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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 933
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 85/2011
(1)
Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Α΄/θμιας εκπαίδευ−
σης των πρώην Δήμων Αμυνταίου, Φιλώτα, Αετού και
των Κοινοτήτων Βαρικού και Λεχόβου και τη σύστα−
ση «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευ−
σης Δήμου Αμυνταίου».

Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Α΄/θμιας εκπαίδευ−
σης των πρώην Δήμων Αμυνταίου, Φιλώτα, Αετού
και των Κοινοτήτων Βαρικού και Λεχόβου και τη
σύσταση «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου». .....................................
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων με τις
επωνυμίες: α) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέ−
στορος (Κ.Ε.ΔΗ.ΝΕ.), β) Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Πύλου (Κ.Δ.Ε.Π.) και γ) Δημοτική Κοινωφε−
λής Επιχείρηση Παπαφλέσσα (ΔΗ.Κ.Ε.Π.), σε μια
(1) Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙ−
ΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ − ΝΕΣΤΟ−
ΡΟΣ (Κ.Ε.Δ.−ΠΥ.ΝΕ.)». ....................................................................
Συγχώνευση των νπδδ: 1. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙ−
ΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ−ΘΟΡΙΚΟΥ», 2. «ΠΟΛΙΤΙ−
ΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ−ΘΟΡΙΚΟΥ», 3. «ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», 4. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», 5. «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑ−
ΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ», 6. «ΑΘΛΗ−
ΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», 7. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», 8. «ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», 9. «Α΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
10. «Β΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», 11. «Γ΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
12. «ΚΑΠΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», 13. «ΚΑΠΗ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ»,
σε ένα νπδδ με όνομα: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙ−
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». .
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων: 1. «Κοι−
νωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αναβύσ−
σου» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Α.», 2. «Κοι−
νωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Καλυβίων»
με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΔΚΑ», σε μία Κοινω−
φελή Δημοτική Επιχείρηση με επωνυμία: «ΚΟΙΝΩ−
ΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». .............
Συγχώνευση των δύο Κοινωφελών Επιχειρήσεων των
πρώην Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδό−
νας σ’ ένα Ν.Π.Ι.Δ. του νέου Δήμου Φιλαδέλφειας −
Χαλκηδόνος και την έγκριση της Συστατικής Πρά−
ξης αυτού..............................................................................................

1

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

2

3

4

5

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν. 3852/10.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8440/24.02.2011 απόφαση του
Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
4. Την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 20 του
Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. ΑΠ: 14502/562/12−04−2011 απόφαση
της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμυνταίου προέκυψε από τη
συνένωση των Δήμων Αετού, Αμυνταίου, Φιλώτα και τις
Κοινότητες Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου στους οποίους
λειτουργούσαν οι αναφερόμενες σχολικές επιτροπές της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποφασίζουμε:
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου
103 του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ:
1) Κοινότητας Βαρικού με την Επωνυμία «Ενιαία Σχολική
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ− ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ− ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,
(ΦΕΚ Β΄ 595/10−08−89)
2) Κοινότητας Λεχόβου με την Επωνυμία ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟ−
ΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ − ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ − ΓΥΜΝΑ−
ΣΙΟΥ, (ΦΕΚ Β΄ 675/ 11−09−89).
3) Δημοτικού Διαμερίσματος Σκλήθρου του Δήμου
Αετού, με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, (ΦΕΚ Β΄ 820/25−10−89).
4) Δημοτικού Διαμερίσματος Αετού του Δήμου Αετού,
με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑ−
ΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, (ΦΕΚ Β΄ 702/20−02−
89).
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5) Δημοτικού Διαμερίσματος Πεδινού του Δήμου
Αετού, με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β΄ 701/18−09−89).
6) Δημοτικού Διαμερίσματος Αναργύρων του Δήμου
Αετού, με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, (ΦΕΚ Β΄ 701/18−09−89).
7) Δημοτικού Διαμερίσματος Φιλώτα του Δήμου Φι−
λώτα, με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΟΥ και ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, (ΦΕΚ Β΄
1380/99).
8) Δημοτικού Διαμερίσματος Μανιακίου του Δήμου
Φιλώτα, με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, (ΦΕΚ Β΄ 783/10−10−89).
9) Δημοτικού Διαμερίσματος Αντιγόνου του Δήμου
Φιλώτα, με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑ−
ΓΩΓΕΙΟΥ, (ΦΕΚ Β΄ 147/12−03−91).
