια την κα Ευθυμίου Ιουλία. 

 

Στο άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) ορίζονται μεταξύ των άλλων τα εξής: 

«…..  τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά την 

διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό 

λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 

1. Τη συστατική απόφαση του νομικού προσώπου όπως τροποποιήθηκε. 

2. τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως συμπληρώθηκε 

και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 20παρ. 16 του Ν..3731/2008. 

Α. Να  κάνει δεκτή την αριθ. 478/5-1-2015  δήλωση παραίτησης της κας 

Ντούντα –Πολυχρονοπούλου Χρυσούλας από τη θέση της Προέδρου του Δ.Σ. 

      Β. Να ορίσει τακτικό μέλος  με την ιδιότητα του εκπροσώπου των εργαζομένων 

του Ν.Π και 

      Δ.Να προβεί στην εκλογή Προέδρου του Δ.Σ του Ν.Π ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  « Η ΕΣΤΙΑ». 

 

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, 

τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών 

οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκροτούνται  μετά την 12
η
 

Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό 

ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την 

Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).  



 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 178/7-10-2014 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 
 
                                                               
                                                                            Η Αντιδήμαρχος 

                                                        Διοίκησης - Ανθρώπινου Δυναμικού 

                                                                      & Διοικ.Μέριμνας 

                                     

                                                              

                                                                      Ρηγοπούλου Βασιλική  

 

                                                                                                     

Συνημμένα: 

1. η 178/7-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. η αριθ. 478/5-1-2015 δήλωση παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ κ. Ντούντα –

Πολυχρονοπούλου Χρυσούλας 

3. η αριθ.   1522/63/2-12-2014  απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ του Ν.Π. 

 

 
 
Ε.∆ 

Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ. 


