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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. απόφ. 94/2011 (1)
Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώ−

νας «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερατσινίου» και 
«Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και φροντίδας οικογένει−
ας Δήμου Δραπετσώνας» (ΚΕ.Π.Α.Φ.Ο.Δ.Δ.) και Σύσταση 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 
Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώνας» κατά τις διατάξεις 
του ν. 3852/10 (άρθρο 1 και 103 του Ν.3852/2010). 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ − ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 1 του Νόμου 3852/2010 

(πρόγραμμα Καλλικράτης).

− Την υπ’ αριθμ. 11 με αριθμ. 4569/27−01−2011 Εγκύκλιο 
του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

− Τις διατάξεις των άρθρων 239−240−241 του Νόμου 
3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπως ισχύουν.

− Την υπ’ αριθμ. Απόφασης Δ.Σ. 94/2011 περί σύστασης 
νέου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παι−
δικοί Σταθμοί Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώνας».

− Το υπ’ αριθμ. 9083/6051/6−4−2011 έγγραφο της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο ανακοινώθηκε 
ότι η αριθμ. 94/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κε−
ρατσινίου−Δραπετσώνας ελήφθη νόμιμα, αποφασίζουμε:

Τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι−
καίου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 
Κερατσινίου» (ΦΕΚ 1828/8−12−2003 τ.Β΄) και «Κέντρο Προ−
σχολικής Αγωγής και φροντίδας οικογένειας Δήμου Δρα−
πετσώνας» (ΚΕ.Π.Α.Φ.Ο.Δ.Δ.) (ΦΕΚ 663/τ.Β΄/7.5.2004, ΦΕΚ 
239/τ.Β΄/23−2−2005, ΦΕΚ 1059/τ.Β΄/2−6−2009) και τη σύσταση 
του Νέου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώνας».

ΟΝΟΜΑΣΙΑ−ΕΔΡΑ.
Το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου έχει την επω−

νυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερατσινίου − Δρα−
πετσώνας» και έχει έδρα Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι.

Το Ν.Π. μπορεί να ιδρύει τμήματα εντός των γεωγραφι−
κών ορίων του Δήμου όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Τα ήδη υπάρχοντα παραρτήματα είναι τα εξής:
− Α Παιδικός Σταθμός Δημοτικής ενότητας Κερατσινίου 

(Ξενοφώντος 18).
− Β Παιδικός Σταθμός Δημοτικής ενότητας Κερατσινίου 

(Γρ. Λαμπράκη 594).
− Γ Παιδικός Σταθμός Δημοτικής ενότητας Κερατσινίου 

(Προύσσης 103).
− Δ Παιδικός Σταθμός Δημοτικής ενότητας Κερατσινίου 

(Βυζαντίου και Κολοκοτρώνη).
− Ε Παιδικός Σταθμός Δημοτικής ενότητας Κερατσινίου 

(Ηπείρου 7).
− ΣΤ Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου 

(Περραιβού 87 και Τερψιχόρης).
− Ζ Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου 

(Λ. Δημοκρατίας 137).
− Απογευματινός Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας 

Κερατσινίου (Ελ. Βενιζέλου 121).
− Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερα−

τσινίου (Ελ. Βενιζέλου και Μοναστηρίου 121).
− Βρεφικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας 

(Αριστοτέλους 35 και Αγ. Παντελεήμονα).
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− Α Παιδικός Σταθμός Δημοτικής ενότητας. Δραπετσώ−
νας (Αριστοτέλους 35 και Αγ. Παντελεήμονα)

 − Β Παιδικός Σταθμός Δημοτικής ενότητας. Δραπετσώ−
νας (Ελ. Βενιζέλου 1).

 − Γ Παιδικός Σταθμός Δημοτικής ενότητας. Δραπετσώ−
νας (Αριστοτέλους 94 και Παπαμάρκου).

− Δ Παιδικός Σταθμός Δημοτικής ενότητας. Δραπετσώ−
νας (Κουντουριώτου και Παπαφλέσσα).

− ΚΔΑΠ
− Δημοτικά Ιατρεία
− Συμβουλευτικός Σταθμός
ΣΚΟΠΟΣ
Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, 

διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών ερ−
γαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική συναισθημα−
τική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η 
προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από 
την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Η έρευνα 
σχετικών με τα βρέφη και νήπια θεμάτων. Η ανάπτυξη και 
η υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων.

Η ανάπτυξη συνεργασιών με κοινοτικούς δημόσιους, 
πανεπιστημιακούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς 
κοινής ωφέλειας για την προώθηση προγραμμάτων υγεί−
ας − πρόνοιας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των 
βρεφών, νηπίων.

Η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την υλο−
ποίηση σχετικών προγραμμάτων.

Η ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλλη−
λεγγύης, με τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα 
και την εφαρμογή σχετικών πολιτικών.

Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, κοινωνικών και επι−
μορφωτικών εκδηλώσεων σχετικά με το αντικείμενο του 
Νομικού Προσώπου.