10) Δημοτικού Διαμερίσματος Λεβαίας του Δήμου Φι−
λώτα, με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΟΥ και ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, (ΦΕΚ Β΄
247/03−03−03).
11) Δημοτικού Διαμερίσματος Βεγόρων του Δήμου
Φιλώτα, με την επωνυμία ENIAIA ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, (ΦΕΚ Β΄ 627/25−08−89).
12) Δημοτικού Διαμερίσματος Φαραγγίου του Δήμου
Φιλώτα, με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟΥ, (ΦΕΚ Β΄ 702/20−02−89).
13) Δημοτικού Διαμερίσματος Ξινού Νερού του Δήμου
Αμυνταίου, με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, (ΦΕΚ Β΄ 1898/14−09−07).
14) Δημοτικού Διαμερίσματος Πετρών του Δήμου Αμυ−
νταίου, με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, (ΦΕΚ Β΄ 1898/14−09−07).
15) Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Παντελεήμονα του
Δήμου Αμυνταίου, με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, (ΦΕΚ Β΄ 595/10−08−89).
16) Δημοτικού Διαμερίσματος Κέλλης του Δήμου Αμυ−
νταίου, με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, (ΦΕΚ Β΄ 1898/14−09−07).
17) Δημοτικού Διαμερίσματος Αμυνταίου του Δήμου
Αμυνταίου, με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β΄ 1953/04−10−07) και ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ−
ΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β΄ 1229/09−10−00) και ΣΧΟ−
ΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΦΕΚ Β΄ 1898/14−09−07) και ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΦΕΚ Β΄ 1067/29−06−07)
και ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΦΕΚ Β΄
1976/09−10−07) και ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩ−
ΓΕΙΟ (ΦΕΚ Β΄ 1953/04−10−07) και τη σύσταση ενιαίου
ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
στο Δήμο Αμυνταίου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική
Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου» με
έδρα τον Δήμο Αμυνταίου.
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης 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 Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό

Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από
την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικεί−
ων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται
αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας
των σχολικών μονάδων.
3. 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:
− Πέντε Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων του−
λάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού
συμβουλίου
− Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
− Έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Επτά δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο της
εκπαίδευσης
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση που θα καλείται ο οικείος Διευθυντής
Σχολικής Μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψή−
φου θα μειώνεται κατά έναν, ο αριθμός των Δημοτών.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και ή
τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) Πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
στ) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
6. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή
και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά
πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι,
καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των
νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες 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, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με
καθολικό διάδοχο.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι
νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυ−
τοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαι−
τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα
από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλέιται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αμύνταιο, 27 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΣΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 54/2011
(2)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων με τις επω−
νυμίες:
α) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέστορος (Κ.Ε.ΔΗ.ΝΕ.),
β) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύλου (Κ.Δ.Ε.Π.) και
γ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παπαφλέσσα
(ΔΗ.Κ.Ε.Π.),
σε μια (1) Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ − ΝΕΣΤΟ−
ΡΟΣ (Κ.Ε.Δ.−ΠΥ.ΝΕ.)».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΛΟΥ−ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρ−
θρων 254, 255 και 263 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
2. Την υπ’ αριθμ. 9 και 24/2011 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και την υπ’ αριθμ. 1605/ΟΙΚ 3.85 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 17/Β΄/14−01−2011).
3. Την υπ’ αριθμ. 762/29−3−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί του ελέγχου νομι−
μότητας της υπ’ αριθμ. 54/2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, αποφασίζουμε:
Συγχωνεύουμε τις παρακάτω Κοινωφελείς Επιχειρήσεις:
1) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
(Κ.Ε.ΔΗ.ΝΕ.) (ΦΕΚ 978/22−5−2009 τ. Β΄).
2) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ (Κ.Δ.Ε.Π.)
(ΦΕΚ 1733/20−8−2009 τ. Β΄).
3) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΠΑΦΛΕΣ−
ΣΑ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) (ΦΕΚ 813/10−6−2010 τ. Β΄).
Συνιστούμε νέα Κοινωφελή Επιχείρηση Ιδιωτικού Δι−
καίου ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ−ΝΕΣΤΟ−
ΡΟΣ (Κ.Ε.Δ.−ΠΥ.ΝΕ)».
ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η Πύλος
(είναι δυνατή η αλλαγή της έδρας της Κ.ΕΔ.−ΠΥ.ΝΕ.,
με τεκμηριωμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του).
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ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση διαρθρώνεται ως εξής:
Α) ΠΑΙΔΕΙΑ
Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ε) ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΙ
1. Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι:
Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η οργά−
νωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η παροχή
υπηρεσιών που συνδέονται με τις αρμοδιότητες και
αναφέρονται στους τομείς Κοινωνική Παιδεία, Πολιτι−
σμός, Ανάπτυξη, Απασχόληση και Κοινωνική Μέριμνα
και Αλληλεγγύη.
Α) ΠΑΙΔΕΙΑ:
1. Ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.
3. Ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
4. Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών
και ιστορικών Σχολικών Κτιρίων και κτιρίων που παρα−
χωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:
Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστα−
σία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με
τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,
μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων,
φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχο−
λών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η
μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών αυτών
και η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους πολιτιστικούς
φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα του Δήμου, για
την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και την διεύ−
ρυνση των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους.
Η προστασία μουσείων, μνημείων, κάστρων, σπηλαίων,
καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της πε−
ριοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ χορού,
θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κ.λπ.) ή η συμμετοχή
τους σε αυτά.
Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευ−
ρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστα−
σία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστι−
κών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η ανάπτυξη
του πολιτιστικού τουρισμού.
Γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
1) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυ−
ξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας.
2) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευ−
νας και τεχνολογίας, για την ανάπτυξη της περιοχής
μας.
3) Η υλοποίηση ή η συμμετοχή και η προώθηση της
τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.
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Η ίδρυση, οργάνωση, συντήρηση, λειτουργία και δια−
χείριση δημοτικών καταστημάτων (παντοπωλεία κ.α.),
δημοτικών αγορών κ.λπ.
Η αξιοποίηση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση
κατασκηνώσεων.
Δ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά
σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για
την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της
απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφό−
ρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών.
Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση
και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατο−
λισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προ−
σαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες
και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και
παραθαλάσσιων περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και
ευρωπαϊκού σχεδιασμού.
Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της
περιοχής μας με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων
που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο
την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους, για την εξεύρεση
απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιρι−
ών πρόσβασης στην αγορά εργασίας με τη δημιουργία
Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την
Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους
φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής μας.
Στο συντονισμό των πολιτικών καταπολέμησης της
ανεργίας σε επίπεδο Δήμου Πύλου−Νέστορος.
Στη δημιουργία στοχευόμενων προγραμμάτων επι−
μόρφωσης των ανέργων και διασύνδεσης με την αγορά
εργασίας.
Στη δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων ενίσχυ−
σης των ανέργων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες
Πληθυσμού.
Δημιουργία Γραφείων προώθησης της απασχόλησης
στα Κ.Ε.Π. του Δήμου, με:
α) χαρτογράφηση των ανέργων του Δήμου,
β) δημιουργία προφίλ ανέργων και
γ) δικτύωση των ανέργων με τις νέες θέσεις εργα−
σίας − επιχειρηματικότητας.
Ε) ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ:
Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά
σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίας για
την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της
απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφό−
ρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών.
Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού
Προσανατολισμού.
Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού
της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους,
με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για
την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και
τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Οι διατάξεις των σκοπών και του έργου που επιδιώκει
η επιχείρηση, ερμηνεύονται σύμφωνα με το νόμο, τα
συναλλακτικά ήθη, την καλή πίστη και πάντοτε προς
προαγωγή των σκοπών της επιχείρησης οι οποίοι απο−
βλέπουν στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος,
την ανάπτυξη, την κοινωνική και οικονομική ευημερία
της περιοχής.
Είναι δυνατή από την Κοινωφελή Επιχείρηση η παράλ−
ληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, κατά τα ανωτέρω,
οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περί−
πτωση δεν έχουν εμπορικό η βιομηχανικό χαρακτήρα.
Η κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει, ως εκ
τρίτου συμβαλλόμενη, σε προγραμματικές συμβάσεις,
στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 225 του
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
Για την επίτευξη των σκοπών της, η επιχείρηση:
Σχεδιάζει, υλοποιεί και συμμετέχει σε Εθνικά και συγ−
χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., προγράμματα χρημα−
τοδότησης.
