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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφαση Αριθμ. 195
Τροποποίηση της αρ. 50/2011 απόφασης
Δημάρχου Αγρινίου.

(1)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
− Την αριθμ. 50/28−1−2011 προηγούμενη απόφαση
Δημάρχου Αγρινίου, με την οποία κατατάχθηκαν οι
υπάλληλοι του Δήμου Αγρινίου, σε προσωρινές προ−
σωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου
ή ειδικότητας και η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 544/
7−4−2011 τεύχος Β΄.
−Τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλή−
λου του Δήμου, Νικολόπουλου Βασιλείου του Δημητρίου,
σύμφωνα με τα οποία είναι μόνιμος υπάλληλος και όχι
με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ.
− Το γεγονός ότι στην αριθμ. 50/2011 απόφαση, ο υπάλ−
ληλος του Δήμου Αγρινίου Νικολόπουλος Βασίλειος

του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών (Υδραυλικός)
εσφαλμένα κατατάχθηκε ως προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ΙΔΑΧ (Α/Α 444), ενώ έπρεπε να καταταγεί στο
μόνιμο προσωπικό, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 50/2011 προηγούμενη από−
φαση ως εξής: Διαγράφουμε την εγγραφή με Α/Α 444
και κατατάσσουμε στο Μόνιμο Προσωπικό του Δήμου
Αγρινίου, σε προσωποπαγή θέση, τον υπάλληλο ΝΙΚΟ−
ΛΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατηγορίας ΔΕ,
κλάδου ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ).
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 50/2011 απόφαση Δη−
μάρχου Αγρινίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 544/
7−4−2011 τεύχος Β΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγρίνιο, 28 Απριλίου 2011
Ο Δήμαρχος
ΠΑΥΛΟΣ Π. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ
F
Αριθμ. 5930
(2)
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων και σύσταση
ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του
Δήμου Αγιάς με την επωνυμία «Καλυψώ».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1, 107−109, 225 και 238 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010).
2. Το με αριθμό 138/2010 Προεδρικό Διάταγμα «Ορ−
γανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27−12−2010).
3. Την με α.π.οικ. 4569/27−11−2011 εγκύκλιο 11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.
& Η.Δ. με θέμα «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού
ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των Δήμων».
4. Τον οδηγό συγχωνεύσεων των νομικών προσώπων
και των επιχειρήσεων των Δήμων, που εξέδωσε το
ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
5. Την υπ’ αριθ. 5834/34329/29−4−2011 έγκριση της Γενι−
κής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας − Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με «Έγκριση της
με αριθμό 37/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αγιάς».
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6. Τις συστατικές πράξεις των συγχωνευόμενων επι−
χειρήσεων και συγκεκριμένα:
• την υπ’ αριθμ. 170/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αγιάς, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. 18190/2009/10 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115Β/8−2−2010.
• την υπ’ αριθμ. 91/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ευρυμενών και εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 2101/2008 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 611 Β/9−4−2008,
αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία:
Εγκρίνουμε τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων
του Δήμου:
• «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγιάς» με
τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ»,
• Κοινωφελής Επιχείρηση Αλληλεγγύης Δήμου Ευ−
ρυμενών.
και τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής Επι−
χείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Κοινωφελής Επιχείρηση «Καλυψώ» Δήμου
Αγιάς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Κοινωφελής Επιχείρηση
του Ν. 3463/2006.
ΣΚΟΠΟΣ: 1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
• Η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου πρόληψης από
εξαρτησιογόνες ουσίες,
• Η δημιουργία και λειτουργία Δημοτικού ιατρείου,
• Η δημιουργία και λειτουργία προγράμματος για την
υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπερι−
φορά,
• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται 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 προ−
γράμματα και δράσεις:
− βρεφοκομείων,
− ορφανοτροφείων,
− γηροκομείων
− Βοήθεια στο Σπίτι
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
− Κέντρων για ΑΜΕΑ
− Ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
− Αναψυχής ατόμων με αναπηρία
• Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά
αδύνατων δημοτών,
• Οργάνωση και αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών,
στελεχών και πόρων της κοινωνικής πολιτικής, που ήδη
διαθέτει ο Δήμος
• Ορθολογικός σχεδιασμός και ανάπτυξη του ανθρώ−
πινου δυναμικού

• Αποδοτικότερη ανταπόκριση στις πραγματικές ανά−
γκες των δημοτών
• Ίδρυση και λειτουργία κέντρου κοινωνικής πρόνοι−
ας και παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας
• Παρακολούθηση και παρέμβαση για κρίσιμα θέ−
ματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες
στη συναλλαγή τους με υπηρεσίες υγείας και πρόνοι−
ας (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, δομές πρόνοιας,
ιδρύματα)
• Δημιουργία νέων θεσμών και υπηρεσιών, ανάλογα
με τις ανάγκες και μέσω της χρήσης ευρωπαϊκών προ−
γραμμάτων
• Συνεργασία με όμορους δήμους, με στόχο τη συνερ−
γασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην κατεύθυν−
ση της από κοινού αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων
υγείας και πρόνοιας
• Ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών
• Ίδρυση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης
νέων
• Εκτέλεση συναφών με τον τομέα δράσεων
• Εκτέλεση συναφών με τον τομέα συγχρηματοδο−
τούμενων έργων
2. Τομέας παιδείας
Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
• Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών,
• Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
• Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−
κής,
• Η λειτουργία ωδείου,
• Η λειτουργία φιλαρμονικής.