Να ιδρύει Δημοτικά Ιατρεία.
Να ιδρύει Συμβουλευτικό Σταθμό.
Επίσης το Νομικό Πρόσωπο παρέχει αντισταθμιστική αγω−

γή και αποτελεί κέντρο κοινωνικής πολιτικής και βοήθειας.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από (15) δεκαπεντα−

μελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με 
τους αναπληρωτές τους θα ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο (άρθρο 240 και 1 Ν. 3463/06) ως εξής:

Α) Επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων τρείς 
(3) ορίζονται από την μειοψηφία.

Β) Επτά (7) δημότες ή κατοίκους του Δήμου Κερατσινί−
ου − Δραπετσώνας που έχουν ανάλογη κοινωνική δράση 
ένας (1) εκ των οποίων θα είναι εκπρόσωπος γονέων των 
παιδιών και ένας (1) από την μειοψηφία.

Γ) Έναν εκπρόσωπο εργαζομένων του Νομικού Προσώπου
Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
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.

ΠΟΡΟΙ
Η δαπάνη για την εν γένει λειτουργία του Νομικού Προ−

σώπου και για την Μισθοδοσία του προσωπικού θα κα−
λύπτεται από:

1) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου και του ΥΠΕΣ
(ν. 2880/2001, ΦΕΚ 9Α και ν. 3106/2003, ΦΕΚ 30Α).

2) Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονο−
μιές και κληροδοσίες.

3) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων υπη−
ρεσιών.

4) Πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
5) Έσοδα από υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων.
6) Έσοδα από επιχορηγήσεις για προγράμματα που αφο−

ρούν βρέφη−νήπια καθώς και από συμμετοχή του Ν.Π. σε 
προγράμματα εθνικά ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7) Έσοδα από χορηγίες.
8) Έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Στο νέο Νομικό Πρόσωπο θα μεταβιβαστεί η περιουσία 

(κινητή και ακίνητη) που κατέχουν σήμερα και τα δύο (2) 
Ν.Π. που συγχωνεύονται καθώς και κάθε άλλη κινητή ή 
ακίνητη περιουσία που χρησιμοποιείται και αφιερώνεται.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω 

συγχωνευμένα νομικά πρόσωπα μεταφέρονται αυτοδίκαια 
στο νέο Νομικό Πρόσωπο που δημιουργείται. Το μόνιμο 
προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις 
κατά κατηγορία και κλάδο, το δε προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται 
σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης εκ−
παιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, οι οποίες συνιστώ−
νται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του νομικού 
προσωπικού και καταργούνται κατά την’αποχώρηση του 
υπαλλήλου. Η κατάταξη γίνεται με απόφαση του προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την δημοσίευση της απόφασης αυτής για την συγ−
χώνευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο Νο−
μικό Πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύτηκαν τα άλλα, υπο−
καθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση 
σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συγχωνευθέντων Νομικών Προσώπων, εξομοιουμένων με 
καθολικό διάδοχο.

Το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιείται και ως 
εκπαιδευτικό κέντρο των ΤΕΙ και σχολών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, σχετικών ειδικοτήτων (βρεφονηπιαγωγοί, 
Βοηθοί βρεφοκόμων κ.λπ.).

ΔΑΠΑΝΗ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται 

δαπάνη ύψους 2.236.000,00 ευρώ που θα βαρύνει τον ΚΑ 
00.6715.0003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δή−
μου Κερατσινίου − Δραπετσώνας και θα διαμορφώνεται 
ανάλογα για κάθε ένα από τα επόμενα έτη που θα προ−
βλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κερατσίνι, 28 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. απόφ. 70/2011 (2)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: Α) «Κοινωφελής Επι−

χείρηση Δήμου Πλατανιά», Β) «Κοινωφελής Επιχείρη−
ση Δήμου Κολυμβαρίου», Γ) «Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Βουκολιών», Δ) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Μουσούρων» και σύσταση του Νομικού Προσώπου με 
την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλα−
τανιά» και το διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Π.». 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 99, 103, 107 και 109 του

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/7−06−2010 τ.Α΄).
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2) Τις υπ’ αριθμ. 9104/24−02−2011 και 4569/27−01−2011 εγκυ−
κλίους του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

3) Την αριθμ. 381/8−04−2011 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχου νο−
μιμότητας της αριθμ. 70/2011 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Πλατανιά, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
α) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά (Αποφάσεις 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Κρήτης 161/24.1.2001 (ΦΕΚ 
205/Β/2001) και 10100/2008 (ΦΕΚ 2326/Β΄/14.11.2008).

β) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κολυμβαρίου (Από−
φαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Κρήτης 11886/ 
08+11885/08/2009 (ΦΕΚ 441/Β711−03−2009).

γ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βουκολιών (Αποφάσεις 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Κρήτης 10983/ 13.10.2000 
(ΦΕΚ 1361/Β/2000), 8946/10−05−001 (ΦΕΚ 660/Β/2002) και 
10602+9467/2009 (ΦΕΚ 2336/Β΄/13−11−2009).

