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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. Αποφ. 40/25−2−2011  (1)
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων ∆ήµων 

Γεροποτάµου και Κουλούκωνα (ΚΕ∆ΗΓ & ∆ΗΚΕ∆Κ) 
και Σύσταση ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Μυλοποτάµου (∆ΗΚΕΜΥ)».

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 και 109 του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/

7−6−2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλι−
κράτης.

2. Την µε αριθµό 4569/11/27−01−2011 εγκύκλιο του Υπ. 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης.

3. Την µε αριθµό 427/2009 Απόφαση του ∆ήµου 
Γεροποτάµου η οποία εγκρίθηκε µε την 718/24−02−2010 
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρή−
της, και συστήθηκε η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 
Γεροποτάµου (ΚΕ∆ΗΓ), ΦΕΚ τεύχος Β΄/369/2010.

4. Την µε αριθµό 187/2009 απόφαση του ∆ήµου Κου−
λούκωνα η οποία εγκρίθηκε µε την 5761/21−08−2009 
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 
Κρήτης και συστήθηκε η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επι−
χείρηση ∆ήµου Κουλούκωνα (∆ΗΚΕ∆Κ), ΦΕΚ τεύχος 
Β΄/1790/2009.

5. Την µε αριθµό 137/30−03−2011 Απόφαση του Γενι−
κού Γραµµατέα Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά έλεγ−
χο νοµιµότητας της µε αριθµό 40/2011 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Μυλοποτάµου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφα−
σης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Μυλοποτάµου, οµόφωνα 
αποφάσισε:

Τη συγχώνευση των κατωτέρω Κοινωφελών Επιχει−
ρήσεων:

Α. Της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Γεροποτάµου 
(ΚΕ∆ΗΓ) που συστήθηκε µε την µε αριθµό 427/2009 Από−
φαση του ∆ήµου Γεροποτάµου και εγκρίθηκε µε την µε 
αριθµό 718/24−02−2010 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Περιφέρειας Κρήτης και δηµοσιεύθηκε στο τεύχος 
Β’ µε αριθµό 369/2010 Ε.τ.Κ. και

Β) Της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Κουλούκωνα (∆ΗΚΕ∆Κ), που συστήθηκε µε την µε 
αριθµό 187/2009 απόφαση του ∆ήµου Κουλούκωνα και 
εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 5761/21−08−2009 Απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης και 
δηµοσιεύθηκε στο τεύχος Β’µε αριθµό 1790/2009 Ε.τ.Κ. 

και τη σύσταση νέας Κοινωφελούς επιχείρησης µε 
την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» (∆Η.Κ.Ε.ΜΥ).

Το καταστατικό της νέας κοινωφελούς επιχείρησης, το 
οποίο περιέχει τα εκ των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 
στοιχεία, είναι το ακόλουθο:

Άρθρο 1

Νοµική µορφή

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Μυλοποτάµου 
αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆), 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Νόµων 3463/06 και 
3852/2010.

Άρθρο 2 

Επωνυµία

Μετά τη συγχώνευση των Κοινωφελών επιχειρήσε−
ων και συγκεκριµένα της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
∆ήµου Γεροποτάµου (Κ.Ε.∆Η.Γ) και της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Κουλούκωνα (∆Η.
Κ.Ε.∆.Κ) οι οποίες συστάθηκαν βάσει του Ν.3463/2006 
(Κ.∆.Κ) και τις µε αριθµούς 187/01/07/2009 απόφαση του 
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∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κουλούκωνα (ΦΕΚ τ. 
Β’ 1790/2009) και την 427/25/11/2009 απόφαση του ∆ήµου 
Γεροποτάµου (ΦΕΚ τ. Β’ 369, 01−04−2010).

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου 
Μυλοποτάµου θα φέρει την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙ−
ΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» µε διακριτικό 
τίτλο «∆Η.Κ.Ε.ΜΥ».

Άρθρο 3 

Έδρα

Έδρα της ∆Η.Κ.Ε.ΜΥ ορίζεται η έδρα του ∆ήµου 
Μυλοποτάµου και συγκεκριµένα η Τοπική Κοινότητα 
Περάµατος.