• Η λειτουργία μουσικής σχολής.
• Υποστηρικτικές υπηρεσίες επιμόρφωσης παιδιών
και ενηλίκων.
• Διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέματα που σχετίζονται με
τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κατοίκων του δήμου.
• Οικονομική και τεχνική υποστήριξη των σχολείων για
την οργάνωση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης
με εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά θέματα
• Οικονομική και τεχνική υποστήριξη ομάδων καθηγη−
τών και μαθητών για τη συμμετοχή τους στη διαχείρι−
ση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
• Εκτέλεση συναφών με τον τομέα δράσεων
• Εκτέλεση συναφών με τον τομέα συγχρηματοδο−
τούμενων έργων
3. Πολιτισμού
Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
• Η λειτουργία βιβλιοθήκης,
• Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−
ντρου,
• Η λειτουργία μουσείου,
• Η λειτουργία πινακοθήκης,
• Η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
• Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προμηθειών για
την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων
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• Εφαρμογή και καλλιέργεια πολιτιστικών δραστηριο−
τήτων, οργάνωση και λειτουργία τμημάτων ζωγραφικής,
κεραμικής, αγιογραφίας, ψηφιδωτού, γλυπτικής, χορού,
ωδείου, μουσικής, δημοτική φιλαρμονική, ελεύθερου
ανοιχτού πανεπιστημίου, θεάτρου, λαογραφίας κλπ.
• Διευθέτηση όλων των θεμάτων ταξιδιών, υποδοχής,
παραμονής και φιλοξενίας των συμμετεχόντων στις εκ−
δηλώσεις καλλιτεχνικών (παροχή πληροφοριών, έκδοση
και αλλαγές εισιτηρίων, κλείσιμο ξενοδοχείων, υποδοχή,
διοργάνωση δεξιώσεων κ.λπ.), και γενικά γραμματειακή
κάλυψη των εκδηλώσεων.
• Μέριμνα για την αντιμετώπιση κάθε μεταφραστικού
θέματος που αφορά στις εκδηλώσεις
• Μέριμνα για όλες τις αναγκαίες διαμορφώσεις και
διαρρυθμίσεις των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
που χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις της Επιχεί−
ρησης
• Υλοποίηση προγραμμάτων ανάδειξης της τοπικής
ιστορίας
• Υλοποίηση δράσεων με στόχο τη διάσωση και κατα−
γραφή των στοιχείων της τοπικής παραδοσιακής κοινό−
τητας καθώς και την προβολή και διάδοσή τους
• Εκτέλεση συναφών με τον τομέα δράσεων
• Εκτέλεση συναφών με τον τομέα συγχρηματοδο−
τούμενων έργων
4. Αθλητισμού
Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
• Δημιουργία και λειτουργία αθλητικών κέντρων και
γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής
έτσι που να καλύπτονται οι ανάγκες για άθληση των
δημοτών και κυρίως των νέων
• Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης
• Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και
εκδηλώσεων αθλητικού περιεχομένου
• Καλλιέργεια φίλαθλου πνεύματος μακριά από φανα−
τισμό, ανταγωνισμό και κερδοσκοπικούς στόχους
• Καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικα−
νοτήτων
• Συνεργασία με όλους τους φορείς (κρατικούς και
μη), αθλητικούς συλλόγους, ενώσεις κλπ για την ανά−
πτυξη του αθλητισμού στην περιοχή του Δήμου
• Λειτουργία επιτροπών για την αξιοποίηση κάθε δυ−
νατότητας των νέων σε προγράμματα αθλητισμού και
άλλων συναφών δράσεων
• Ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού
• Ενίσχυση των αθλητικών εκδηλώσεων στην περι−
οχή
• Εκτέλεση συναφών με τον τομέα δράσεων
• Εκτέλεση συναφών με τον τομέα συγχρηματοδο−
τούμενων έργων
5. Περιβάλλοντος
Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
• Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού 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,
ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην πε−
ριφέρεια τους.