δ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μουσούρων (Αποφά−
σεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Κρήτης 22930/2002 
(ΦΕΚ 202/Β/2002), 7964/2004 (ΦΕΚ 1066/Β/2004) και 
12989+12988/2010 (ΦΕΚ 166/Β΄/22−02−2010) σε μία ίδια και 
ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση, ως εξής:

1. ΟΝΟΜΑ:
«Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά» και με το 

διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Π.». Μορφή του νομικού προσώπου 
είναι της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Ν.3463/2006.

2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πλα−

τανιά είναι ο προγραμματισμός δράσεων και η παροχή 
υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης, περιβάλλοντος, παιδείας, 
πολιτισμού.

Αναλυτικά:
Α. Τομέας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
Υλοποίηση προγραμμάτων παιδικών σταθμών, «Βοήθειας 

στο Σπίτι», ΚΗΦΗ κ.λπ.
Β. Τομέας περιβάλλοντος
1. Ανάληψη και υλοποίηση της δακοκτονίας ως μέσου 

προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος 
στην περιφέρεια του Δήμου και πέραν των ορίων αυτού.

2. Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας, τε−
χνολογίας στις ενότητες που δραστηριοποιείται η επι−
χείρηση.

3. Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την αναβάθ−
μιση του φυσικού αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού πε−
ριβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών 
πολιτικών.

4. Μέτρα ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας.
5. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για την 

προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, του εδά−
φους, της ποιότητας του αέρα και της καταπολέμησης 
της ρύπανσης.

6. Υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.

7. Εκπόνηση, συμμετοχή και εφαρμογή προγραμμάτων 
έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη και προώθηση 
προϊόντων της περιοχής και αναβάθμιση του πρωτογενή 
τομέα της οικονομίας.

8. Σχεδιασμός και εκτύπωση εντύπων, έκδοσης περιο−
δικών, εφημερίδων, βιβλίων και οδηγών που έχουν σχέση 
με τους σκοπούς της επιχείρησης.

9. Εκπόνηση και υλοποίηση προγράμματος προστασίας 
άγριων ζώων.

10. Συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις της Ευρω−
παϊκής Ένωσης.

11. Συμμετοχή σε προγράμματα με πανεπιστήμια και 
ιδρύματα.

12. Διοργάνωση ημερίδων με θέματα συναφή με το πε−
ριβάλλον όπως προστασία, αναβάθμιση.

13. Προστασία του δασικού πλούτου σε συνεργασία με 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία από φυσικούς ή ανθρώπινους 
παράγοντες.

14. Ενημερωτικά φυλλάδια.
15. Προστασία ρεμάτων και θαλασσίων ακτών.
16. Καταπολέμηση της ρύπανσης.
17. Συμμετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών έργων που 

αφορούν το περιβάλλον.
18. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης 

διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς, της αμπέλου και 
λοιπών τοπικών προϊόντων.

Γ. Τομέας παιδείας και πολιτισμού
1. Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης και 

πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
2. Μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
3. Προώθηση και ανταλλαγή πολιτιστικής κληρονομιάς 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
4. Συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους σε το−

μείς δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
5. Προώθηση και ανταλλαγή πολιτιστικών εκδηλώσεων 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
6. Προβολή του πολιτιστικού τουρισμού, προώθησης 

τουριστικών υπηρεσιών και εναλλακτικών μορφών του−
ρισμού.

7. Φιλοξενία πολιτιστικών φορέων σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο.

8. Ανάληψη και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προ−
γραμμάτων πολιτισμού, κοινωνικού και ερευνητικού χα−
ρακτήρα.

9. Ίδρυση και λειτουργία θεάτρων, μουσείων, βιβλιοθη−
κών, πνευματικών κέντρων, ωδείου και φιλαρμονικής.

10. Διοργάνωση και υλοποίηση πάσης φύσεως συναυλιών 
και θεατρικών παραστάσεων.

11. Αναβίωση του θερινού και όχι μόνο κινηματογρά−
φου.

12. Οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις ζωγραφικής, 
βιβλίου, κηπουρικής.

13. Οργάνωση και συμμετοχή σε τοπικό και διεθνές επί−
πεδο παραδοσιακών χορών και παραδοσιακής μουσικής.