Άρθρο 4

∆ιάρκεια

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα (50) 
έτη από την ηµεροµηνία προσαρµογής του καταστα−
τικού της που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Άρθρο 5 

Σκοπός − δράσεις

Σκοποί της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Μυλοποτάµου είναι:

Α. Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η 
παροχή υπηρεσιών:

α1. Κοινωνικής προστασίας Πρόνοιας και αλληλεγγύης 
και συγκεκριµένα:

• Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας µε:

− Λειτουργία παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών 
σταθµών, και Κέντρων ∆ηµιουργικής απασχόλησης παι−
διών 

− Κέντρων ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και ανα−
ψυχής ηλικιωµένων,

− Μονάδων κοινωνικής φροντίδας, και Κοινωνικής 
Μέριµνας 

− Προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ. 
− Μελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµ−

µάτων. 
− Κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών µε δηµιουργία 

ειδικών κέντρων. 
• Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε 

προγράµµατα που στοχεύουν στη µέριµνα, υποστήρι−
ξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας όπως:

− δηµιουργία δηµοτικών ιατρείων και πολυιατρείων
− κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατά−

στασης ατόµων µε αναπηρία,
− κέντρων ψυχικής υγείας,
− συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενει−

ακής βίας και βίας κατά συνοικουντων προσώπων και
− κέντρων πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ου−

σιών.
• Η µέριµνα για τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων 

δηµοτών, όπως:
− παροχή οικονοµικών βοηθηµάτων, 
− παροχή τροφείων και γευµάτων.

• Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή προγραµµάτων ή 
συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και 
προσφύγων στην κοινωνική οικονοµική και πολιτιστική 
ζωή της τοπικής κοινωνίας.

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και 
οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την 
επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου 
της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου 
καθώς και εθελοντών περιβαλλοντικών δράσεων.

α2. Πολιτισµού, Αθλητισµού και Παιδείας και συγκε−
κριµένα:

− Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισµού, προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη λειτουργία 
δηµοτικού κινηµατογράφου, θεατρικών εργαστηρίων 
φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχο−
λών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η 
µελέτη και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.

− Συµµετοχή σε προγράµµατα για ∆ηµιουργία Πολι−
τιστικών χώρων, πολυκέντρων, Μουσείων λαϊκής και 
παραδοσιακής Τέχνης κ.λπ.

− Η προστασία µουσείων και η διαχείριση µελετών 
ανάδειξης, πληροφόρησης, µνηµείων, σπηλαίων καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών (που δεν ανήκουν στην 
αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού), τα οποία 
όµως ανήκουν ή παραχωρούνται στο ∆ήµο Μυλοποτάµου 
και η εκµετάλλευση µε σκοπό την εξίσωση εσόδων και 
εξόδων από την λειτουργία τους.

− Η διοργάνωση, µουσικών εκδηλώσεων, συναυλιών, 
θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκ−
δηλώσεων ή η συµµετοχή της σε αυτά.

− Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευ−
ρωπαϊκό επίπεδο, µε ειδικότερο στόχο την πολιτιστική 
ανταλλαγή, την ανάδειξη πολιτιστικών (ιστορικών, αρ−
χαιολογικών, λαογραφικών) στοιχείων της περιοχής, και 
προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής(εκδόσεις 
πολιτιστικού οδηγού, περίπτερα πληροφόρησης, εκθέ−
σεις κ.λπ.)

− Οργάνωση και λειτουργία αθλητικών δοµών και 
υπηρεσιών µε αντικείµενο τον κλασικό αθλητισµό, το 
ποδόσφαιρο, το µπάσκετ κ.α η συνεργασία µε αθλητι−
κά σωµατεία, το µαζικό αθλητισµό κ.α, που παρέχουν 
δυνατότητα κατάρτισης, γύµνασης και άθλησης.

− Σχεδιασµός και υλοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, 
που προβάλλουν την αξία του αθλητισµού.

− Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυ−
σης µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων και αθλητικών δρώµενων.

− Υλοποίηση προγραµµάτων « δια βίου εκπαίδευ−
σης»

− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών

− Η διαχείριση πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
α3. Περιβάλλοντος και συγκεκριµένα:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προ−

στασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος,η εκπόνηση µελετών 
πού έχουν σχέση µε τον εµπλουτισµό και αξιοποίηση 
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του πρασίνου 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 (ποταµοί λιµνοθάλασσες, έλη κ.α.)και η 
καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρεια τους.

