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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ του ΒΑ−
ΣΙΛΕΙΟΥ.

  Με την 1451/16−3−2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3852/2010 (Άρθρο 186 παρ. II, περ.Ζ΄, αριθ.17), την αριθμ. 
οικ. 61/11−1−2011 (ΦΕΚ 18/14−11 τ.Β΄) απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Αττικής, των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α. 4018/1959 
(Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του 
Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39) και του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 
43), χορηγείται στην ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ του ΒΑΣΙ−
ΛΕΙΟΥ, κάτοικο Αιγάλεω, άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες 
της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

F
(2)

      Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ του ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΗ.

  Με την 1597/16−3−2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 (Άρθρο 186 παρ. ΙΙ, περ.Ζ΄, αριθ. 17), την αριθμ. 
οικ. 61/11−1−2011 (ΦΕΚ 18/14−1−11 τ.Β΄) απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Αττικής, των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α. 4018/1959 
(Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του 
Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39) και του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 
(Α΄ 43), χορηγείται στη ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑ−
ΝΑΓΙΩΤΗ, κάτοικο Πετρούπολης, άδεια άσκησης επαγ−
γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις 
υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών 
υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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      Αριθμ. 126 (3)
Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/

νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έως 30/09/2011.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7−7−2010 «Νέα Αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 137/2010 ΦΕΚ 230/Α/27−12−2010 «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

3. Το άρθρο 3 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/29.01.2003).
4. Το άρθρο 12 παρ. 2β του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ 

30−10−2003) με το οποίο διατίθεται ποσοστό 25% των 
ετήσιων εισπράξεων από τους ελέγχους Μέτρων και 
Σταθμών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Οικονομίας − Οικονομικών, στις κατά τόπους Υπη−
ρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για 
την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών των κλιμακίων 
ελέγχου.

5. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/1978 «Περί Κωδικοποιήσεως 
σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των ανα−
φερομένων στην εισαγωγή στην Ελλάδα του Διεθνούς 
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».

6. Το ΝΔ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3668/08 (ΦΕΚ 115/
Α/08) και την Υ.Α. Α2−5900/08 (ΦΕΚ 1857/Β/08), που εκ−
δόθηκε κατ’ επιταγή του.

7. Την υπ’ αριθμ. Φ2−1636/10−12−10 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για 
ορισμό του χρόνου διενέργειας του Περιοδικού Ελέγχου 
Μέτρων και Σταθμών έτους 2011 από 02/01/2011 μέχρι 
30/09/2011.

8. Την υπ’ αριθμ. Φ2− 81/17−1−11 εγκύκλιο της Δ/νσης 
Μετρολογίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας για τον τρόπο διεξαγωγής του 
Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν για την 
διενέργεια του Π.Ε. 2011 καθώς και τις λοιπές ανάγκες 
που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3103/2003.

10. Το άρθρο 16 παρ. 1 και 3 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α/23−12−2003) μισθολογικές ρυθμίσεις όπως ισχύει.

11. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999
12. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010
13. Την αρ. 96/19−1−11 Απόφαση Περιφερειάρχη Β. Αι−

γαίου «Ορισμός Υπαλλήλων για την διενέργεια Ελέγχου 
Μέτρων και Σταθμών έτους 2011», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε έως 30/09/2011 την καθιέρωση υπερωρι−
ακής εργασίας μέχρι της 22ας βραδινής ώρας για πέντε 
(5) υπαλλήλους της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχό−
λησης και Εμπορίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

2. Έργο των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωρια−
κά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και έκτακτου 
ελέγχου Μέτρων και Σταθμών και λοιπών μετρολογικών 
ελέγχων στο Νομό Λέσβου.

3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι 
σαράντα (40).

4. Αριθμός υπαλλήλων που θα ασχοληθούν πέντε 
(5).

5. Η δαπάνη (ύψους 5.000,00 ευρώ) θα καλυφθεί από 
τον ειδικό λογαριασμό «Μέτρων και Σταθμών».

6. Ο Γενικός Δ/ντης Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απα−
σχόλησης και Εμπορίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου 
θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση της υπερωριακής 
απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου 
έργου.

7. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
30/09/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μυτιλήνη, 21 Ιανουαρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
Α. ΓΙΑΚΑΛΗΣ
F

      Αριθμ. απόφασης 59/2011 (4)
Συγχώνευση των δύο ΝΠΔΔ του Δήμου Γαλατσίου με 

την επωνυμία α) «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕ−
ΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» και 
β) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» και σύσταση ενός νέου ενιαί−
ου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.4 
Ν.3852/2010. 