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• Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
• Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που
έχουν δασικό χαρακτήρα.
• Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές
Ακτές − Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
• Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−
στασίας αγρίων ζώων
• Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήμου
• Η διαχείριση ιαματικών πηγών της περιοχής
6. Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμ−
βάνονται:
• Η μη κερδοσκοπικού σκοπού, οργάνωση, λειτουργία
και διαχείριση τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριο−
τήτων του Δήμου Αγιάς καθώς και η δημιουργία και
διαχείριση νέων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στον του−
ριστικό τομέα για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρε−
σιών στους επισκέπτες, και την αξιοποίηση και προβολή
των πόρων της περιοχής όπως:
α) Έκδοση εισιτηρίων παραστάσεων και λειτουργία
κυλικείων για την υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων
σε χώρους θεάτρων και αιθουσών πολλαπλών χρήσε−
ων, (μόνο ως υποστηρικτικές δομές στις πολιτιστικές
δράσεις),
β) Καταλύματα (μόνο για την φιλοξενία πολιτιστικών
αποστολών και ειδικών κοινωνικών ομάδων, κέντρα
ιστορίας και πολιτισμού, διαφήμιση, κ.λπ.).
• Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
• Η οργάνωση και εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών
και η κάλυψη των νέων αναγκών που θα προκύψουν από
τη συνένωση των Σχολείων
• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους
• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−
τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη
της περιοχής του Δήμου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η διάρκεια της επιχείρησης
ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της από−
φασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Έδρα της επιχείρησης ορί−
ζεται η Αγιά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ − ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Το κεφά−
λαιο της επιχείρησης ορίζεται σε 520.000 ευρώ το οποίο
θα καταβληθεί σε τέσσερις δόσεις και θα βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του Δήμου των αντίστοιχων οικ. ετών:
1η δόση 160.000 το έτος 2011
2η δόση 120.000 το έτος 2012
3η δόση 120.000 το έτος 2013
4η δόση 120.000 το έτος 2014
ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η επιχείρηση θα διοικείται από διοικητικό
συμβούλιο αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη, τα οποία
θα ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το
δημοτικό συμβούλιο, που θα το αποτελούν:
• Ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος, ή Δημοτικός Σύμβουλος
ή Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας ή Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας ή Δημότης.
• Τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων ο ένας
από την μειοψηφία.
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• Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα.
• Έξι (6) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν
πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του Νομι−
κού Προσώπου.
Στην περίπτωση που η Επιχείρηση θα απασχολεί πε−
ρισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους τότε στο
Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχει και ένας εκπρόσω−
πος των εργαζομένων οπότε μειώνεται ο αριθμός των
δημοτών χωρίς τροποποίηση της συστατικής πράξης.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί−
ζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λή−
γει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο για τις δραστηριό−
τητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το επι−
χειρησιακό 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 Φο−
ρέων.
• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομι−
κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από
φυσικά πρόσωπα.
• Λοιπές επιχορηγήσεις
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−
κούς 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 Περιφέρειας 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 επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο
ή την Κοινότητα 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 συγ−
χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συ−
μπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους.
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από
αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των
υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη σε
βάρος του Κ.Α.02.10.7513 ποσού 160.000 ευρώ η οποία θα

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2011
και ανάλογες δαπάνες θα προβλεφθούν στους προϋ−
πολογισμούς των επόμενων οικ. ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγιά, 2 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
F
Αριθμ. 5921
(3)
Συγχώνευση Δημοτικών Νομικών Προσώπων σε ένα Νο−
μικό Πρόσωπο του Δήμου Αγιάς με την επωνυμία
«Ηρακλείδης».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1, 103, 225 και 238 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010).
2. Το με αριθμό 138/2010 Προεδρικό Διάταγμα «Ορ−
γανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
– Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α’/27−12−2010).
3. Την με α.π.οικ. 4569/27−11−2011 εγκύκλιο 11 του ΥΠ.ΕΣ.
Α.& Η.Δ. με θέμα «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπι−
κού ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των Δήμων».
4. Τον οδηγό συγχωνεύσεων των νομικών προσώπων
και των επιχειρήσεων των Δήμων, που εξέδωσε το
ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
5. Την υπ’ αριθ. 5848/34322/29−4−2011 έγκριση της Γενι−
κής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας−Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με «Έγκριση της
με αριθμό 39/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αγιάς».