− Αναπτυξιακές δράσεις περιβάλλοντος πού 
θα συµβάλουν στην βελτίωση ποιότητας ζωής, 
διαχειριζόµενη µελέτες, έργα, έρευνες και προγράµµατα 
πού αποσκοπούν στις αναφερόµενες δράσεις και 
αναλαµβάνοντας µε τον προσφορότερο τρόπο (εκ−
πόνηση, κατασκευή, επίβλεψη) των δράσεων πού τις 
αναθέτει ο ∆ήµος.

− 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 προστασία και ανάδειξη φυσικών τοπίων µε µικρής 
εµβέλειας παρεµβάσεις ώστε να αποδίδονται στο κοινό 
για χρήση.

Β. Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας σύµφωνα 
µε τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του 
ν.3463/2006 καθώς και τον υπ’αριθ. 3852 Νόµο (Καλλι−
κράτης).

− Όπως η ανάπτυξη δράσεων για τη χωροταξική συ−
νοχή του δήµου καθώς και η λειτουργία µεταφορικού 
έργου.

Γ. Η ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλη−
σης και συγκεκριµένα:

− Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπι−
κά σχέδια και Προγράµµατα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρµογή και ανάπτυξη της απασχόλησης και 
της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων 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 ενθάρρυνση τους για 
την εξεύρεση απασχόλησης και τη συµµετοχή τους σε 
προγράµµατα για την καταπολέµηση της ανεργίας.

∆. Η συµµετοχή της επιχείρησης σε προγραµµατικές 
συµβάσεις µε το ∆ήµο Μυλοποτάµου,µε Υπουρ−
γεία, Οργανισµούς, την Περιφέρεια Κρήτης, την Απο−
κεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης καθώς και Ν.Π.∆.∆. και 
Ν.Π.Ι.∆ αυτών.

Ε. Η αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων της 
Ε.Ε.

Ζ. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής και την 
εκπλήρωση των σκοπών της ∆ΗΚΕΜΥ.

Η. Λειτουργία κυλικείων αυστηρά εντός των χώρων 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης και αναφέρονται: 
εντός θεάτρων,συνδεδεµένων µε πολιτιστικού χαρα−
κτήρα δραστηριότητες, σε χώρους αθλητικών εγκατα−
στάσεων και λοιπών χώρων χωρίς να διασαλεύεται η 
αρχή εξίσωσης εσόδων και εξόδων από τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες.

Θ. Η διάδοση, περισυλλογή και διαφύλαξη και δια−

τήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς των παραδόσε−
ων του λαού των ηθών και των εθίµων της Ελληνικής 
και Κρητικής ιστορίας και η πρόσθετη διαπαιδαγώγη−
ση και επιµόρφωση των νέων αλλά και των κατοίκων 
του Μυλοποτάµου και της ευρύτερης περιοχής, σκο−
ποί που εκτελούνταν από τα Πνευµατικά Κέντρα του 
τέως ∆ήµου Γεροποτάµου− Κουλούκωνα και Κοινότητας 
Ζωνιανών τα οποία καταργήθηκαν και οι σκοποί τους 
ενσωµατώνονται στο παρόν καταστατικό. Τα περιου−
σιακά στοιχεία και ταµειακά υπόλοιπα είναι δυνατόν 
να αξιοποιηθούν από την Κοινωφελή Επιχείρηση για 
την εξυπηρέτηση αυστηρά των αρχικών σκοπών των 
Πνευµατικών Κέντρων, µετά από παραχώρηση από τον 
∆ήµο Μυλοποτάµου.

Ι. Οι δραστηριότητες της ∆ΗΚΕΜΥ υπόκεινται στους 
περιορισµούς του άρθρου 254 παρ. 3 του Ν.3463/2006 
καθώς σ’ αυτούς του υπ’αριθ. 3852 Νόµου (Καλλικρά−
της) και δεν δύνανται να συνδέονται µε την επιδίωξη 
κέρδους.

ΙΑ. Κάθε άλλο αντικείµενο συναφές ή συνδεόµενο 
µε τις προαναφερόµενες αρµοδιότητες του ∆ήµου, το 
οποίο µπορεί να αναλάβει κατά την νοµοθεσία η κοι−
νωφελής επιχείρηση.