14. Εκδηλώσεις συναφείς με την παιδεία − πολιτισμό για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

15. Αναβίωση παλιών ηθών και εθίμων.
16. Ξενάγηση σε μουσεία, εκκλησίες, μνημεία και αρ−

χαιότητες.
17. Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού με 

θέματα συναφή με παιδεία και πολιτισμό.
18. Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα σχολεία.
19. Υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβου−

λιών στα σχολεία και συνεργασία με άλλα σχολεία της 
χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

20. Η υλοποίηση προγραμμάτων Λαϊκής Επιμόρφωσης.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται σε τριάντα (30) 

χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

4. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Πλατανιά. Η 

έδρα της Επιχείρησης μπορεί να μεταφερθεί σε τοπική 
κοινότητα του Δήμου Πλατανιά με απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Πλατανιά η οποία θα λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία. Επίσης η επιχείρηση μπορεί να 
ιδρύσει υποκαταστήματα και σε άλλη Τοπική Κοινότητα 
του Δήμου Πλατανιά.
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5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμ−

βούλιο (Δ.Σ.) που απαρτίζεται από επτά (7) τακτικά μέλη με 
τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Πλατανιά, ως εξής:

Ι. Τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των 
οποίων ένας (1) προέρχεται από τη μειοψηφία

II. Έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής.
III. Τρεις (3) δημότες ή κατοίκους του Δήμου Πλατανιά 

που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ορίζει από τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του.

Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην 
επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία 
ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα 
από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. 
Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται αποζημί−
ωση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την συμ−
μετοχή του στις συνεδριάσεις του.

Το αιρετό μέλος του διοικητικού συμβουλίου που προέρ−
χεται από την μειοψηφία, ορίζεται από την ίδια την μειοψη−
φία και ακολουθεί ο ορισμός από το δημοτικό συμβούλιο. 
Εάν η μειοψηφία δεν ορίσει σύμβουλο ή εκείνος που έχει 
ορισθεί παραιτηθεί, χωρίς να αντικατασταθεί, μετέχει σύμ−
βουλος της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση 
απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους 
τότε ορίζεται μέλος του Δ.Σ. και ένας εκπρόσωπος των 
εργαζομένων του νομικού προσώπου. Παράλληλα σημει−
ώνεται ότι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων προτείνεται 
από την Γενική Συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα απο−
σταλεί η σχετική πρόσκληση. Στην περίπτωση που ορισθεί 
εκπρόσωπος των εργαζομένων θα μειώνεται αντίστοιχα 
ο αριθμός των δημοτών ή κατοίκων που μετέχουν στο 
διοικητικό συμβούλιο.

6. ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θη−

τεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η 
θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την 
εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με 
αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμ−
βουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για την 
αντικατάσταση του εκπροσώπου του κοινωνικού φορέα 
της περιοχής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου 
που τους πρότεινε.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται 
μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε 
αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επι−
χειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες 
τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμ−
βάνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της 
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, συντάσσεται εσω−
τερικός κανονισμός προσωπικού, στον οποίο εντάσσονται 
οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού.

Πέραν δε του προσωπικού ΙΔΑΧ των συγχωνευόμενων 
κοινωφελών επιχειρήσεων, οι συμβασιούχοι ορισμένου 
χρόνου ή έργου συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσί−

ες τους στη νέα επιχείρηση, μέχρι τη λήξη της διάρκειας 
των συμβάσεών τους.

8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο 

ποσόν των 125.000,00 € σε μετρητά το οποίο θα κατα−
βληθεί από τον Δήμο Πλατανιά και οτιδήποτε κινητό και 
ακίνητο περιουσιακό στοιχείο των συγχωνευμένων επιχει−
ρήσεων που προκύπτει από τις συνενώσεις, θα περιέλθει 
στην κυριότητα της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Πλατανιά.

9. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι πόροι της επιχείρησης είναι έσοδα από:
1) συμμετοχή σε Προγραμματικές Συμβάσεις ως φορέας 

εκτέλεσης, τις οποίες θα υπογράφει με τον Δήμο Πλατανιά 
ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρό−
σωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή την Πολιτεία για τις υπηρεσίες 
που θα παρέχει προς τους Δημότες και κατοίκους του 
Δήμου και της ευρύτερης περιοχής,

2) τις Συμβάσεις απευθείας Ανάθεσης Έργου, που θα 
συνάπτει με το Δήμο Πλατανιά ή τα Νομικά του Πρόσωπα, 
για την παροχή υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της 
δραστηριότητάς της,

3) τη χρηματοδότηση από το Δήμο Πλατανιά μέσω του 
διετούς προγράμματος δράσης αυτής,

5) την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, τη χρήση 
των έργων ή των υπηρεσιών της και γενικά από την άσκη−
ση των δραστηριοτήτων της,

6) αμοιβές ή επιχορηγήσεις για τη συμμετοχή και διαχεί−
ριση Κρατικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρω−
τοβουλιών και λοιπών προγραμμάτων που έχουν σχέση 
με τους σκοπούς και τις δραστηριότητές της,

7) δωρεές, χορηγίες, εισφορές, κληροδοτήματα και 
λοιπές επιχορηγήσεις από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, από άλλους 
φορείς και από φυσικά πρόσωπα,

8) την εκμετάλλευση των περιουσιακών της στοιχείων,
9) την εκτέλεση προγραμμάτων δακοκτονίας και άλλων που 

έχουν σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
10. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α) Η Κοινωφελής Επιχείρηση μπορεί να λυθεί, (άρθρο 

262 του ν. 3463/2006):
1) Πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση Δη−

μοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γ.Γ. 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2) Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρε−
ωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω 
των δύο (2) ετών.