Καταρτίζει και υλοποιεί πρόγραμμα προβολής του
συνολικού προγράμματος δράσης της όσο και των επι−
μέρους δραστηριοτήτων της.
Προωθεί τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παράγο−
νται από τους τομείς δράσης της.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΠΟΡΟΙ
Η ακίνητη και κινητή περιουσία των υφισταμένων μέ−
χρι σήμερα Κοινωφελών Επιχειρήσεων των τέως Δήμων
του Δήμου Πύλου – Νέστορος, ήτοι:
1) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ (Κ.Ε.ΔΗ.ΝΕ.)
2) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ (Κ.Δ.Ε.Π.)
3) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΠΑΦΛΕΣ−
ΣΑ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.)
η οποία περιέχεται στην κυριότητα της νέας Κοινω−
φελούς Επιχείρησης, μεταβιβάζονται όλα τα κινητά
και ακίνητα τα οποία έχουν στην κυριότητά τους
οι υφιστάμενες μέχρι σήμερα Κοινωφελείς Επιχει−
ρήσεις που συγχωνεύτηκαν, καθώς και κάθε άλλο
εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα επ’ αυτών, καθώς και
κάθε άλλη περιουσία κινητή και ακίνητη που τυχόν
αφιερώνεται.
ΠΟΡΟΙ
Πόροι της επιχείρησης είναι:
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Πύλου−Νέστορος
για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρε−
σίες με βάσει το άρθ. 259 του Ν. 3463/2006 και του Ν.
3852/2010.
− Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθ. 268
του Ν. 3463/2006.
− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα και συγχρηματοδο−
τούμενα προγράμματα, από τους πόρους της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
− Οι δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ−
σικά πρόσωπα.
− Έσοδα από διάφορους προσόδους από την περιου−
σία και Λοιπές επιχορηγήσεις.
− Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−
κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
Το κεφάλαιο που θα διαθέσει ο Δήμος Πύλου − Νέ−
στορος, ορίζεται στο ποσό των € 30.000,00 (€ τριάντα
χιλιάδων).
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ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύλου −Νέστορος
(Κ.Ε.Δ.−ΠΥ.ΝΕ)» είναι αόριστη.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ
Η επιχείρηση διοικείται από 11/μελές Διοικητικό Συμ−
βούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Πύλου−Νέστορος.
Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον πέντε (5) είναι αιρετοί
εκπρόσωποι του Δήμου Πύλου−Νέστορος εκ των οποίων
δύο (2) προέρχονται από την μειοψηφία.
Τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη είναι Δημότες ή κάτοικοι
του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το
αντικείμενο της επιχείρησης.
Εφόσον η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από
είκοσι (20) εργαζομένους τη θέση στο Διοικητικό Συμ−
βούλιο ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επι−
χείρηση, υποδεικνυόμενος από τη Γενική Συνέλευση
αυτών, με αντίστοιχη μείωση ενός (1) Μέλους από τους
Δημότες ή κατοίκους του Δήμου.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου ορίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Πύλου−Νέστορος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ.
2, 3, 4, και 5 του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
ΑΡΘΡΟ 8
ΛΥΣΗ
Η Δημοτική Επιχείρηση «Κοινωφελής Επιχείρηση Δή−
μου Πύλου−Νέστορος (Κ.Ε.Δ.−ΠΥ.ΝΕ.)» λύεται όταν:
− Παρέλθει η διάρκειά της χωρίς να παραταθεί
− Πριν τη πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με την από−
λυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεω−
τικά εάν καταστεί ανενεργός για χρονική διάρκεια 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
Πύλου − Νέστορος. Η εκκαθάριση γίνεται μόνο από
ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Πύλου − Νέστορος.
ΑΡΘΡΟ
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
μερίδα της Κυβέρνησης η Κοινωφελής Επιχείρηση του
Δήμου Πύλου − Νέστορος υποκαθίσταται αυτοδικαίως
και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις:
Των παρακάτω Κοινωφελών Επιχειρήσεων με την
επωνυμία:
1) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ (Κ.Ε.ΔΗ.ΝΕ.)
2) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ (Κ.Δ.Ε.Π.)
3) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΠΑΦΛΕΣ−
ΣΑ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.)
εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο αυτών.
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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 συμπε−
ριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου 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 καθεμιά από
αυτές.
Για το προσωπικό των νομικών προσώπων που συγ−
χωνεύονται εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 103
παρ. 8 και 10 του ν. 3852/2010.
Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρή−
σεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις
μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη
ύψους € 30.000,00 (€ Τριάντα χιλιάδων) σε βάρος του
Κ.Α. 00−6719.001 με τίτλο ¨Επιχορήγηση Κοινωφελούς
Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Πύλου − Νέστορος (Κ.Ε.Δ.−ΠΥ.ΝΕ)» του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2011,
ως Αρχικό Κεφάλαιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πύλος, 3 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 44/2011
(3)
Συγχώνευση των νπδδ: 1. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ−ΘΟΡΙΚΟΥ», 2. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ−ΘΟΡΙΚΟΥ», 3. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡ−
ΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», 4. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ», 5. «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙ−
ΣΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ», 6. «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ», 7. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ», 8. «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»,
9. «Α΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», 10. «Β΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
11. «Γ΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», 12. «ΚΑΠΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»,
13. «ΚΑΠΗ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ», σε ένα νπδδ με όνομα:
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛ−
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103 του Ν.3852/10
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/
7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρ−
θρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006.
2) Τις εγκύκλιους 9/2011 και 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και
της υπ’ αριθμ. 1.605/οικ3.85/ΦΕΚ 17/Β΄/14−1−2011 κοινής
υπουργικής απόφασης.
3) Την υπ’ αριθμ. 9390/6358/2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγ−
χου νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 44/2011 απόφασης Δ.Σ.
Σαρωνικού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
1. «Πνευματικό και Εκπολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλυ−
βίων Θορικού Αττικής» (Απόφαση Νομάρχη Ανατολικής
Αττικής 13337/1991 ΦΕΚ 611/τ.Β΄, απόφαση Περιφερειακού
Διευθυντή Αν. Αττικής 5193/1995 ΦΕΚ 336/τ.Β΄ και απόφα−
ση Γ.Γρ. Περ. Αττικής 28055/8510/2005 ΦΕΚ1925/τ.Β΄).
2. «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττι−
κής (περιοχή Λαγονησίου) (Αποφάσεις Γ.Γ.Περ.10945/2000
ΦΕΚ 761/τ.Β΄, 3092/2003 ΦΕΚ 408/τ.Β΄, 28057/8482/2005
ΦΕΚ 1925/τ.Β΄).
3. «Δημοτική Φιλαρμονική Καλυβίων» (Απόφαση Νομάρ−
χη Ανατολικής Αττικής 17323/1984 ΦΕΚ 454/τ.Β΄, απόφα−
ση Περιφερειακού Διευθυντή Αν. Αττικής 5192/1995 ΦΕΚ
336/τ.Β΄, και απόφαση Γ.Γρ. Περ. Αττικής 28056/8511/2005
ΦΕΚ 1925/τ.Β΄)
4. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων» (Απόφαση Γ.Γ. Περ.
Αττικής 6649/2004 ΦΕΚ 668/τ.Β΄).
5. «Κοινοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Άθλησης της
Κοινότητας Κουβαρά» (Απόφαση Γ.Γρ. Περ. Αττικής
5899/2007 ΦΕΚ 899/τ.Β΄).
6. «Αθλητικός Οργανισμός Καλυβίων» (Απόφαση Γ.Γ.
Περ. Αττικής 3645/2003 ΦΕΚ 408/τ.Β΄).
7. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Καλυβίων»
(Απόφαση Γ.Γ. Περ. Αττικής 7446/2001 ΦΕΚ 416/τ.Β ).
8. «Κοινοτικός Παιδικός Σταθμός Κοινότητας Ανα−
βύσσου» (Απόφαση Γ.Γ. Περ. Αττικής 7443/2001 ΦΕΚ
416/τ.Β΄)
9. «Α΄ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Δήμου Καλυβίων» (15420/1996 Απόφαση Προϊστάμενου
Περιφερειακής Διοίκησης Αν. Αττικής ΦΕΚ 907/τ.Β΄ και
απόφαση Γ.Γ. Περ. Αττικής 8514/2005 ΦΕΚ 968/τ.Β΄).