Άρθρο 6 

∆ιοίκηση

Η επιχείρηση διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που 
αποτελείται από εννέα (9)µέλη τα οποία ορίζονται µαζί 
µε τους αναπληρωτές τους, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τρεις (3) είναι 
αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου Μυλοποτάµου εκ των 
οποίων ένας (1) ∆ηµοτικός Σύµβουλος εκ των επιλαχό−
ντων συνδυασµών, ένας (1) είναι εκπρόσωπος Κοινωνι−
κού φορέα της περιοχής και τα υπόλοιπα πέντε (5) µέλη 
είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου που έχουν πείρα 
ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. 
Στα µέλη προστίθεται (χωρίς αλλαγή της συστατικής 
πράξης) στη θέση ενός δηµότη και ένας (1)εκπρόσωπος 
των εργαζοµένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι 20 εργαζοµένους.

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί 
την θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Μυλοποτάµου. Όµως, είναι δυνατό να λήξει και αργό−
τερα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του ∆.Κ.Κ και έως την 
εγκατάσταση της Νέας ∆ιοίκησης.

Άρθρο 7

Πόροι της επιχείρησης

Πόροι της επιχείρησης αποτελούν:
1. Η χρηµατοδότηση από τον ∆ήµο Μυλοποτάµου για 

παρεχόµενες υπηρεσίες και δραστηριότητες, µε βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 και του 
Ν.3852/2010.

2. Τα έσοδα που προέρχονται από την συµµετοχή της 
σε προγραµµατικές συµβάσεις και από τη συµµετοχή 
της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα.

3. Η παροχή υπηρεσιών, σε τρίτους, σύµφωνα µε τους 
καταστατικούς σκοπούς.

4. Τα έσοδα από τις απευθείας αναθέσεις παροχής 
υπηρεσιών από τον ∆ήµο στην Επιχείρηση και απευ−
θείας αναθέσεις από εκπόνηση µελετών.
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5. Τα έσοδα από δωρεές − κληρονοµιές κ.λπ.
6. Τα έσοδα από δάνεια καθώς και λοιπές πρόσοδοι 

δανείων και τόκων.
7. Έσοδα πού προκύπτουν από διαχείριση κυλικείων 

εντός των χώρων πού στεγάζεται η επιχείρηση καθώς 
και χώρων πού τους έχουν παραχωρηθεί χωρίς να δι−
ασαλεύεται η αρχή εξίσωσης εσόδων και εξόδων από 
τις παρεχόµενες υπηρεσίες.

8. Τα έσοδα που προκύπτουν από τους καταστατικούς 
σκοπούς και µε τους όρους που προβλέπει ο Νόµος.

Άρθρο 8

Μέσα εκπλήρωσης των σκοπών

Για την εκπλήρωση των σκοπών της ∆Η.Κ.Ε..ΜΥ δύ−
ναται ο ∆ήµος Μυλοποτάµου να παραχωρεί, κατά τις 
κείµενες διατάξεις, κινητά µέρη, εξοπλισµούς και τη 
χρήση ∆ηµοτικών ακινήτων. Επίσης η ∆Η.ΚΕ.ΜΥ. δύναται 
να µισθώνει χώρους για την εκπλήρωση των σκοπών 
της και να δηµιουργεί υποκαταστήµατα σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα του Νόµου.

Άρθρο 9

Κεφάλαιο της επιχείρησης

Το συνολικό Κεφάλαιο της Κοινωφελούς επιχείρησης 
θα ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000,00) 
ευρώ. Το συνολικό Κεφάλαιο προκύπτει βάσει στοιχείων 
συγχώνευσης − µετατροπής της ∆ηµοτικής Κοινωφε−
λούς Επιχείρησης ∆ήµου Γεροποτάµου (Κ.Ε.∆Η.Γ), και 
της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου 
Κουλούκωνα (∆Η.Κ.Ε.∆.Κ). Τα Κεφάλαια που συγχω−
νεύονται και αποτελούν αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο, 
προκύπτουν, από την ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
του ∆ήµου Κουλούκωνα (∆Η.Κ.Ε.∆.Κ) συνολικού ύψους 
75.000,00 € και από την ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Γεροποτάµου (Κ.Ε.∆Η.Γ) συνολικού ύψους 185.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένων, όλων των στοιχείων Ενεργη−
τικού και Παθητικού τα οποία περιέρχονται στην Νέα 
∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Μυλοποτάµου (∆Η.
Κ.Ε.ΜΥ). Το Συνολικό Κεφάλαιο µετά την συγχώνευση 
θα ανέρχεται στο ποσό των 260.000,00 €.