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103 του Ν. 3852/2010 

«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 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

2) Την αριθ. εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και της κοινής 
υπουργικής απόφασης 1.605/οικ. 3.85/ΦΕΚ 17/Β΄/14−1−2011).

3) Την αριθ. 7344/4325/23−3−2011 απόφαση του Γραμμα−
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομι−
μότητας της αριθ. 59/2011 απόφασης του Δ.Σ. Γαλατσίου, 
αποφασίζουμε:

Τη συγχώνευση των δύο ΝΠΔΔ του Δήμου Γαλατσίου 
με την επωνυμία:

α) «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘ−
ΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» (υπ’ αριθ. Οικ. 21345/5−4−2001 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (ΦΕΚ Β 
399/9−4−2001)).

β) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» (υπ’ αριθ. 15988/1987 απόφαση του 
Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ Β 411/1987)).

Συστήνουμε το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι−
καίου ως εξής:

ΟΝΟΜΑ
 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ−

ΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η υποστήριξη 

και κοινωνική φροντίδα αφενός μεν της βρεφικής και 
παιδικής ηλικίας και αφετέρου ατόμων τρίτης ηλικίας. 

Ειδικότερα στους σκοπούς του νομικού προσώπου 
ανάγονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

• Η εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για παιδιά 
και βρέφη, η ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώ−
πων και ιδρυμάτων, όπως παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, η συμμετοχή 
σε προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν στην 
παιδαγωγική υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της 
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παιδικής και βρεφικής ηλικίας και η ανάπτυξη ειδικών 
προγραμμάτων προσχολικής αγωγής, σύμφωνα με τα 
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, με την ταυτόχρο−
νη συναισθηματική, νοητική και κοινωνική στήριξη των 
παιδιών για την ομαλή μελλοντική ένταξή τους στο 
ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

• Η εφαρμογή και η συμμετοχή σε προγράμματα και 
δράσεις κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας 
φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γη−
ροκομείων, «Βοήθεια στο Σπίτι», Μονάδων Κοινωνικής 
Μέριμνας, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας, Κέντρων 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) η ίδρυση 
και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων.

Για την επίτευξη των σκοπών του και την καλύτερη 
παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες και τους χρήστες 
των υπηρεσιών, είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων 
του νομικού προσώπου, είτε με κριτήρια χωροταξικά, 
είτε με κριτήρια επί μέρους τομέων αρμοδιοτήτων.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. θα διοικείται από δεκαπενταμελές 

(15μελές) Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από: 
− Οκτώ (8) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 

δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο Δήμαρχος 
ορίζεται μέλος του ΔΣ, καθίσταται αυτοδικαίως Πρό−
εδρος του ΔΣ.

− Έξι (6) μέλη που είναι δημότες ή κάτοικοι χρήστες 
των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή άτομα τα 
οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και 
τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό 
του Ν.Π.Δ.Δ. 

− Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, καθώς στο 
νομικό πρόσωπο απασχολούνται περισσότερα από 10 
άτομα.

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 (άρθρο 240 ΔΚΚ). Σε 
κάθε περίπτωση ακολουθεί τη δημοτική περίοδο.

ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, η οποία 

θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και θα προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό στον 
Κ.Α. 00.6715.0007 για καθένα από τα επόμενα έτη, και 
τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης,

β) Κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις από άλλα 
ΝΠΔΔ,

γ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες,

δ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή τη 
συνδρομή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.,

ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης,

στ) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Περιουσία του Νομικού Προσώπου θα είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των δύο συγχωνευόμενων Νομι−
κών Προσώπων, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά 
πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, 

ή οιασδήποτε άλλης μορφής των νομικών προσώπων 
που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό 
και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο 
που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση 
εργασίας και έμμισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο 
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες 
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που 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.

Για το 2011 δημιουργείται σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.0007 
του Προϋπολογισμού του Δήμου δαπάνη ενός εκατομ−
μυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γαλάτσι, 30 Μαρτίου 2011

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΙΝΗ 
F

      Αριθμ. απόφασης 57/2011 (5)
Συγχώνευση των δύο ΝΠΔΔ του Δήμου Γαλατσίου με 

την επωνυμία α) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑ−
ΤΣΙΟΥ– ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» και β) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ−
ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» και σύσταση 
ενός νέου ενιαίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙ−
ΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑ−
ΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ». 