10. «Β΄ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δή−
μου Καλυβίων Αττικής» (Αποφάσεις Γ.Γρ. Περ. Αττικής
10944/2000 ΦΕΚ 761/τ.Β΄ και 8513/2005 ΦΕΚ 761/τ.Β΄).
11. «Γ΄ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δή−
μου Καλυβίων στη παραλιακή περιοχή του Δήμου» (Από−
φαση Γ.Γρ. Περ. Αττικής 5490/2007 ΦΕΚ 647/τ.Β΄).
12. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κοι−
νότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής» (Απόφαση Γ.Γ. Περ.
Αττικής 2707/2005 ΦΕΚ 469/τ.Β΄).
13. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κοι−
νότητας Παλαιάς Φώκαιας» (Απόφαση Περιφερειακού
Διευθυντή Αν. Αττικής 19625/1995 ΦΕΚ 655/τ.Β΄) σε ένα
νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Συνιστούμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
ως εξής:
1. ΟΝΟΜΑ
«Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγ−
γύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού»
2. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η
οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με
γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των
κατοίκων:
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ δ΄):
• Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής −
παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας.
• Η δημιουργία και λειτουργία:
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
− δημοτικού ιατρείου,
− προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που
έχουν παραβατική συμπεριφορά,

• 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:
− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
− βρεφοκομείων,
− ορφανοτροφείων,
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−
ντίδας,
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
− γηροκομείων
− Βοήθεια στο Σπίτι
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
− Κέντρων για ΑΜΕΑ
− ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
− αναψυχής ατόμων με αναπηρία
− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιω−
μένων (ΚΑΠΗ)
• Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά
αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οι−
κοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοη−
θημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως
(Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄)
− η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών,
− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
− η λειτουργία ωδείου,
− η λειτουργία φιλαρμονικής
Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο
75 παρ 1 περιπτ στ΄)
− 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 προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής
και των εγκαταστάσεων αυτών.
− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο
75 παρ 1 περιπτ στ΄):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η λειτουργία γυμναστηρίου, − η διοργάνωση αθλη−
τικών εκδηλώσεων
− η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
− η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης
3. Διοίκηση: Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκα−
πέντε (15) μέλη, ως εξής:
− Επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου
− Επτά (7) δημότες ή κατοίκους, οι οποίοι κατέχουν
ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες
γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
− έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων εφόσσον το
Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) ερ−
γαζόμενους. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι
λιγότεροι των δέκα (10) αυξάνεται κατά έναν (1) ο αριθ−
μός των Δημοτών.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
διετής.
Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις
του άρθρου 240 του 3463/2006(ΚΔΚ) όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
4. Πόροι: Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Σαρωνι−
κού η οποία ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ και η τυχόν
έκτακτη επιχορήγηση η οποία θα καθοριστεί με από−
φαση Δημοτικού Συμβουλίου και θα προβλέπεται στον
ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου.
β) Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το
Κράτος ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, Νομικό
ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό
Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Σαρωνικού για λογαρια−
σμό του.
β) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες.
γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.
δ) Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.
ε) Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των Νο−
μικών Προσώπων που συγχωνεύονται και που μεταβι−
βάζονται στο Νέο Νομικό Πρόσωπο (παρ.5 άρθρου 103
Ν. 3852/10).
5. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου της παραγράφου 1, 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, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
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ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Δήμου Σαρωνικού ποσού 1.000.000€ και με ΚΑ
00−6715.001.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλυβία, 3 Μαΐου 2011
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ
F
Αριθμ. απόφ. 74/2011
(4)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων: 1. «Κοινω−
φελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αναβύσσου» με
τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Α.», 2. «Κοινωφελής Δη−
μοτική Επιχείρηση Δήμου Καλυβίων» με τον διακρι−
τικό τίτλο «ΚΕΔΚΑ», σε μία Κοινωφελή Δημοτική Επι−
χείρηση με επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 103, 107, 109, 112 του
Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
(ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των άρθρων 252−263 του Ν. 3463/2006.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007.
3) Τις εγκυκλίους 9/2010, 11/2011, 24/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ.
4) Την υπ’ αριθμ. 12934/9865/27−4−2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 74/2011 απόφασης
Δ.Σ. Σαρωνικού, αποφασίζουμε:
Συγχωνεύουμε τις κάτωθι κοινωφελής επιχειρήσεις
του Δήμου:
1. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αναβύσ−
σου» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Α.», που συστάθηκε
με την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/20022+12691, απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 2345/Β΄/
11.12.07).
2. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλυβίων» με τον
διακριτικό τίτλο «ΚΕΔΚΑ», που συστάθηκε με την υπ’
αριθμ. 08/ΔΤΑ/19084/22−10−2008, απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 2357/Β΄/20.11.2008)
μετά από απόσχιση κλάδου από την αμιγή επιχείρηση
«Αναπτυξιακή Κατασκευαστική Δημοτική Επιχείρηση
Καλυβίων» (ΑΚΔΕΚ).
και σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής επιχεί−
ρησης με διατήρηση του ΑΦΜ της Κοινωφελούς επι−
χείρησης Δήμου Καλυβίων (ΚΕΔΚΑ) λόγω υλοποίησης
προγραμμάτων που έχουν σκοπό την κοινωνική ανάπτυ−
ξη, την πρόνοια ή συναφείς σκοπούς (N. 3613/07, ΦΕΚ
263/23.11.2007, τ.Ά, άρθρο 25 παρ. 9β) σύμφωνα με τα
παρακάτω οριζόμενα:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ:
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ ε΄):
Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις:
− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
− Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
− Βοήθεια στο Σπίτι
Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως
(Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄)
− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών,
− η ίδρυση και λειτουργία παιδικών, βρεφονηπιακών
σταθμών
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 οργάνωση εθελοντικού σώματος για την προστα−
σία του περιβάλλοντος
• 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−
ριφέρειά τους.
• Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
• 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.
Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβά−
νονται:
− Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής
− 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 χρό−
νια από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζονται τα Καλύβια Αττικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του
κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχει−
ρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές
πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Συ−
γκεκριμένα ορίζεται σε 210.000€ όπως προκύπτει από
το άθροισμα:
α. του κεφαλαίου ύψους 160.000 € της επιχείρησης
ΔΗΚΕΑ
*02009332305110012*

β. του κεφαλαίου ύψους 50.000 € της επιχείρησης
ΚΕΔΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβού−
λιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπλη−
ρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.
Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον:
• τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή
της Κοινότητας και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών
προέρχεται από τη μειοψηφία.
• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της
περιοχής.
• Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του
Δήμου ή της Κοινότητας 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 υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών
και μειώνεται κατά έναν (1) ο αριθμός των δημοτών.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Σαρωνικού για τις
δραστηριότητες 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 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.
• Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση
του δημοτικού 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
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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 δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλύβια, 3 Μαΐου 2011
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ
F
Αριθμ. απόφ. 84/11
(5)
Συγχώνευση των δύο Κοινωφελών Επιχειρήσεων των
πρώην Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας
σ’ ένα Ν.Π.Ι.Δ. του νέου Δήμου Φιλαδέλφειας − Χαλ−
κηδόνος και την έγκριση της Συστατικής Πράξης
αυτού.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ − ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις των άρθρων 106 και 109 του Ν. 3852/10
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 252 − 263 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
2) Την υπ’ αριθμ. 14723/11601/27−04−11 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής περί ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 84/2011
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας −
Χαλκηδόνος.
3) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4569/27−01−11 (υπ’ αριθμ. 11)
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4) Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
οικ. έτους 2011 του Δήμου Φιλαδέλφειας − Χαλκηδόνος,
αποφασίζουμε:
Συγχωνεύουμε τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα Ιδιω−
τικού Δικαίου και συγκεκριμένα:
• Αρωγή − Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δή−
μου Νέας Χαλκηδόνας (ΦΕΚ 839/5.10.1995 τ.Β΄, ΦΕΚ
2155/14.12.1999 τ.Β΄, ΦΕΚ 153/73 τ.Α΄, ΦΕΚ 485/5.04.2007
τ.Β΄, ΦΕΚ 2155/6.11.08 τ.Β΄)
• Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας
(ΦΕΚ 1345/9.7.2008 τ.Β΄, ΦΕΚ 1917/18.9.08 τ.Β΄, ΦΕΚ 770/
5.12.1990 τ.Β΄, ΦΕΚ 189/14.4.1997 τ.Β΄)
Συνιστούμε στο Δήμο Φιλαδέλφειας − Χαλκηδόνος
του Νομού Αττικής νέο ίδιο Νομικό Πρόσωπο ιδιωτι−
κού Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Φιλαδέλφειας − Χαλκηδόνος», που διέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 106, 109 του Ν. 3852/10, των
άρθρων 252 − 263 του Ν. 3463/06 και εκείνων που πα−
ραπέμπει ο Ν. 3852/10 και ο Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας, ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ −
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006.