Άρθρο 10

Λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης

Η επιχείρηση λύεται είτε µε την πάροδο του χρόνου 
διάρκειας της χωρίς αυτή να παραταθεί είτε µε τον τρό−
πο που προβλέπεται στο άρθρο 262 του Ν. 3463/2006 
όπως κάθε φορά ισχύει ή µε τη διαδικασία που ισχύει 
κάθε φορά. Εφόσον αποφασίσει σχετικά το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µε τη νόµιµη απαρτία και πλειοψηφία ή εφό−
σον καταστεί ανενεργή για χρονικό διάστηµα άνω των 
δύο (2) ετών

Άρθρο 11 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχεί−
ριση και η εποπτεία της επιχείρησης διέπονται από τις 
σχετικές διατ. Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ) άρθρα 252 − και 264 και 
των διαλαµβανόµενων στις σχετικές εγκυκλίους 77/2007 
καθώς και Ν.3852/2010 Καλλικράτης και την 4569/27/01/2011 
εγκύκλιο 11 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Μυλοποτάµου, 
και ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατ. του άρθρου 259 
του ως άνω νοµοθετήµατος.

Σε κάθε περίπτωση το καταστατικό της Νέας ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Μυλοποτάµου (∆Η.Κ.Ε.ΜΥ) ανα−
φέρει τα επιµέρους για την οµαλή µετάβαση και απρό−
σκοπτη λειτουργία της, προσαρµοζόµενη πλήρως στο 
νέο Νοµικό καθεστώς για Κοινωφελείς Επιχειρήσεις. Ο 
∆ήµος Μυλοποτάµου διατηρεί το δικαίωµα παρέµβασης 
σε κάθε εκκρεµή δίκη της ∆Η.Κ.Ε.∆.Κ ΚΑΙ Κ.Ε.∆Η.Γ οι οποί−
ες συνενώθηκαν, εφόσον αυτή αφορά δραστηριότητα 
που δεν υπάγεται στους σκοπούς της ∆Η.Κ.Ε.ΜΥ.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πέραµα, 11 Απριλίου 2011 

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ
F

Αριθµ. Απόφ. 42/2011 (2)
Συγχώνευση ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Απο−

χέτευσης του ∆ήµου Νέστου και Σύσταση Νέας 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης κατά 
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΣΤΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/ 

2010, 
2. τις διατάξεις των 239, 240 και 241 του Ν. 3463/ 

2006,
3. την υπ’ αριθ. 4317/25.01.2011 εγκύκλιο 9 του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης,

4. την υπ’ αριθ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης,

5. την µε αριθµ. πρωτ.: 4584/6−4−2011 εγκριτική της µε 
αριθµ. 42/2011 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, απόφα−
ση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης, αποφασίζει:

Εγκρίνει τη σύσταση ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
− Αποχέτευσης µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Ν.)» 
δια της συγχώνευσης και κατάργησης των υφιστάµενων 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης των 
πρώην ∆ήµων Χρυσούπολης και Κεραµωτής ως εξής:

ΣΥΣΤΑΣΗ
Συστήνει ενιαία Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευ−

σης στο ∆ήµο Νέστου µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ 
(∆.Ε.Υ.Α.Ν.», η οποία θα προέλθει από τη συγχώνευση 
των Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης µε τις 
επωνυµίες α) ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Απο−
χέτευσης Χρυσούπολης, και β) ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ύδρευση και Αποχέτευσης Κεραµωτής.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΝΕΣΤΟΥ» (∆.Ε.Υ.Α.Ν.) του ∆ήµου Νέστου.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Νέστου θα είναι αόριστη.
Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η έδρα της Επιχείρησης είναι η πόλη της Χρυσού−

πολης.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Περιοχή αρµοδιότητας της Επιχείρησης είναι η διοι−

κητική περιφέρεια των δύο ∆.Ε.Υ.Α. του ∆ήµου Νέστου 
που συνενώνονται.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Η εκµετάλλευση των έργων και η παροχή υπηρεσιών 

της επιχείρησης διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 1069/1980, όπως τροποποιείται κάθε φορά.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα 

ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρµοδιότητας 
της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελε−
στούν µε βάση εγκεκριµένες µελέτες, όλοι οι υπόνοµοι 
που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και 
αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων, όλοι οι 
υπόνοµοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άµεσα ή 
έµµεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι µονάδες επεξερ−
γασίας πόσιµου ύδατος και υγρών αποβλήτων. Τα έπι−
πλα και Η/Υ, τα µεταφορικά µέσα, όλος ο µηχανολογικός 
εξοπλισµός καθώς και τα υλικά αποθήκης.

