
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 722
29 Απριλίου 2011

10541

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δή−
μου Πέλλας: α) Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού 
και Αλληλεγγύης Γιαννιτσών (ΔΕΠΑΓ), β) Κοινω−
φελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Κρύας Βρύ−
σης (ΚΕΠΑΝ), γ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρη−
ση Μ. Αλεξάνδρου (ΔΗΜΚΕΠΑΜΑ), δ) Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Κύρρου (ΚΕΔΚΥ), ε) Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Πέλλας (ΔΗΚΕΠ), σε μία 
Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημο−
τική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανά−
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τική Επιχείρηση Ύδρευσης −Αποχέτευσης Γιαννι−
τσών (ΔΕΥΑΓ), β) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
− Αποχέτευσης Κρύας Βρύσης (ΔΕΥΑΚ), γ) Δημο−
τική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Κύρ−
ρου, δ) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αρδευ−
σης − Αποχέτευσης Μεγ. Αλεξάνδρου, ε) Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Πέλλας, σε 
μια επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Απο−
χέτευσης Πέλλας». ........................................................................ 2

Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι−
καίου του Δήμου Πέλλας: α) Α ΚΑΠΗ Δήμου Γιαν−
νιτσών, β) Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Γιαννιτσών, γ) Ενιαίος 
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Γιαννιτσών, 
δ) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κρύας Βρύ−
σης, ε) ΚΑΠΗ Δήμου Κρύας Βρύσης, στ) Ενιαίος 
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Μ. Αλεξάν−
δρου, ζ) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παλαιφύτου, 
η) ΚΑΠΗ Δήμου Μ. Αλεξάνδρου, θ) ΚΑΠΗ Δήμου 
Κύρρου, ι) Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 
Δήμου Κύρρου, ια) ΚΑΠΗ Δήμου Πέλλας, ιβ) Ενι−
αίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Πέλλας, 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 20509 (1)
    Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου 

Πέλλας: α) Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Αλ−
ληλεγγύης Γιαννιτσών (ΔΕΠΑΓ), β) Κοινωφελής Επι−
χείρηση Ανάπτυξης Δήμου Κρύας Βρύσης (ΚΕΠΑΝ), 
γ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μ. Αλεξάνδρου 
(ΔΗΜΚΕΠΑΜΑ), δ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Κύρρου (ΚΕΔΚΥ), ε) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρη−
ση Πέλλας (ΔΗΚΕΠ), σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση 
με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (ΔΗΚΕΠΑΠ)» .

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 107, 108 και 109 του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 
(ΚΔΚ),

2) Την αρ. 9/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και την 
κοινή υπουργική απόφαση 1.605/οικ.3.85/ΦΕΚ17/Β΄/14−1−
2011.

3) Την αριθ. 2440/14−4−2011 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πέλλας ελέγχου νο−
μιμότητας της αρ. 45/2011 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πέλλας, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις:
Δ.Ε.Π.Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
− Σύσταση με αριθ. 4529/15−09−96 απόφαση Γ.Γ. Περ. 

Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 683/
Β΄/19−08−96.

− Τροποποιήθηκε με την αριθ. 7934/04−09−97 απόφαση 
Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 918/Β΄/17−10−97.

− Τροποποιήθηκε με την αριθ. 6756/02−09−99 απόφαση 
Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1773/Β΄/22−09−99.

− Τροποποιήθηκε με την αριθ. 5355/07−09−09 απόφαση 
Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 253/Β΄/24−09−09.
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Κ.Ε.Α.Κ. ΒΡΥΣΗΣ
− Σύσταση με αριθ. 7716/01−07−93 απόφαση Νομάρχη 

Πέλλας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 569/Β΄/30−07−93.
− Τροποποιήθηκε με την αριθ. 7561/17−12−07 απόφαση 

Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 207 τ. Β΄/11−02−08.

− Τροποποιήθηκε με την αριθ. 3864/26−08−08 απόφαση 
Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1407/Β΄/17−07−08.

Δ.Κ.Ε.Α. Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
− Σύσταση με αριθ. 2540/30−03−99 απόφαση Γ.Γ. Περ. 

Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 423/
Β΄/20−04−99.

− Τροποποιήθηκε με την αριθ. 8153/15−02−08 απόφαση 
Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 33/Β΄/14−01−09.

Κ.Ε.Δ. ΚΥΡΡΟΥ
− Σύσταση με αριθ. 5024/24−06−99 απόφαση Γ.Γ. Περ. 

Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1516/
Β΄/27−07−99.

− Τροποποιήθηκε με την αριθ. 7266/10−11−08 απόφαση 
Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2486/Β΄/05−12−08.

Δ.Κ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
− Σύσταση με αριθ. 5147/15−07−96 απόφαση Αναπληρω−

τή Περιφερειακού Δ/ντη Κ. Μακεδονίας και δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 5192 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ/18−07−96.

− Τροποποιήθηκε με την αριθ. 6559/01−09−99 απόφαση 
Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1773/Β΄/22−09−99.

− Τροποποιήθηκε με την αριθ. 7723/10−12−09 απόφαση 
Γ.Γ. Περ. Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2449/Β΄/14−12−09.

Συστήνουμε νέα Κοινωφελή Επιχείρηση ως εξής:
1. ΟΝΟΜΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανά−

πτυξης Πέλλας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Πέλλας)
2. Έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης:
Έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζονται τα Γι−

αννιτσά του Δήμου Πέλλας.
1. Η οργάνωση γενικά της πολιτιστικής ζωής σε επίπε−

δο Δήμου με το σχεδιασμό και την ανάληψη σχετικών 
πρωτοβουλιών.

2. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η διαχείριση πολι−
τιστικών εκδηλώσεων τοπικής, αλλά και υπερτοπικής 
κλίμακας, όπως συναυλίες, εκθέσεις, παραστάσεις, προ−
βολές, παρουσιάσεις, φεστιβάλ, κ.λπ, τα οποία είτε είναι 
παραγωγές της, είτε είναι παραγωγές τρίτων.

3. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση «εκπαιδευτικών» δρα−
στηριοτήτων που αφορούν όλες τις μορφές τέχνης, με 
την οργάνωση και λειτουργία αντίστοιχων σχολών πχ 
ωδείο, σχολή χορού, σχολή εικαστικών κ.λπ αλλά και 
κάθε φύσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

4. Η δημιουργία, συντήρηση, και λειτουργία υποδομών 
για την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

5. Η διάχυση πληροφοριών και προβολής του έργου 
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού 
& Ανάπτυξης Πέλλας με την έκδοση εντύπων, βιβλίων, 
κατασκευή και συντήρηση και διατήρηση ιστοσελίδων 
κ.λπ σχετικών με τους τομείς δράσης της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού & Ανάπτυξης 
Πέλλας, αλλά και χρήση κάθε πρόσφορου μέσου που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

6. Η δημιουργία και λειτουργία δημοτικής πινακοθή−
κης.

7. Η ίδρυση και λειτουργία λαογραφικού − ιστορικού 
μουσείου. Το μουσείο αυτό σκοπό έχει τη συγκέντρωση, 
φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή τεκμηρίωση, έρευνα, 
έκθεση και προβολή συλλογών λαογραφικού − ιστο−
ρικού υλικού, με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και 
την ψυχαγωγία.

8. Η οργάνωση και λειτουργία μουσικών συνόλων, ομά−
δων χορού και γενικά ομάδων που με τη δράση τους 
και τη λειτουργία τους προωθούν όλες της μορφές 
τέχνης.

9. Η οργάνωση και υλοποίηση και διαχείριση παρα−
γωγών που αφορούν όλες τις μορφές τέχνης, όπως 
κινηματογραφικές ταινίες, μουσικά έργα, παραστάσεις 
χορού, όπερες κλπ.

10. Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων που 
έχουν ως αναφορά τη νεολαία και τα ιδιαίτερα χαρα−
κτηριστικά της.

11. Η καταγραφή του πολιτιστικού αποθέματος της 
περιοχής και η δημιουργία αντίστοιχης βάσης δεδο−
μένων.