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ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Επιχείρησης είναι η οργάνωση / ανάληψη
δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους κάτωθι
αναφερόμενους τομείς:
Α. Η Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη στον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, με τη δημιουργία και λειτουργία δομών όπως
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων,
ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και
ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλι−
κιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρ−
μογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υπο−
στήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων
με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή
ψυχικής υγείας, τη δημιουργία και λειτουργία δομών
όπως ιατρείων, κοινωνικού φαρμακείου, κέντρων αγω−
γής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων
με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής
στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας
κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά
αδύνατων δημοτών, με την υλοποίηση προγραμμάτων
πρόνοιας και αλληλεγγύης, όπως η λειτουργία του κοι−
νωνικού παντοπωλείου για τη δωρεάν παροχή βασικών
ειδών διατροφής ή διαβίωσης, η χορήγηση συσσιτίου
στους άπορους, η περίθαλψη κατοίκων που αντιμετω−
πίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η
εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την
πρόληψη της παραβατικότητας.
5. 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.
6. 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 δραστηριοποιούνται
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
7. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−
τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη
της περιοχής του Δήμου.
Β. Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής
αγωγής.
4. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πο−
λιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών
έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη
δημιουργία Πολιτιστικών και Πνευματικών Κέντρων,
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Μουσείων, Πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεά−
τρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μouσι−
κής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ.,
καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών
προγραμμάτων.
5. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής
και των εγκαταστάσεων αυτών.
6. Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολι−
κών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δη−
μόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
7. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή
τους σε αυτά.
8. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
10. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενί−
σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων.
Γ. Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. 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−
ριφέρειά τους.
3. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων.
4. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που
έχουν δασικό χαρακτήρα.
5. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
Δ. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
Ε. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
ΣΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ 2 του ν. 3463/06
είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλ−
ληλη επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών, οι οποίοι είναι
μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν
εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές διοικητικό συμ−
βούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές
τους από το Δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιο. Από τα
μέλη αυτά τουλάχιστον:
− Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή
της Κοινότητας και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών
προέρχεται από τη μειοψηφία.
− Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της
περιοχής.
− Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του
Δήμου ή της Κοινότητας 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 υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών
και μειώνονται κατά ένας οι δημότες ή οι κάτοικοι του
Δήμου.
− Από τα παραπάνω μέλη, το Δημοτικό Συμβούλιο
ορίζει δύο (2) μέλη για την κάλυψη της θέσης Προέδρου
και Αντιπροέδρου.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ −
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ για τις δραστηριότητες και τις παρεχό−
μενες 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.
− Έσοδα από ενοικίαση των εγκαταστάσεων της και
εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας της Επιχείρησης,
εκτός εκείνων που τις έχουν παραχωρηθεί από άλλους
φορείς.
− Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ−
σικά πρόσωπα.
− Λοιπές επιχορηγήσεις.
− Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−
κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
− Δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες, τράπεζες κάθε
κράτους − μέλους της Ε.Ε., τις τράπεζες και τα Ταμεία
της Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 3o
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρό−
νια από τη δημοσίευση της απόφασης της σύστασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκεια της.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση
του Δημοτικού 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 εκ−
καθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης,
όσα περιουσιακά 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.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Φιλαδέλφειας −
Χαλκηδόνος.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το μετοχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης είναι ένα
εκατομμύριο πεντακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες διακό−
σια ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (Euro
1.515.298,53).
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ΑΡΘΡΟ 9ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−
χωνευμένων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως
στην επιχείρηση «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλα−
δέλφειας − Χαλκηδόνος», η οποία είναι καθολικός διά−
δοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώ−
σεών τους.
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ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νέα Φιλαδέλφεια, 4 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ 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€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

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.

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 επιστρέφονται.
• 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 τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές 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 έκ−
πτωση.
• 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
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
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