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103 του Ν. 3852/2010 

«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 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

2) Την αριθ. εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και της κοινής 
υπουργικής απόφασης 1.605/οικ. 3.85/ΦΕΚ 17/Β΄/14−1−2011).

3) Την αριθ. 7346/4327/23−3−2011 απόφαση του Γραμμα−
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομι−
μότητας της αριθ. 57/2011 απόφασης του Δ.Σ. Γαλατσίου, 
αποφασίζουμε:

Τη συγχώνευση των δύο ΝΠΔΔ του Δήμου Γαλατσίου 
με την επωνυμία:

α) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 
(Π.Δ. 323/1977 (ΦΕΚ Α΄104/13−4−1977). 

β) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙ−
ΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» (Π.Δ. 360/1986 (ΦΕΚ Α΄159/13−10−
1986)) – απόφαση υπ’ αριθ. Οικ.21365 και 20180/2001 του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (ΦΕΚ Β΄418/11−4−2001).

Συστήνουμε το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι−
καίου ως εξής:

ΟΝΟΜΑ
 «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗ−

ΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».
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ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:
Στον Τομέα του Πολιτισμού:
Η δημιουργία και ανάπτυξη πάσης μορφής πνευμα−

τικής, καλλιτεχνικής και κάθε εν γένει πολιτιστικής 
δραστηριότητας στην περιοχή του Δήμου Γαλατσίου, 
για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του πνευματικού και 
πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου. Εν−
δεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι κάτωθι 
δραστηριότητες:

1. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των κατοί−
κων του Δήμου και ειδικότερα των νέων, για την αξιο−
ποίηση και διάθεση επ’ αυτού του ελεύθερου χρόνου, 
προς τους σκοπούς του Πολιτιστικού Οργανισμού.

2. 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.

3. Η οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συναυλιών.
4. Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−

ντρου.
5. Η δημιουργία Ωδείου, ομίλου λαϊκών χορών, χορω−

δίας, φιλαρμονικής, λαϊκής ορχήστρας και υποβοήθηση 
ερασιτεχνικών σχημάτων τοπικών συλλόγων.

6. Η δημιουργία κινηματογραφικής λέσχης και εργα−
στηρίου φωτογραφίας.

7. Η δημιουργία δημοτικής θεατρικής σκηνής και η 
υποβοήθηση ερασιτεχνικών σχημάτων τοπικών συλ−
λόγων.

8. Η δημιουργία οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης, 
με βιβλία επιστημονικού, φιλοσοφικού, επαγγελματικού 
λογοτεχνικού, εθνικού θρησκειολογικού κ.λπ. περιεχο−
μένου και η διάθεση τούτων με δανεισμό προς μελέτη 
στους κατοίκους του Δήμου, καθώς και η δημιουργία 
πινακοθήκης.

9. Η διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, 
χαρακτικής, διακοσμητικής, φωτογραφίας κ.λπ.

10. Η συγκέντρωση και προβολή λαογραφικού υλικού 
από τους τόπους καταγωγής των κατοίκων του Δήμου 
μας για τη συνέχιση της λαϊκής παράδοσης.

11. Η προβολή κινηματογραφικών ταινιών με καλλιτε−
χνικό ή επιστημονικό περιεχόμενο.

12. Η οργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.
13. Η διοργάνωση εκδηλώσεων για τη διατήρηση εθί−

μων και παραδόσεων της πατρίδας μας και η υποβοή−
θηση αντίστοιχων εκδηλώσεων των τοπικών συλλόγων 
του Δήμου μας.

14. Η παροχή μουσικής ψυχαγωγίας στους κατοίκους 
με την οργάνωση εορτών και συναυλιών, η διδασκαλία 
μουσικών οργάνων, η συγκρότηση ορχήστρας.

15. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

Στον Τομέα του Αθλητισμού:
Η προαγωγή και διάδοση του Αθλητισμού. Για την 

εκπλήρωση του σκοπού αυτού δύναται ιδίως να κατα−
σκευάζει, να συντηρεί, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί 
οργανωμένους αθλητικούς χώρους με γυμναστικές και 
αγωνιστικές εγκαταστάσεις, γυμναστήρια, αθλητικά κέ−
ντρα, κολυμβητήρια και εν γένει οργανωμένους χώρους 
με γυμναστικές, αγωνιστικές και αθλητικές εγκαταστά−
σεις, παιδικές χαρές, να διοργανώνει αθλητικές εκδηλώ−
σεις και αγώνες, προγράμματα μαζικού αθλητισμού και 

προγράμματα αθλητισμού για γυναίκες, να λειτουργεί 
τμήματα αθλητισμού και άθλησης και γενικά να ενεργεί 
οιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. 