6. Τις συστατικές πράξεις των Νομικών προσώπων και
τις τροποποιητικές αυτών και συγκεκριμένα:
• Την αριθμ. 16190/22−7−1998 απόφαση του Γ. Γ της
Περιφέρειας Θεσσαλίας «περί προσαρμογής συστατικής
πράξης του Κ.Π.Σ. Αγιάς στις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. στα
μέρη που αφορούν την επωνυμία του Ν.Π.
• Την αριθμ. 97/2000 απόφασή του Δήμου Αγιάς περί
τροποποίησης συστατικής πράξης Κοινοτικού Παιδικού
Σταθμού στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 31 και 16 παρ.
2 του Ν. 2539/1997
• Την αριθμ. 14327/00 (ΦΕΚ 1186 Β΄) του Γ.Γ της Περι−
φέρειας Θεσσαλίας Τροποποίηση συστατικής πράξης
Κοινοτικού Παιδικού Σταθμού Αγιάς Ν. Λάρισας που
αφορά την επωνυμία ως «Παιδικός Σταθμός Δήμου Αγι−
άς, τους πόρους του Ν.Π. που είναι η επιχορήγηση από
το Δήμο Αγιάς και την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού
Δήμου Αγιάς.
• Την αριθμ. 143/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συμ−
βουλίου Αγιάς περί σύστασης νομικού προσώπου με την
επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Αγιάς.
• Την αριθμ. 24047/26.11.1996 (ΦΕΚ 1124/1996/τ.Β΄) από−
φαση του Γ. Γ Περιφέρειας Θεσσαλίας περί σύστασης
νομικού προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής
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Προστασίας Ηλικιωμένων Αγιάς», με σκοπό του Ν.Π. η
παροχή κοινωνικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και ια−
τρικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της Κοινότη−
τας Αγιάς, σε εφαρμογή του εκάστοτε προγράμματος
έξωιδρυματικής προστασίας υπερηλίκων
• Την αριθμ. 8382/06 (ΦΕΚ 719 Β/14−6−2006) απόφαση
του Γ.Γ Περιφέρειας Θεσσαλίας περί τροποποίησης
της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την
επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Αγιάς». που τροποποιεί την υπ’ αριθμ.
24047/26.11.1996 (ΦΕΚ 1124/1996/τ. Β΄) απόφασή μας περί
σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Αγιάς» ως
προς την παρ. Γ1 της συστατικής πράξης του «ΠΟΡΟΙ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» και στο εξής η ετήσια επι−
χορήγηση από το Δήμο Αγιάς θα ανέρχεται στο ποσό
των 32.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία:
Εγκρίνουμε τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων
του Δήμου:
Α.− Παιδικός Σταθμός Δήμου Αγιάς
Β.− Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η)
Δήμου Αγιάς.
και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου στο Δήμο Αγιάς με την επωνυμία:
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ηρακλείδης» Δή−
μου Αγιάς.
Σκοπός:
• Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατρο−
φή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία ήπιων εργαζομέ−
νων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική,
κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η
προπαρασκευή τους για την φυσική μετάβαση από την
οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον).
• Η παροχή κοινωνικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και
ιατρικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα του Δήμου
Αγιάς, σε εφαρμογή του εκάστοτε προγράμματος εξωϊ−
δρυματικής προστασίας υπερηλίκων
Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από διοικητικό συμ−
βούλιο, αποτελούμενο από δεκατρία (13) μέλη, τα οποία
μαζί με τους αναπληρωτές τους θα ορίζονται από το
δημοτικό συμβούλιο, που θα το αποτελούν:
• Ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος, ή Δημοτικός Σύμβουλος
ή Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας ή Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας ή Δημότης.
• Τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων οι
δύο (2) από τη μειοψηφία.
• Οκτώ (8) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου, που έχουν
πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του Νομικού
Προσώπου.
Η μειοψηφία μπορεί αντί δημοτικού συμβούλου να
ορίσει ως εκπρόσωπό της δημότη ή κάτοικο που εί−
ναι χρήστης των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή
που έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση
ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού
προσώπου,
Στην περίπτωση που το Ν.Π. θα απασχολεί περισσό−
τερους από δέκα (10) εργαζόμενους τότε στο Διοικητικό
Συμβούλιο θα συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των
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εργαζομένων οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των
δημοτών χωρίς τροποποίηση της συστατικής πράξης.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του
νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημο−
τικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση
του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικη−
τικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά
τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού
συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκη−
ση των καθηκόντων τους.
Πόροι:
• Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία
ανέρχεται σε 80.000 ευρώ και η οποία έχει εγγραφεί
στον ΚΑ 00.6715.01 και έκτακτη επιχορήγηση ποσού
25.000 ευρώ στον Κ.Α.00.6731.01 του προϋπολογισμού
Δήμου Αγιάς οικ. έτους 2011.
• Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες.
• Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.
• Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από
τη συμμετοχή του σε προγράμματα.
Περιουσία
Είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευ−
μένων Ν.Π. καθώς και αυτή που τυχόν αποκτηθεί ή πα−
ραχωρηθεί.
Τα περιουσιακά στοιχεία, τα χρηματικά ποσά που
υπάρχουν στο όνομα του κάθε Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία ανα−
φέρονται στα extre των λογαριασμών της Αγροτικής
τράπεζας Αγιάς, και οι υποχρεώσεις των (όπως ακρι−
βώς αναγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις που
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εισήγησης με−
ταβιβάζονται στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς
που προήλθε από την συγχώνευση.
Εκπροσώπηση:
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και
σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από
τον Αντιπρόεδρο.
Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό
πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη
συνέχιση από αυτό.
Προσωπικό:
Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παρα−
πάνω συγχωνευόμενα Νομικά Πρόσωπα, μεταφέρονται
αυτοδίκαια στο νέο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο που
δημιουργείται. Στις θέσεις αυτές εντάσσεται το προσω−
πικό με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε στα
συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα.
Κάλυψη δαπάνης:
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κ.Α. 02.00.6715.01 με τίτλο, «Ετήσια εισφορά
στο Ν.Π.Δ.Δ. Ηρακλείδης», ποσού 80.000 € και σε βάρος
του Κ.Α. 02.00.6731.01 με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.
Ηρακλείδης», ποσού 25.000 € του προϋπολογισμού του
Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2011.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγιά, 2 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
F
Αρ. Απόφ. 68/2011
(4)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών της Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης: 1) Σχολική Επιτροπή Γυμνα−
σίου − Λυκείου Κολυμβαρίου, 2) Σχολική Επιτροπή
Γυμνασίου − Λυκείου Αλικιανού, 3) Σχολική Επιτρο−
πή Γυμνασίου − Λυκείου Βουκολιών, 4) Σχολική Επι−
τροπή Γυμνασίου Πλατανιά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 102 & 103 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7−
06−2010 τ.Α΄).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 και
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
3) Την υπ’ αριθμ. 8440/24−02−2011 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
Α.Η.Δ.
4) Την αριθμ. 382/18−04−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχου
νομιμότητας της αριθμ. 68/2011 απόφασης του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Δήμου Πλατανιά, αποφασίζουμε:
Συγχωνεύουμε τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης:
1) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου − Λυκείου Κολυμβαρίου
(ΦΕΚ 441/24−06−1991), 2) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου
− Λυκείου Αλικιανού (ΦΕΚ 826/Β716−0−1991), 3) Σχολική
Επιτροπή Γυμνασίου − Λυκείου Βουκολιών (ΦΕΚ 228/Β΄/
3−04−1992), 4) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Πλατανιά
(ΦΕΚ 448/24−06−1991) σε ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επι−
τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Πλατανιά,
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά» που θα διέπεται από
τις εξής διατάξεις:
1. Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσό−
δων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−

τουργίας των σχολικών μονάδων ή των αρμοδιοτήτων
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
2. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε
(15) μέλη, ως εξής:
− Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται από
την πλειοψηφία
− Δύο (2) μέλη ορίζονται από τη μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί
δημοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπό της
δημότη ή κάτοικο του Δήμου.
− Τέσσερις (4) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων,
των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
− Τέσσερις (4) εκπροσώπους της ένωσης γονέων, και
στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, εκ−
προσώπους των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης
− Τρεις (3) εκπρόσωπους των μαθητικών κοινοτήτων,
κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του
νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δη−
μοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την
εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολι−
κής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Στην περίπτωση αυτή μειώνεται κατά ένα μέλος και ο
αριθμός των Διευθυντών.
3. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
β) η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση από τον Δήμο το
ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκά−
στοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτα−
κτης επιχορήγησης.
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
4. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή
και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών που
συγχωνεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά
πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας 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 υπη−
ρεσίες 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 και αφού έχει προηγηθεί
έλεγχος νομιμότητας, το νέο νομικό πρόσωπο που δημι−
ουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα
που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υπο−
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χρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προ−
κύπτουν 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, συνεχίζο−
νται 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 Πλατανιά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γεράνι, 28 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 62/2011
(5)
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Πωγωνίου
και Σύσταση Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 107 και 109, του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των άρθρων 252 έως 255 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
2. Τις υπ’αριθμ. εγκυκλίους 51/2010, 9/2011, 11/2011 και
24/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ., αποφασίζουμε:
Τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Πωγωνίου με την επωνυμία «Κοινωφελής Επι−
χείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και
Άθλησης Δήμου Πωγωνίου» από τη συγχώνευση των
υφιστάμενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Άνω
Πωγωνίου, ως κατωτέρω:
1. ΣΥΣΤΑΣΗ
Συνιστά νέα ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση στο Δήμο
Πωγωνίου με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πο−
λιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Αθλητισμού Δή−
μου Πωγωνίου» η οποίο προέρχεται από τη συγχώνευση
των Κοινωφελών Επιχειρήσεων με την επωνυμία:
− ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛ−
ΠΑΚΙΟΥ η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 2048/24−11−1999
ΦΕΚ σύστασης και στο αριθ. 906/14−5−2009 τ.Β΄ ΦΕΚ
τελευταίας τροποποίησης.
− ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 1247/17−6−1999 ΦΕΚ
σύστασης και στο αριθ. 1275/29−6−09 (ΦΕΚ τελευταίας
τροποποίησης).
− ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΑΝΩ ΚΑΛΑ−
ΜΑ η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 638/6−4−2009 (ΦΕΚ
τελευταίας τροποποίησης).
− ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΩΓΩΝΙΑ−
ΝΗΣ η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 192/25−2−2010 (ΦΕΚ
τελευταίας τροποποίησης).
− ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ η
οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 61/21−1−2009 ΦΕΚ τελευ−
ταίας τροποποίησης.
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2. ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης η οποία
προκύπτει από τη συγχώνευση των παραπάνω Κοινω−
φελών Επιχειρήσεων είναι η οργάνωση λειτουργιών και
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον πολιτισμό,
τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τη νεολαία καθώς και
την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής και
συγκεκριμένα:
• Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με την δημιουργία
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινα−
κοθηκών, κινηματογραφικών λεσχών, κέντρων πληρο−
φόρησης νέων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας
μουσικής σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής και
εικαστικών εργαστηρίων, στέκια νεολαίας, ελευθέρων
ανοιχτών πανεπιστημίων, καθώς και η μελέτη και η
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
• Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθηκών.
• Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) για την εξυπηρέτηση των εργαζομέ−
νων και μη μητέρων, η φροντίδα, η προσχολική αγωγή, η
διαπαιδαγώγηση, η ψυχαγωγία και απασχόληση βρεφών
και νηπίων και παιδιών γενικά προσχολικής ηλικίας κα−
θώς και παιδιών με ειδικές ανάγκες.
• Η ίδρυση και λειτουργία Σχολής κλασικού και σύγ−
χρονου χορού.
• Η ίδρυση και λειτουργία Τμήματος παραδοσιακών
χορών.
• Η ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Ωδείου.
• Η ίδρυση και λειτουργία χορωδιών.
• Η δημιουργία και λειτουργία Μουσείων (Λαογραφι−
κού Μουσείου για την προβολή της τοπικής παράδοσης
και λαογραφίας κ.λπ.).
• Η εκπόνηση μελετών ανάπλασης ιστορικών χώρων
και κτιρίων για την ανάδειξή τους.
• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων συνο−
λικής προβολής της περιοχής του δήμου.
• Η λειτουργία κέντρου προβολής της περιοχής, με
παροχή έντυπης και ψηφιακής πληροφόρησης και ενη−
μέρωσης, μέσω έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων και
της ψηφιακής επικοινωνίας, με αξιοποίηση κατάλληλων
εφαρμογών της πληροφορικής, όπως η ανάπτυξη και
διαχείριση ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων πληροφό−
ρησης για την προβολή της περιοχής.
• Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου
χειροτεχνίας, ζωγραφικής και μικρογλυπτικής με θέματα
και υλικά από το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον,
καθώς και εικαστικών εργαστηρίων.
• Η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση δραστηριο−
τήτων και υπηρεσιών στον τομέα του πολιτιστικού του−
ρισμού που συνάδουν με τους καταστατικούς σκοπούς
της επιχείρησης και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.
• Η ανάπτυξη σχέσεων σε εθνικό και διακρατικό επί−
πεδο με αντίστοιχες επιχειρήσεις και φορείς της Αυ−
τοδιοίκησης.
• Η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμά−
των.
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• Η έρευνα, συλλογή και διάσωση αρχείων για την
τοπική παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό.
• Η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που έχουν σχέση
με την περιοχή και η προβολή του έργου τους.
• Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και εκδόσεων με
κύριο άξονα τη συμβολή στην ανάδειξη της περιοχής
στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
• Η επιβράβευση εξαιρετικών ατομικών και ομαδικών
επιδόσεων στο χώρο του πολιτισμού, καθώς και διακε−
κριμένων προσπαθειών για την εξίσωση των ευκαιριών
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
• Η διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού
με θέματα που έχουν σχέση με την παιδεία, τον πολι−
τισμό, το περιβάλλον και τον αθλητισμό.
• Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς πο−
λιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα
του Δήμου και η παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής
και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, με στό−
χο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και
την διερεύνηση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των
παρεμβάσεών τους.
• Η συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
• Η ανάληψη και υλοποίηση Ευρωπαϊκών, Εθνικών και
επενδυτικών Προγραμμάτων εκπαιδευτικού, επιμορφω−
τικού, πολιτιστικού, αναπτυξιακού και ερευνητικού χα−
ρακτήρα.
• Η αξιοποίηση και προώθηση των τοπικών παραδο−
σιακών προϊόντων.
• Η οργάνωση εργαστηρίων για την παραγωγή πα−
ραδοσιακών τοπικών προϊόντων με τη συνεργασία των
κατοίκων του Δήμου και η οργάνωση της προώθησής
τους, με απώτερο στόχο την πολιτιστική ανάδειξη του
Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
• Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων καθώς και κτιρί−
ων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς.
• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων,
φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμ−
μετοχή σε αυτά, καθώς και συνεδρίων και σεμιναρίων.
• Η γνώση και η προβολή της τοπικής ιστορίας, των
τοπικών παραδοσιακών επαγγελμάτων και προϊόντων
καθώς και του τοπικού πολιτισμού.
• Η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγ−
χρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό
επίπεδο.
• Η προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής, πνευμα−
τικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων και
ιδιαίτερα των νέων του Δήμου.
• Η δημιουργική απασχόληση, άθληση και ψυχαγωγία
των κατοίκων της περιοχής και ιδίως των νέων, κυρίως
στον ελεύθερο χρόνο τους. Η ενθάρρυνση της συνερ−
γασίας, αυτενέργειας, πρωτοβουλίας και ενεργητικής
συμμετοχής στα προγράμματα του Δήμου που τους
αφορούν.
• Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικα−
νοτήτων των νέων, η καλλιέργεια φίλαθλου συναγωνι−
στικού πνεύματος μακριά από φανατισμούς και ανταγω−
νισμούς καθώς και η κοινωνικοποίηση των πολιτών.

• Η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε χώρους,
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, η διαχείριση και εκμετάλ−
λευση δημοτικών αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων,
γηπέδων, γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμνα−
στικής, ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες για
την άθληση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων.
• Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και πρωτα−
θλημάτων.
• Η δημιουργία και λειτουργία Ακαδημιών Αθλητι−
σμού.
• Η δημιουργία και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής
αγωγής.
• Η ίδρυση μαζικού αθλητισμού, για να καλυφθούν οι
ανάγκες κατά ηλικία, ενδιαφέροντα κ.λπ.
• Η συμμετοχή σε προγράμματα αθλητισμού.
• Η συνεργασία με όλους τους φορείς (κρατικούς,
αθλητικούς, συλλόγους, ενώσεις κ.λπ.) καθώς και αθλη−
τικούς παράγοντες για την από κοινού προώθηση και
αντιμετώπιση των δύσκολων προβλημάτων της νεολαίας
(αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών κ.λπ.).
• Η οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητι−
κών τμημάτων, καθώς και η ενθάρρυνση της συμμετοχής
των νέων και γενικότερα των κατοίκων σε αθλητικές
δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
• Η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής νέων.
• Η ανάπτυξη εθελοντισμού και η στήριξη φορέων και
συλλόγων που τον προάγουν.
• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων κα−
θώς και η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για
την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων, ομογενών,
μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική
και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
• Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περι−
βάλλοντος, των φυσικών πόρων και η εκπόνηση μελετών
που έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό και τη διαχείριση
του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.
• .Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε αντίστοιχα
θέματα, η προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, η
ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα κυκλοφορίας και πρασίνου
του Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με
Πανεπιστημιακούς και δημόσιους γενικά οργανισμούς,
καθώς και με άλλους φορείς ή ιδιώτες.
• Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμ−
μάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανά−
πτυξη και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλο−
ντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.
• Η δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για τη Φύση
καθώς και για τα Οικολογικά Πάρκα.
• Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία
και αναβάθμιση της αισθητικής των οικισμών του Δή−
μου και της απρόσκοπτης πρόσβασης και χρήσης των
κοινόχρηστων χώρων.
• Η ενημέρωση σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
• Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων
από την αλιεία (λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η
καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
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• Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανά−
πλαση των περιοχών του Δήμου, κυρίως σε περιοχές
όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και
εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
• Η εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευ−
αισθητοποίησης των κατοίκων για την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος.