ΕΣΟ∆Α ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έσοδα της επιχείρησης είναι αυτά τα οποία θεσπί−

ζονται από τις διατάξεις του ν. 1069/80, άρθρα 10 έως 
και 16 και 27 και 28, ήτοι:

α) το ειδικό τέλος για τη µελέτη, κατασκευή και επέ−
κταση των έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, 
για µια δεκαετία από τις 1ης Ιανουαρίου του επόµενου 
της συστάσεως της επιχείρησης έτους, υπολογιζόµενο 
σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκόµενου 
ύδατος (άρθρο. 11 Ν. 1069/1980).

β) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό 
σύµφωνα µε το αρ. 43 παρ. 2 του 2065/92.

γ) ∆ωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων κατά ποσοστό µέχρι 35% επί των δαπανών 
µελετών και κατασκευών των πάσης φύσεως έργων 
ύδρευσης και αποχέτευσης αρµοδιότητας της επιχεί−
ρησης (άρθρο 13 Ν. 1069/80).

δ) Το τέλος συνδέσεως µετά του δικτύου αποχέτευ−
σης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. γ’ Ν. 1069/80).

ε) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον 
αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 
εδαφ. δ ’ και άρθ. 15 Ν. 1069/80).

στ) Το τέλος σύνδεσης µετά του δικτύου ύδρευσης 
(άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ε’ Ν. 1069/80).

ζ) Το τέλος χρήσεως υπονόµων (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. 
στ Ν. 1069/80).

η) Η αξία καταναλισκόµενου ύδατος (άρθρο 10 παρ. 1 
εδαφ. ζ’ Ν. 1069/80).

θ) Η εγγύηση χρήσεως υδροµετρητού καθώς και το 
τέλος χρήσης υδροµέτρου (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. η’ Ν. 
1069/80).

ι) Η δαπάνη µετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και 
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδροµετρητών 

ή άλλων συναφών εργασιών (άρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. ο’ 
Ν. 1069/80).

ια) Οι συνεισφορές τρίτων δια την εκτέλεση κατά προ−
τεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ 1 εδαφ. ι Ν. 1069/80).

ιβ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίµηµα από την 
εκποίηση αυτή (άρθρο 10 παρ 1 εδάφ. ια’ Ν. 1069/80).

ιγ) ∆άνεια, κληρονοµιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις (άρθρο 10 παρ 1 εδαφ. ιβ΄ Ν. 1069/80).

ιδ) Έσοδα εισπραττόµενα από της εφαρµογής των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν.1069/80, ως και κάθε 
άλλη νόµιµη πρόσοδος.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

που αποτελείται από έντεκα (11) µέλη τα οποία ορίζο−
νται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.

Από τα µέλη αυτά:
Α) τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου 

Χρυσούπολης εκ των οποίων το ένα
(1) προέρχεται από την µειοψηφία (άρθρο 6 του Ν. 

2307/95).
Β) πέντε (5) είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου Νέ−

στου έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές
µε το αντικείµενο της Επιχείρησης.
Γ) ένα (1) είναι εκπρόσωπος του Κοινωνικού φορέα 

της περιοχής.
∆) ένα (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην 

Επιχείρηση σε περίπτωση που αυτή απασχολεί περισ−
σότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους. Στην περίπτω−
ση αυτή µειώνεται κατά έναν ο αριθµός των δηµοτών 
κατοίκων.

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

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του ∆ιοικητι−
κού Συµβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µόλις εγκα−
τασταθούν τα νέα µέλη.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί 

την επιχείρηση δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις 
σχέσεις της και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 
αυτού ο Αντιπρόεδρος (άρθ. 3 παρ. 1 Ν. 1069/80).

Οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις που συστάθηκαν στους 
συνενωµένους πρώην ∆ήµους Χρυσούπολης και 
Κεραµωτής ως ίδιες ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις:

1. ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης 
Χρυσούπολης, συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 219/1999 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χρυσού−
πολης, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11256/2−12−
1999 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης και δηµοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 210/25−2−2000 τεύχος Β’.

2. ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης 
Κεραµωτής, συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 117/2003 από−
φαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεραµωτής, 
η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 13214/03/21−1−2004 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας − Θράκης και δηµοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 193/4−2−2004 τεύχος Β’.
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Καταργούνται από τη δηµοσίευση της παρούσας από−
φασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ Άρθρο

Από τη συγχώνευση της «∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χρυσούπολης» µε τη 
«∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Κεραµωτής» δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νέστου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Χρυσούπολη, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ 

F

 Αριθµ. Αποφ. 41/2011 (3)
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του ∆ήµου Νέ−

στου και Σύσταση Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης 
κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΣΤΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/ 

2010, 
2. τις διατάξεις των 239, 240 και 241 του Ν. 3463/ 

2006,
3. την υπ’ αριθ. 4317/25.01.2011 εγκύκλιο 9 του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης,

4. την υπ’ αριθ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης,

5. την µε αριθµ. πρωτ.: 4586/6−4−2011 εγκριτική της µε 
αριθµ. 41/2011 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, απόφα−
ση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης, αποφασίζει:

Εγκρίνει τη σύσταση ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙ−
ΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ (∆Η.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.) µε το διακριτικό τίτλο 
«Φωτο∆ροµή» δια της συγχώνευσης και κατάργησης 
των υφιστάµενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην 
∆ήµων Χρυσούπολης, Κεραµωτής και Ορεινού, ως εξής:

ΣΥΣΤΑΣΗ
Συστήνει ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση (Ν.Π.Ι.∆.) στο 

∆ήµο Νέστου µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙ−
ΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ (∆Η.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.) µε το διακριτικό τίτλο 
«Φωτο∆ροµή» η οποία θα προέλθει από τη συγχώνευ−
ση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων µε τις επωνυµίες 
α) ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χρυσούπολης, β) 
∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κεραµωτής και γ) 
∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ορεινού.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ−

ΝΤΟΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ (∆Η.ΚΟΙ.
Ε.Π.Π.Α.Ν.)» µε διακριτικό τίτλο «Φωτο∆ροµή».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006.
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης θα είναι:

Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως 
(Άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. β’):

− 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.

− 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

− Η διαχείριση µια ιαµατικής πηγής και περιοχής.
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 λειτουργία φιλαρµονικής − ωδείου
Αθλητισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως (Άρθρο 

75 παρ. 1 περιπτ. Στ΄):
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η λειτουργία γυµναστηρίου,
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
− η συµµετοχή σε προγράµµατα µαζικού αθλητισµού
− η λειτουργία τµηµάτων αθλητισµού και άθλησης
Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαµβά−

νονται:
− η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας
− 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 ∆ήµου.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαµελές (11) διοικη−

τικό συµβούλιο, τα οποία ορίζονται µαζί µε τους ανα−
πληρωτές τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Από τα 
µέλη αυτά:

− τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου Νέστου 
(από τους οποίους ένας της µειοψηφίας.

− ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περι−
οχής.

− έξι (6) δηµότες ή κάτοικοι του δήµου που έχουν 
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πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επι−
χείρησης και

− ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχεί−
ρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση 
αυτών, σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί πε−
ρισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα (50) 

χρόνια από τη δηµοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης στην Εφηµερίδα της Κυβερνή−
σεως.

Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η έδρα της Επιχείρησης είναι στην πόλη της Χρυ−

σούπολης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το κεφάλαιο της Επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό 

των ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσ−
σάρων ευρώ και έξι λεπτών (83.694,06 €), προέρχεται 
από το άθροισµα των συγχωνευµένων επιχειρήσεων.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέλθουν από:
Α) Χρηµατοδότηση του ∆ήµου µε βάση το πρόγραµµα 

δράσης, που θα υποβάλλει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
επιχείρησης και θα εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
(άρθρο 259 του Κ.∆.Κ.).