 Για την επίτευξη των σκοπών του και την καλύτε−
ρη παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες και τους 
κατοίκους, είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων του 
νομικού προσώπου, είτε με κριτήρια χωροταξικά, είτε 
με κριτήρια επί μέρους τομέων αρμοδιοτήτων. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. θα διοικείται από δεκαπενταμελές 

(15μελές) Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από: 
− Οκτώ (8) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 

δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο Δήμαρχος 
ορίζεται μέλος του ΔΣ, καθίσταται αυτοδικαίως Πρό−
εδρος του ΔΣ.

− Έξι (6) μέλη που είναι δημότες ή κάτοικοι χρήστες 
των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή άτομα τα 
οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και 
τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό 
του Ν.Π.Δ.Δ. 

− Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, καθώς στο 
νομικό πρόσωπο απασχολούνται περισσότερα από 10 
άτομα.

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 (άρθρο 240 ΔΚΚ). Σε 
κάθε περίπτωση ακολουθεί τη δημοτική περίοδο.

ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία 

θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και θα προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του 
στον Κ.Α. 00.6715.0006 για καθένα από τα επόμενα έτη, 
και τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που 
οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. 

β) Κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις από άλλα 
ΝΠΔΔ,

γ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες,

δ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή τη 
συνδρομή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.,

ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης,

στ) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Περιουσία του Νομικού Προσώπου θα είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των δύο συγχωνευόμενων Νομι−
κών Προσώπων, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά 
πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, 
ή οιασδήποτε άλλης μορφής των νομικών προσώπων 
που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό 
και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο 
που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση 
εργασίας και έμμισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
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πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο 
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες 
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που 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.

Για το 2011 δημιουργείται σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.0006 
του Προϋπολογισμού του Δήμου δαπάνη εννιακοσίων 
σαράντα χιλιάδων ευρώ (940.000 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γαλάτσι, 30 Μαρτίου 2011

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΙΝΗ 
F

Αριθμ. απόφασης 66 (6)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων α) «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ» β) «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΒΑΛΥΡΑΣ» γ) «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» δ) «ΠΝΕΥ−
ΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ», και σύσταση 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102 και 103 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτο−
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 
(ΚΔΚ).

2. Την 9/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
την κοινή υπουργική απόφαση 1605/ΟΙΚ 3.85/ΦΕΚ 17/Β΄/ 
14−01−2011).

3. Την 490/03−03−2001 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ελέγχου νομιμότητας της 
66/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, 
αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
α) «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ» 

(ΦΕΚ 39/Α/11−02−1977)
β) «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΑΛΥΡΑΣ» (ΦΕΚ 2133/Β/01−11−2007)
γ) «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» (ΦΕΚ 485/Β/05−08−1985)
δ) «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» (ΦΕΚ 

777/Β/31−12−1987)
σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

ως εξής: 

Άρθρο 1
ΟΝΟΜΑ

 «ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ»

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι η Μεσσήνη.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το Νομικό Πρόσωπο διαρθρώνεται ως εξής: 
Α) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ − ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣ−
ΣΗΝΗΣ

Β) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚEΣ
Γ) Κ.Α.Π.Η.
Δ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΙ

Α) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ − ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙ−
ΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ».

Η έρευνα των προβλημάτων και επίλυσή τους όσον 
αφορά τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. 
Η κάθε είδους αρωγή στο αναστηλωτικό και ανασκαφικό 
έργο της πολιτείας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς. Η προβολή με όλα τα μέσα σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο της Αρχαίας Μεσσήνης ως παγκόσμιας ιστορι−
κής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εξεύρεση οικονομι−
κών πόρων δημόσιων και ιδιωτικών για την υλοποίηση 
των παραπάνω σκοπών. Ενέργειες που αποσκοπούν 
στην τουριστική ανάπτυξη της Αρχαίας Μεσσήνης, όπως 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ.