• Η λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Κεφαλοβρύ−
σου και Παρακαλάμου.
• Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
• Η λειτουργία και εκμετάλλευση λατομείου.
• Η υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και ευρωπα−
ϊκών προγραμμάτων.
• Η οργάνωση και λειτουργία δημοτικής συγκοινω−
νίας.
• Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και περιοδικών
πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού
περιεχομένου για την προβολή των τοπικών πολιτιστι−
κών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
• Η προβολή μέσω πινακίδων, πινάκων και λοιπών
στοιχείων, ιδεών και μηνυμάτων της επιχείρησης που
έχουν σχέση με την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη,
τον αθλητισμό, το περιβάλλον καθώς και την προώθη−
ση της πολιτιστικής προβολής της περιοχής τόσο στο
εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.
• Η συνεργασία με ορειβατικούς, φυσιολατρικούς και
λοιπούς συλλόγους για την δημιουργία υποδομών και
των προϋποθέσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του
Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
• Η δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας.
• Η έκδοση κάθε είδους διαφημιστικών φυλλαδίων και
γενικά έντυπου υλικού.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα (50)
χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης
στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Ως έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου
Πωγωνίου.
5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ της επιχείρησης αποτελεί η ακίνητη και
κινητή περιουσία των πιο πάνω συγχωνευμένων κοινω−
φελών επιχειρήσεων καθώς και κάθε άλλη περιουσία
κινητή ή ακίνητη που τυχόν θα αποκτηθεί στο μέλλον.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Το κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήμος στην επιχείρη−
ση είναι το άθροισμα των χρηματικών διαθεσίμων των
συγχωνευομένων κοινωφελών επιχειρήσεων το οποίο
ανέρχεται σε 850.322,08€. Για την κάλυψη των αναγκών
της Επιχείρησης θα γίνει αύξηση του κεφαλαίου της
ύψους 200.000,00 €, το οποίο θα καταβληθεί από τον
Δήμο με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στη
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. ΠΟΡΟΙ της επιχείρησης θα προέρχονται:
1. Από τη χρηματοδότηση του Δήμου Πωγωνίου, μέσω
των διετών προγραμμάτων δράσης.
2. Από τα έσοδα παροχής υπηρεσιών του άρθρου 268
του ν. 3463/06 καθώς και παροχής υπηρεσιών σχετικών
με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης προς
τρίτους.
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3. Από την χρηματοδότηση των δράσεών της από
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
4. Από την εκμετάλλευση των σφαγείων Κεφαλοβρύ−
σου και Παρακαλάμου.
5. Από την εκμετάλλευση λατομείου.
6. Από δωρεές ή κληροδοτήματα, κληρονομιές και ενι−
σχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα καθώς και από φυσικά πρόσωπα.
7. Από πάσης φύσεως χορηγίες ή επιχορηγήσεις.
8. Από τα έσοδα εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεών
της.
9. Από δάνεια.
10. Από πιστώσεις ιδιωτών.
11. Από προγραμματικές συμβάσεις.
12. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
8. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η επιχείρηση θα διοικείται από ενδεκαμελές (11) Δι−
οικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί με τους
αναπληρωτές του, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) είναι
αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων, δύο (2)
εξ αυτών της μειοψηφίας, και έξι (6) είναι δημότες ή
κάτοικοι του Δήμου Πωγωνίου, που έχουν πείρα ή γνώ−
σεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προστίθεται και ο εκ−
πρόσωπος των εργαζομένων, υποδεικνυόμενος από τη
γενική τους συνέλευση (χωρίς αλλαγή της συστατικής
πράξης), όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους
από είκοσι εργαζομένους, μειώνοντας αντίστοιχα τον
αριθμό συμμετοχών των δημοτών. Η θητεία του Διοικη−
τικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία 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 απόφα−
ση του Δημοτικού Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολι−
κού αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση
του εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού
φορέα της περιοχής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του
οργάνου που τους πρότεινε. Το Δημοτικό Συμβούλιο
ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους.
9. 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 συμ−
βουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις
επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για
όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−
χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συ−
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μπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους.
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από
αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των
υφιστάμενων επιχειρήσεων.
11. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ:
Η επιχείρηση θα μπορεί να λυθεί για τους ακόλου−
θους λόγους:
1. Με τη συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει
συσταθεί.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη
συστατική πράξη.
3. Εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω
των δύο (2) ετών.

4. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, με από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρισή
της. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περι−
ουσιακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο
που τη συνέστησε.
Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, οι
οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλπάκι, 26 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ
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õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε..

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. σε 5 € ανά έτος.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. .

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα..
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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