3) Όταν λήξει και δεν παραταθεί η διάρκεια της.
Β) Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 

αυτής, που γίνεται μόνο από Ορκωτούς Ελεγκτές, οι οποίοι 
ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάρι−
ση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν 
περιέρχονται στο Δήμο Πλατανιά.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολισμού του Δήμου Πλατανιά στο ύψος 
του μετοχικού κεφαλαίου που ανέρχεται στο ποσό των 
125.000,00 € το οποίο θα καλυφθεί από τον προϋπολο−
γισμό του Δήμου έτους 2011 και συγκεκριμένα από τον 
Κ.Α.Ε. 00−6737.001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γεράνι, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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   Αριθμ. απόφ. 154Α/2011 (3)
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων σε μία με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΡΟΔΑ».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 παρ. 1α, 107, 108 και 109 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

(Ν.3463/2006)
3. Την υπ’ αριθμ. 865/31−3−2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την 
οποία κρίθηκε ως νόμιμη η υπ’ αριθμ. 154 Α/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου αναφορικά 
με τη «Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων σε μία με 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΡΟΔΑ», αποφασίζουμε:

Την έγκριση συγχώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρή−
σεων, α) «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών (ΡΟΔΑ)−Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρόδου» (Απόφαση 6190/24−
9−2010 Γ. Γραμματέα Περιφ. Ν. Αιγαίου ΦΕΚ Β1579/2010), 
β) «Αμιγής Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αστικής 
Συγκοινωνίας Αφάντου (Δ.Ε.Α.Σ.Α) (Απόφαση 15128/20−
11−2007 Γ. Γραμματέα Περιφ. Ν. Αιγαίου ΦΕΚ Β 62/22−11−
2008), γ) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας 
− Ρόδος Αειφορία» (ΦΕΚ Β΄ 464/2010), δ) «Δημοτική Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοι−
νωνικής Μέριμνας Δήμου Αφάντου» (ΦΕΚ Β΄ 1426/18−7−
2008), ε) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής 
Ανάπτυξης Δήμου Πεταλούδων» (ΦΕΚ Β΄253/19.2.2008), 
στ) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νότιας 
Ρόδου» (ΦΕΚ Β΄1542/15.9.2010), ζ) «Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση Λινδίων» (ΦΕΚ Β΄ 1324/8.7.2008) και η) «Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καμεί−
ρου» (ΦΕΚ Β΄ 2478/5.12.2008), σε μία με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ», που 
συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 της οποίας το κατα−
στατικό θα έχει ως εξής:

Άρθρο 1 (Συγχώνευση)

Συγχωνεύονται σε μία, ως ίδια και ενιαία κοινωφελής 
δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχεί−
ρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ» α) η «Δημοτική Επιχείρηση Συ−
γκοινωνιών (ΡΟΔΑ)−Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρόδου» 
(Απόφαση 6190/24−9−2010 Γ. Γραμματέα Περιφ. Ν. Αιγαίου 
ΦΕΚ Β1579/2010), β) η «Αμιγής Δημοτική Κοινωφελής Επι−
χείρηση Αστικής Συγκοινωνίας Αφαντου (Δ.Ε.Α.Σ.Α) (Από−
φαση 15128/20−11−2007 Γ. Γραμματέα Περιφ. Ν. Αιγαίου ΦΕΚ 
Β 62/22−11−2008), γ) η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Καλλιθέας − Ρόδος Αειφορία» (ΦΕΚ Β 464/2010), δ) η «Δη−
μοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αφαντου» (ΦΕΚ Β΄ 1426/18−7−
2008), ε) η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής 
Ανάπτυξης Δήμου Πεταλούδων» (ΦΕΚ Β΄ 253/19.2.2008), 
στ) η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νότιας 
Ρόδου» (ΦΕΚ Β΄ 1542/15.9.2010), ζ) η «Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση Λινδίων» (ΦΕΚ Β΄ 1324/8.7.2008) και η) η «Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καμείρου» 
(ΦΕΚ Β΄2478/5.12.2008).

Άρθρο 2ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μορφή του νομικού προσώπου είναι της κοινωφελούς 
επιχείρησης του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:

Α) Η δια κατάλληλων λεωφορείων εξυπηρέτηση των 
συγκοινωνιών των αστικών και υπεραστικών γραμμών του 
τμήματος της Νήσου Ρόδου και συγκεκριμένα:

− Την Πόλη της Ρόδου με τους οικισμούς Ασγούρου, 
Κρητικά την Ιαλυσό, Κρεμαστή − Παραδείσι − Παστίδα − 
Μαριτσά, Κοσκινού, Ιξιά, τη διαδρομή Ρόδος − Καλλιθέα − 
Καστρί, χαρακτηρισμένες οι ανωτέρω περιοχές ως αστική 
ζώνη, με την αριθμ. Σ.Σ−3181/25.7.1983 απόφαση Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Ν. Δωδ/σου.