Β) «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ»
Η προαγωγή της γνώσης, της παιδείας και της πλη−

ροφόρησης σε όλους τους δημότες του νέου Καλλι−
κρατικού Δήμου Μεσσήνης. Βιβλιοθήκες θα λειτουργούν 
στη Μεσσήνη, Βαλύρα και Ανδρούσα και όπου αλλού 
απαιτηθεί μελλοντικά.

Γ) «Κ.Α.Π.Η.» 
Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 

προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν 
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνό−
λου, η ενημέρωση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού 
και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και 
τις ανάγκες των ηλικιωμένων, όπως επίσης και η έρευνα 
και μελέτες σε θέματα που αφορούν ηλικιωμένους. 

Δ) «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»
Η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και γενικά πο−

λιτιστικής δραστηριότητας στο Καλλικρατικό Δήμου 
Μεσσήνης, η διάσωση και η ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της λαϊκής παράδοσης σε συνδυασμό 
με τα νεότερα πολιτιστικά ρεύματα. Η διοργάνωση δια−
λέξεων και συζητήσεων, η ανάπτυξη και ενίσχυση δρα−
στηριοτήτων για την προβολή και διάδοση της μουσικής, 
του χορού (ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, κ.λπ.) των 
εικαστικών τεχνών (πινακοθήκη, εκθέσεις, κλπ) και του 
βιβλίου. Η συγκέντρωση και προβολή του λαογραφικού 
υλικού, η ενίσχυση δραστηριοτήτων για τη διάδοση των 
λαϊκών παραδόσεων (καρναβάλι, κ.λπ.) η δημιουργία 
μουσείου, η δημιουργία και ανάπτυξη θεάτρου σκιών, 
κουκλοθέατρου ή η προβολή τους και γενικά η διοργά−
νωση κάθε είδους εκδηλώσεων.

Άρθρο 5
 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΠΟΡΟΙ

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία 
ανέρχεται σε 30.000 ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχο−
ρήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 
της έκτακτης επιχορήγησης, 
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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.

Άρθρο 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Νομικού Προσώπου είναι αόριστη.
Καταργείται κατά τον τρόπο με τον οποίο συστάθηκε, 

η δε περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο Μεσσήνης.

Άρθρο 7
ΔΙΟΙΚΗΣΗ − ΘΗΤΕΙΑ

To Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από επταμελές 
(7 μέλη) Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Δ.Κ.Κ. 
(Ν.3643/2006), και θα απαρτίζεται ως εξής:

Ένα (1) μέλος, ο Δήμαρχος ή άλλο αιρετό μέλος ή 
μη.

Τέσσερις (4) δημοτικούς Συμβούλους εκ’ των οποίων 
δύο της μειοψηφίας.

Ένας (1) δημότης που έχει σχετική με το αντικείμενο 
του Νομικού προσώπου επαγγελματική και κοινωνική 
δράση ή ειδικές γνώσεις.

Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων σε αυτό σε 
περίπτωση που οι υπηρετούντες εργαζόμενοι είναι 
πάνω από δέκα (10) (σε διαφορετική περίπτωση που οι 
εργαζόμενοι είναι μέχρι και δέκα (10) θα ορίζεται στο 
Δ.Σ. ένας (1) δημότης ακόμη με τις ανωτέρω προϋπο−
θέσεις).

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται με από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ορίζεται ίδια με αυτή της εκάστοτε 
θητείας της δημοτικής αρχής και λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 των συγχωνευμένων Νομικών Προ−
σώπων συνεχίζονται από το νέο Νομικό Πρόσωπο χω−
ρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση από 
αυτό.

Άρθρο
 ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετήσια 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μεσ−
σήνης ποσού 30.000 ευρώ και με Κ.Α. 1/6715.0008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μεσσήνη, 30 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ

            Αριθμ. απόφασης 22 (7)
Συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης και των υπηρεσιών Ύδρευσης – Αποχέ−
τευσης των πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν στο νέο 
Δήμο Πύλης σε μία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης του Δήμου Πύλης.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΛΗΣ 

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 107, 
108 παρ. 1, 109, 225 και 238 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),

2. Των άρθρων 254 και 255 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),

3. Του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄) «Περί κινήτρων δια 
την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης» 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 2307/95 
και 2503/97,

4. Την αριθμ. οικ.4569/εγκ.11/27−1−2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης με θέμα «Θέματα συγχωνεύσεων 
και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
και επιχειρήσεων των Δήμων»,