Β) Είσπραξη αποζηµίωσης από τους αποδέκτες 
των υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας 
εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (άρθρο 259 του 
Κ.∆.Κ.).

Γ) Αναθέσεις οργανισµών και φορέων τοπικής αυτο−
διοίκησης, σύµφωνα µε το άρθρο 268 του Κ.∆.Κ.

∆) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων στα οποία είχαν ενταχθεί οι 
συγχωνευόµενες επιχειρήσεις η θα ενταχθεί η νέα επι−
χείρηση και γενικά κάθε είδους επιχορηγήσεις.

Ε) Εκµετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας 
της.

Στ) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων 
της

Ζ) ∆άνεια.
Η) Κληρονοµιές, δωρεές, χορηγίες και κάθε άλλη 

νόµιµη πηγή.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύο−
νται µεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσε−
ται σε αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του διοικητικού 
συµβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού 
στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαµβάνεται υπόψη 
για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Πέραν του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου των συγχωνευόµενων κοινωφελών επιχειρή−
σεων, το προσωπικό που απασχολείται µε σχέση ερ−
γασίας ορισµένου χρόνου συνεχίζει να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στη νέα, εκ συγχωνεύσεως προκύψασα, 
επιχείρηση, µέχρι τη λήξη της διάρκειας των συµβάσεων 
του, και εφόσον συντρέχει περίπτωση.

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η Επιχείρηση λύεται:
α) Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα 

µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.

β) Εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω 
των δύο ετών.

γ) Όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της 
Επιχείρησης και

δ) Σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.
Τη λύση ακολουθεί η εκκαθάριση.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκα−

θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποµείνει 
περιέρχονται στο ∆ήµο.

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δια−
χείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από 
τις σχετικές µε τις κοινωφελείς δηµοτικές επιχειρήσεις 
διατάξεις του Κ.∆.Κ., του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
− Πρόγραµµα Καλλικράτης και τις αντίστοιχες υπουρ−
γικές αποφάσεις.

Οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις που συστάθηκαν στους 
συνενωµένους πρώην ∆ήµους Χρυσούπολης, Κεραµωτής, 
Ορεινού ως ίδιες Κοινωφελείς Επιχειρήσεις: 1. ∆ηµοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Χρυσούπολης, µε το διακριτικό 
τίτλο «∆Η.Κ.Ε.Χ.» συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 230/2008 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χρυσού−
πολης, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 353/12−2−
2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης και δηµοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 379/4−3−2009 τεύχος Β’.

2. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κεραµωτής, 
µε διακριτικό τίτλο «∆Η.Κ.Ε.Κ.» συστάθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 155/2009 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Κεραµωτής, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
630+275/5−2−2010 απόφαση της Γενικής Γραµµατέας 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης και 
δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 174/22−2−2010 τεύχος Β’.

3. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ορεινού, µε δι−
ακριτικό τίτλο «∆Η.Κ.Ε.Ο.» συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
136/2008 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Ορεινού, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 66/30−1−
2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης και δηµοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 240/12−2−2009 τεύχος Β’.

Καταργούνται από τη δηµοσίευση της παρούσας από−
φασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις αρµοδιότητες της νέας κοινωφελούς επιχεί−
ρησης είναι οι αρµοδιότητες για την υλοποίηση των 
προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και του «ΚΗΦΗ» 
του τοµέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, οι 
υπάλληλοι που εργάζονται στα εν λόγω προγράµµατα 
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας συνεχίζουν να προ−
σφέρουν τις υπηρεσίες τους µέχρι την λήξη της διάρ−
κειας των συµβάσεων τους.

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των 

συγχωνευόµενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδι−
καίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρ−
χεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων. 
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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.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ Άρθρο

Από τη συγχώνευση της «∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επι−

χείρησης Χρυσούπολης», µε την «∆ηµοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Κεραµωτής» και µε την «∆ηµοτική Κοινω−

φελή Επιχείρηση Ορεινού», προκαλείται κατά το έτος 

2011 δαπάνη ύψους 220.000,00 €, η οποία θα βαρύνει 

την υπό Κ.Α. 00.6737.0001 πίστωση του υπό κατάρτιση 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Νέστου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Χρυσούπολη, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ 
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