− Τη Δαματριά, την περιοχή Πεταλούδες, Θεολόγο, Σο−
ρωνή, Φάνες, Καλαβάρδα, Σάλακος, Έμπωνα, Άγιος Ισίδω−
ρος, Σιάννα, Μονόλιθος, Κρητηνία, Μανδρικό, τις περιοχές 
Αρχαία Κάμειρο και Κάμειρο Σκάλα, Διμυλιά, Ελεούσα, 
Αρχίπολη, Πλατάνια και Απόλλωνα, χαρακτηρισμένη ως 
υπεραστική περιοχή.

− Την αστική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αφα−
ντου και της Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης, τον οικισμό 
Κολυμπίων την παραλιακή οδό Αφάντου−Κολύμπια, την 
Εθνική οδό Αφάντου−Κολύμπια, την επαρχιακή οδό Κο−
λύμπια − Αρχίπολη, τις περιοχής «Επτά Πηγές» και «Άγιος 
Νεκτάριος».

− Όποιες άλλες γραμμές ήθελε παραχωρηθούν στο μέλ−
λον ή μπορούν να επεκταθούν.

Β) Η μεταφορά δια λεωφορείων μαθητών μελών συλλό−
γων, ιδρυμάτων, και διαφόρων φορέων του Δήμου Ρόδου, 
παιδιών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου 
Ρόδου, εντός και εκτός αστικής περιοχής της νήσου Ρόδου 
και γενικά η παροχή υπηρεσιών συγκοινωνίας στοΔήμο 
Ρόδου για κοινωνικούς σκοπούς και έκτακτες ανάγκες.

Γ) Η ανάπτυξη δράσεων προώθησης του πολιτιστικού 
τουρισμού εφόσον δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα (φυλλά−
δια ενημέρωσης, διαφημιστικές καταχωρήσεις, περίπτερα 
πληροφοριών).

Δ) Η λειτουργία τουριστικών τρένων δίχως εμπορικό 
χαρακτήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κλη−
ρονομιάς του Δήμου Ρόδου με την παράλληλη ενίσχυση 
της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω της προβολής του 
νησιού.

Ε) Η ανάληψη και η εκτέλεση «κοινωνικών προγραμ−
μάτων» όπως «Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής 
Μέριμνας», «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων κ.λπ..

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για 
πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Άρθρο 5ο
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα 
Δήμος Ρόδου, με υποκατάστημα στη Δημοτική Κοινότητα 
Αφαντου. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύσει υπο−
καταστήματα και σε άλλες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότη−
τες του Δήμου Ρόδου.

Άρθρο 6ο
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ρόδου για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, 
όπως εκάστοτε ισχύει.

− Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και γενικά την 
άσκηση της δραστηριότητάς της, η παροχή υπηρεσιών 
προς ΟΤΑ, άλλους δημόσιους ή μη φορείς και τρίτους 
σχετικούς με τους καταστατικούς σκοπούς

− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.



14448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

− Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από 
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

− Οι πρόσοδοι ατό περιουσιακά στοιχεία της επιχείρη−
σης, διαφημίσεις, λοιπές εισφορές και επιχορηγήσεις.

− Η χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμμα−
τικές συμβάσεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006.

− Από άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα κατά το 
Π.Δ. 346/2001 και τη Γνωμοδότηση 286/2001 του Ν.Σ.Κ.

− Περιουσία της κοινωφελούς επιχείρησης είναι όλη η 
σημερινή κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευο−
μένων κοινωφελών επιχειρήσεων που εκχωρείται με το 
παρόν κατά κυριότητα και χρήση στο συγχωνευθέν νομικό 
πρόσωπο, καθώς και κάθε άλλη περιουσία που θ’ αποκτή−
σει με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 7ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που 
απαρτίζεται από έντεκα (11) τακτικά μέλη και έντεκα (11) 
αναπληρωτές, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Ρόδου. Από τα μέλη αυτά, τρεις (3) είναι αιρετοί, 
εκπρόσωποι του Δήμου Ροδίων, εκ των οποίων δύο τουλά−
χιστον είναι από τη μειοψηφία, ένας (1) είναι εκπρόσωπος 
των εργαζομένων της επιχείρησης όταν η επιχείρηση απα−
σχολεί περισσοτέρους από είκοσι (20) εργαζόμενους σε 
περίπτωση μικρότερου των 20 υπαλλήλων ορίζεται δημότης 
ή κάτοικος του Δήμου που έχει πείρα ή γνώση σχετικά με το 
αντικείμενο της επιχείρησης και ένας (1) είναι εκπρόσωπος 
κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι 
δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις 
σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Άρθρο 8ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το κεφάλαιο της επιχείρησης παραμένει στα αθροι−
ζόμενα κεφάλαια των πράξεων συστάσεως των επι μέ−
ρους συγχωνευόμενων επιχειρήσεων όπως μέχρι σήμερα 
ισχύουν, δηλαδή: α) 2.463.554,85 ευρώ, β) 289.347,03 ευρώ 
γ) 103.000,00€ δ) 315.000,00€, ε) 240.000 €, στ) 20.000 € 
ζ)100.000 €, η) 24.700 € =3.555.601,88 €

Άρθρο 9ο
ΔΙΑΛΥΣΗ

Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκει−
ας της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμ−
βάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση 
υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα 
άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί 
η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρη−
σης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο 
Δήμο Ρόδου. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Ρόδου.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δα−

πάνη για το δήμο (παρ. 3 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 29 Απριλίου 2011 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΛΥΝΟΣ

    Αριθμ. απόφ. 31/2011 (4)
Συγχώνευση Σχολικών επιτροπών και σύσταση νέου Νο−

μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή−
μου Τροιζηνίας». 