5. Τις συστατικές πράξεις όλων των υπό συγχώνευση 
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης των 
πρώην Δήμων που συνενώθηκαν στο νέο Δήμο Πύλης 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010, ήτοι:

α) Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης, (Π.Δ/γμα 313/26−8−1996, ΦΕΚ Α/216/
4−9−1996),

β) Δ.Ε.Υ.Α. Γόμφων, (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. Περ. 
Θεσσαλίας: 6547/12−5−2000, ΦΕΚ Β/747/16−6−2000),

γ) Δ.Ε.Υ.Α. Αιθήκων, (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. Περ. 
Θεσσαλίας: 5481/28−4−2000, ΦΕΚ Β/636/16−5−2000),

6. Την αριθμ. 357/14266/28−3−2011 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 
22/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Πύλης, αποφασίζουμε:

Τη συγχώνευση των νομικών προσώπων: α. Δ.Ε.Υ.Α. 
Πύλης, β. Δ.Ε.Υ.Α. Γόμφων, γ. Δ.Ε.Υ.Α. Αιθήκων και την 
ένταξη των υπηρεσιών ύδρευσης − αποχέτευσης των 
δημοτικών ενοτήτων Πιαλείων, Πινδέων, Μυροφύλλου, 
Νεράϊδας και Πύλης για τις τοπικές κοινότητες Αγίου 
Βησσαρίωνα, Αγίου Προκοπίου, Κοτρωνίου, Παλαιοκα−
ρυάς, Πετροχωρίου και Ροποτού, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, σε ένα νομικό 
πρόσωπο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΗΣ» η οποία υπεισέρ−
χεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Δ.Ε.Υ.Α. και 
των υπηρεσιών ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων, 
ως εξής:

Άρθρο 1
Σύσταση

1. Συνιστάται στο Δήμο Πύλης του νομού Τρικάλων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, επιχείρηση Ύδρευσης – Απο−
χέτευσης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΗΣ» (άρθρο 1 παρ. 1 
του Ν. 1069/1980).

2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή 
χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργά−
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νωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση έργων της 
αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδό−
τησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί 
κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 και οι κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1069/1980).

3. Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Τοπική Κοινότητα 
Λυγαριάς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων του Δήμου 
Πύλης και παράρτημα η Τοπική Κοινότητα Πύλης της 
Δημοτικής Ενότητας Πύλης του Δήμου Πύλης (άρθρο 1 
παρ. 3 του Ν. 1069/1980).

4. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η δι−
οικητική περιφέρεια του Δήμου Πύλης (άρθρο 1 παρ. 3 
του Ν. 1069/1980).

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της επιχείρησης είναι η σωστή και αποτελε−
σματική οργάνωση και διαχείριση όλων των δραστηριο−
τήτων που έχουν σχέση με το κύκλωμα ύδρευσης – απο−
χέτευσης με στόχο:

α. Την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την ενδυνάμω−
ση του Δήμου Πύλης, με την δυναμική παρέμβασή του 
στη διαχείριση, προγραμματισμό και κατασκευή έργων 
ύδρευσης και αποχέτευσης.

β. Την παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων αγαθών και 
υπηρεσιών, στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέ−
τευσης.

γ. Την προστασία της υγείας των δημοτών, δημιουρ−
γώντας τις κατάλληλες δομές, που θα διασφαλίζουν 
την καταλληλότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και 
αγαθών. 

δ. Την προστασία του περιβάλλοντος με την δημι−
ουργία και λειτουργία δομών που θα διασφαλίζουν 
την τήρηση όλων των προδιαγραφών στην τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και την προσπά−
θεια δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης στους 
δημότες.

ε. Τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων.
στ. Η επιχείρηση είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατα−

σκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουρ−
γία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων 
και ομβρίων υδάτων ως και μονάδων επεξεργασίας λυ−
μάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της 
(άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 1069/1980).

Άρθρο 3
Εκμετάλλευση

Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επι−
χείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1069/1980 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/2000).

Άρθρο 4
Περιουσία

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα 
ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας 
της επιχείρησης, τα οποία εκτελέστηκαν ή θα εκτελε−
στούν με βάση συγκεκριμένες μελέτες, οι υδρογεωτρή−
σεις, οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού, τα αντλιοστά−
σια ύδρευσης, οι υπόνομοι ή οι ανοικτοί αγωγοί που 

υπάρχουν τα δίκτυα ύδρευσης και οι εγκαταστάσεις 
ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (άρθρο 8 
παρ. 1 του Ν. 1069/1980) και όλα τα κινητά και ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευομένων Δ.Ε.Υ.Α. και 
των υπηρεσιών ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων.

Άρθρο 5
Έσοδα

Έσοδα της επιχείρησης είναι:
α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέ−

κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης για μια 
δεκαετία από 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύ−
σταση της επιχείρησης έτους σε ποσοστό 80% επί της 
αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (άρθρο 10, παρ. 
1, εδ. α΄ και 11 του Ν. 1069/1980).

β. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό 
ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 10, παρ. 1, εδ. δ΄ και 
άρθρο 15 του Ν. 1069/1980).

γ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (άρθρο 
10, παρ. 1, εδ. ε΄ του Ν. 1069/1980).

δ. Η αξία του ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10, 
παρ. 1, εδ. ζ΄ του Ν. 1069/1980).

ε. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10, 
παρ. 1, εδ. η΄ του Ν. 1069/1980).

στ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων 
και συνδέσεων ύδρευσης ή άλλων συναφών εργασιών 
(άρθρο 10, παρ. 1, εδ. θ΄ του Ν. 1069/1980).

ζ. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά 
προτεραιότητα έργων (άρθρο 10, παρ. 1, εδ. ι΄ του 
Ν. 1069/1980).

η. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από 
την εκποίηση αυτής (άρθρο 10, παρ. 1, εδ. ιβ΄ του 
Ν. 1069/1980).

θ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγή−
σεις (άρθρο 10, παρ. 1, εδ. ιγ΄ του Ν. 1069/1980).

ι. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Ν. 1069/1980, καθώς 
και άλλη νόμιμη πρόσοδος.

ια. Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων επεν−
δύσεων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για 
την μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και απο−
χέτευσης.

ιβ. Τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραί−
τητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
από το αντικείμενο της επιχείρησης.

ιγ. Οι δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης 
(άρθρο 10 παρ 1 εδάφ. γ Ν. 1069/1980).

ιδ. Το τέλος χρήσης υπονόμων (άρθρο 10 παρ 1 εδάφ. 
στ Ν. 1069/1980).

ιε. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επεν−
δύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών 
και κατασκευών πάσης φύσεως έργων ύδρευσης και 
αποχέτευσης αρμοδιότητας της Επιχείρησης (άρθρο 
10 παρ 1 εδάφ. ια και 13 Ν. 1069/1980).

Άρθρο 6
Διοίκηση

1. Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο 
που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζο−
νται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.
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Από τα μέλη αυτά:
α. Πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Πύ−

λης εκ των οποίων το ένα (1) προέρχεται από τη μειο−
ψηφία (άρθρο 6 του Ν. 1069/1980).

β. Τρία (3) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Πύλης, 
που έχουν γνώσεις ή πείρα σχετικά με το αντικείμενο 
της επιχείρησης.

γ. Ένα (1) είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα της 
περιοχής (εμπορικοί σύλλογοι).

δ. Ένα (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
Επιχείρηση σε περίπτωση που αυτή απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζόμενους. Στην περίπτωση 
αυτή μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των μελών των 
δημοτών – κατοίκων.

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και του κοινωνικού 
φορέα προτείνεται από τους οικείους φορείς.

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρό−
εδρό του (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και άρθρο 
255 του Ν. 3463/2006).

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί 
τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις 
εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 2 της 25027/84 ΦΕΚ 
244/Β΄ απόφασης του Υπ. Εσωτερικών).

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος 
εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δι−
καστικές ή εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1069/1980).

Άρθρο 7
Διάρκεια

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα (50) 
χρόνια από την ημερομηνία της δημοσίευσης της κατά 
Νόμο Πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8
Λοιπές διατάξεις

Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχω−
νευόμενων επιχειρήσεων και των υπηρεσιών ύδρευσης 
των Δημοτικών Ενοτήτων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται 
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και 
των υπηρεσιών ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων 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 αυ−
τοδικαίως από τη νέα επιχείρηση χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από 
αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου των συγχωνευόμενων επιχειρή−
σεων μεταφέρεται στη νέα δημοτική επιχείρηση και 
κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του 
προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμ−
βάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλι−
στικές συνέπειες.

Άρθρο 9
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
Πύλη, 29 Μαρτίου 2011

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  
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