 TO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις:
− Των άρθρων 239, 240 και 243 του ν. 3463/2006.
− Την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010.
− Το άρθρο 5 του ν. 1894/1990.
− Την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ αριθμ. 8440/24.0.2011 

(Β΄ 318), αποφασίζει:
 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τη συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας 
Εκπαίδευσης που λειτουργούν στον Δήμο Τροιζηνίας με 
την επωνυμία:

1. Σχολική επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Γαλατά (Γυ−
μνάσιο, Ενιαίο Λυκείου, TEE Γαλατά. (ΦΕΚ 885/Β΄/26−5−1999, 
ΦΕΚ 1176/Β΄/12−07−2007, ΦΕΚ 1012/Β΄/30−06−2010)

2. Σχολική επιτροπή Γυμνασίου, Δημοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Μεθάνων (ΦΕΚ 31/Β΄/28−1−1991).

Σε ένα (1) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο 
Τροιζηνίας με την Επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕ−
ΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ», με έδρα 
τον Γαλατά Τροιζηνίας.

Σκοπός
− η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται 

για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολεί−
ων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων 
υλικών κ.λπ.),

− η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλι−
σμού τους,

− η εισήγηση προς την διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών 
Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και 
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες,

− η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμε−
τάλλευση των σχολικών κυλικείων,

− η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων.

Πόροι του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Δήμου Τροιζηνίας:

− Τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Τροιζηνίας που 
θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. Τροιζηνίας και 
θα υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό.

− Η ετήσια τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου 
Τροιζηνίας

− Η επιχορήγηση του Κράτους και κάθε άλλου σχετικού 
φορέα.

− Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληρο−
δοσίες.

− Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγ−
μάτων ή υπηρεσιών.

− Πρόσοδοι από την περιουσία του 
− Χρηματικό υπόλοιπο των σχολικών επιτροπών που 

συγχωνεύονται.
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή−

μου Τροιζηνίας αποτελεί καθολικό διάδοχο των συγχω−
νευθέντων σχολικών επιτροπών.
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Περιουσία του ΝΠΔΔ:
Ο πάγιος εξοπλισμός καθώς και κάθε περιουσιακό στοι−

χείο των συγχωνευμένων σχολικών επιτροπών.
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 13 μέλη.
Πέντε δημοτικούς συμβούλους, δύο εκ των οποίων ορί−

ζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
Τρεις διευθυντές σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−

σης, οι οποίοι επιλέγονται εκ των πέντε αρχαιοτέρων, 
των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 
Δήμου Τροιζηνίας.

Τρεις εκπροσώπους συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 
οι οποίοι επιλέγονται κατά προτεραιότητα μεγέθους σχο−
λικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου 
Τροιζηνίας.

Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων ο οποίος 
προέρχεται από την μεγαλύτερη σε μέγεθος σχολική μονά−
δα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Τροιζηνίας.

Έναν δημότη ή κάτοικο της περιοχής με ανάλογη επαγ−
γελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις.

Στο Δ.Σ. ακολουθείται ποσόστωση 30% μεταξύ των φύ−
λων.

− Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχο−
λική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μο−
νάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία της σχολικής επιτροπής ακολουθεί την δημο−
τική περίοδο.

Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόε−
δρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στο Δικαστήριο και 
σε κάθε είδους Δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και 
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 34.851,00 € 
η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου 
Τροιζηνίας Οικονομικού έτους 2011 και συγκεκριμένα από 
το ΚΑΕ 006711.

Για τα επόμενα έτη θα προκαλείται δαπάνη ανάλογου 
ύψους, η οποία θα προβλέπεται στους προϋπολογισμούς 
του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γαλατάς, 29 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΠΑΛΛΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 50/2011 (5)
 Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην 

Δήμων Φλώρινας, Μελίτης και Περάσματος και σύσταση 
Ενιαίας Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Δήμου Φλώρινας. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 109 Ν. 3852/2010, σύμφωνα 

με τις οποίες επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου βαθμού που 
συνενώνονται σε ένα δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά 
σε μία κοινωφελή επιχείρηση.

2) Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238, του Ν.3852/2010, 
οι οποίες αφορούν στον έλεγχο νομιμότητας των συλλο−
γικών οργάνων των δήμων και περιφερειών.

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010.
4) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σχετικά με τις 

επιχειρήσεις των ΟΤΑ.
5) Την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ.
6) Την υπ’ αριθμ. 90/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου του Δήμου Φλώρινας, περί σύστασης της «Κοινω−

φελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 7280/10−8−2001, απόφαση του Γ.Γ. της 
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, και η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1126/30−8−2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(ΦΕΚ 2143/31−12−2010).

7) Την υπ’ αριθμ. 48/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Μελίτης, περί σύστασης της «Κοινωφε−
λούς Επιχείρησης Δήμου Μελίτης», η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 116508/9003/8−2−2010, απόφαση του Γ.Γ. της 
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, και η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 704/4−6−2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(ΦΕΚ 292/22−3−2010).

8) Την υπ’ αριθμ. 14/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Περάσματος, περί σύστασης της 
«Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Περάσματος», η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7366/2−8−2002, απόφαση του 
Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, και η οποία δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1114/26−8−2002, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (ΦΕΚ 198/1−3−2010).

9) Την αριθμ. 50/28−02−2011 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Φλώρινας περί συγχωνεύσεως Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων Δήμου Φλώρινας άρθρο 109 του Ν.3852/2010, 
αποφασίζει:

Τη συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσεων 
του Δήμου Φλώρινας:

1. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας», 
η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 90/2001 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7280/10−8−2001, απόφαση του 
Γ.Γ της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, και δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 1126/30−8−2001 και τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 340/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Φλώρινας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
109000/7395, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2143/31−12−2010.

2. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μελίτης», η οποία 
συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 48/2003 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Μελίτης, η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 116508/9003/8−2−2010, απόφαση του Γ.Γ της 
περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
704/4−6−2003 και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 167/2009 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μελίτης, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 116508/9003/8−2−2010, 
απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 292/22−3−2010.

3. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Περάσματος», η 
οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/2002 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάσματος, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7366/2−8−2002, απόφαση του 
Γ.Γ της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, και δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 1114/26−8−2002 και τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 178/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Περάσματος, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
117983/9124/18−1−2010, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 198/1−
3−2010 και τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής 
επιχείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩ−
ΡΙΝΑΣ».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

ΣΚΟΠΟΣ:
Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρ−

θρο 75 παρ. 1 περίπτ. στ’)
− η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παι−

διών,
− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
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− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
− η λειτουργία ωδείου.
Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−

σία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πο−
λιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και 
ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η 
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από 
την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποτα−
μοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά 
τους.

− Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπη−

ρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την 
αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν 
δασικό χαρακτήρα.

Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας 
αγρίων ζώων.

Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης 
του δήμου.

Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνο−
νται:

− Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και 

τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτι−

κών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της 
περιοχής του Δήμου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια 

από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Έδρα της επιχείρησης ορίζεται 

ο Δήμος Φλώρινας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Το κεφάλαιο της επιχείρη−

σης είναι το άθροισμα του κεφαλαίου των συγχωνευόμε−
νων κοινωφελών επιχειρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται 
στις συστατικές πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις 
αυτών. Συγκεκριμένα ορίζεται σε 314.631,95 € όπως προ−
κύπτει από το άθροισμα:

α. του κεφαλαίου ύψους 88.041,09 € της επιχείρησης 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας».

β. του κεφαλαίου ύψους 14.673,51 € της επιχείρησης «Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Δήμου Μελίτης».

γ. του κεφαλαίου ύψους (αρχικό κεφάλαιο 88.041,09€ και 
αύξηση κεφαλαίου κατά 123.876,26€) 211.917,35 € της επιχεί−
ρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Περάσματος».

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές διοικητικό συμ−

βούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. 
Από τα μέλη αυτά:

− τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και του−
λάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειο−
ψηφία.

− ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της πε−
ριοχής.

− Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης.

− Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
ο οποίος καταλαμβάνει θέση ενός εκ των δημοτών και 
υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Φλώρινας για τις δρα−

στηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το 
επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του ν.3463/2006.

− Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 
του ν. 3463/06.

− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

− Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά 
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά 
πρόσωπα.

− Λοιπές επιχορηγήσεις.
− Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς 

σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, 
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των 
δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. 
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινό−
τητα που την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που 
ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχω−

νευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην 
επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθο−
λικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομέ−
νων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, 
στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχει−
ρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή 
επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθεμία από αυτές.

Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παρα−
τείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των υφι−
στάμενων επιχειρήσεων.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦΗ) Δήμου Φλώ−
ρινας και οι δομές Βοήθεια στο σπίτι του πρώην Δήμου 
Φλώρινας, Κάτω Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος θα συ−
νεχίσουν να λειτουργούν στο πλαίσιο της κοινωφελούς 
επιχείρησης ως διακριτές δράσεις.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

(Αριθμ. Αποφάσεως Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας με Α.Π. 
12926/503/07−04−2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Φλώρινα, 26 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΖΕΤΑ) ΡΙΖΟΥ    
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