12. Η προστασία, μελέτη, και ανάδειξη των πάσης φύ−
σεως αρχείων που περιέρχονται στην κυριότητας της 
κοινωφελούς επιχείρησης.

13. Η υποστήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας από 
φορείς που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο δήμου, 
αλλά και σε ειδικές περιπτώσεις και πέραν αυτών αν 
κριθεί ou αυτό βοηθά τους γενικότερους σκοπούς της 
επιχείρησης.

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

15. Η προβολή και η ανάδειξη μνημείων καθώς και 
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και 
των εγκαταστάσεών τους.

16. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
της σε αυτά.

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

18. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον 
δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα με δράσεις ενημέρωσης 
των πολιτών.

19. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία

20. Η λειτουργία του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου 
Γιαννιτσών

21. Η δημιουργία και λειτουργία Ιστορικού Αρχείου
22. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−

σης μαζικού αθλητισμού
23. Ο σχεδιασμός και η ανάληψη δράσεων για την 

προστασία και την πολιτιστική, αισθητική και κοινωνική 
αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Η 
προστασία, συντήρηση και αξιοποίηση συλλογών και 
υλικού που αφορά το δομημένο ή μη αστικό περιβάλλον, 
αλλά και το φυσικό περιβάλλον.
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24. Η οργάνωση της προβολής του αστικού και φυσικού 
περιβάλλοντος, αλλά και του συνόλου των πολιτιστι−
κών δραστηριοτήτων, όπως επίσης και του πολιτιστικού 
αποθέματος της περιοχής με όλα τα πρόσφορα μέσα 
(εκδόσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, οργάνωση εκθέσεων, 
διακίνηση σχετικού υλικού κ.λπ).

25. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

26. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με σκοπό την 
υποβοήθηση του συνολικού έργου της επιχείρησης. Η 
ανάπτυξη καινοτομιών στο χώρο του πολιτισμού μέσω 
και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

27. Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορης μορφής χρηματο−
δότησης για την ενίσχυση πολιτιστικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων.

28 Σύμφωνα με την αρ. οικ. 9104/εγκύκλιο 24 /24−2−
20011 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η επιχείρηση θα υλοποί−
ηση τα συνεχιζόμενα προγράμματα « Βοήθεια στο σπί−
τι», « Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας», « Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ», « 
ΚΔΑΠ», τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

4. Διοίκηση: Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμε−
λές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί τους 
αναπληρωτές του από το δημοτικό συμβούλιο, αποτε−
λούμενο από.

− Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους, από τους οποίους 
δυο (2) ορίζονται από το σύνολο της μειοψηφίας του 
δημοτικού συμβουλίου.

− Πέντε (5) δημότες ή κατοίκους που έχουν πείρα ή 
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

− Ένα (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιο−
χής.

− Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισ−
σότερους από είκοσι (20) εργαζομένους, ως τακτικό 
προσωπικό, ορίζεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβου−
λίου ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος 
υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών. Στην 
περίπτωση αυτή ο εκπρόσωπος των εργαζομένων κα−
ταλαμβάνει τη θέση ενός δημότη.

5. Κεφάλαιο: Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρη−
σης είναι τα ακίνητα και τα κινητά πράγματα και ο εν 
γένει εξοπλισμός που ανήκουν στις συγχωνευόμενες 
επιχειρήσεις του παραγράφου 1 της παρούσης απόφα−
σης. Ως αρχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται το 
ποσό των 2.000.000,00 €, το οποίο θα καταβληθεί από 
τον Δήμο σε τέσσερις (4) ισόποσες ετήσιες δόσεις, ως 
ακολούθως:. Α΄ δόση 500.000 ευρώ το έτος 2011 Β΄ δόση 
500.000 ευρώ το έτος 2012 Γ΄ δόση 500.000 ευρώ το 
έτος 2013 Δ’ δόση 500.000 ευρώ το έτος 2014

6. Πόροι: Οι πόροι της επιχείρησης προέρχονται από:
− Τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Πέλλας για 

τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτή 
υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του 
ν.3463/2006 −διετή προγράμματα δράσης, όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά.

− Από κάθε παροχή του κράτους, ή ΝΠΙΔ ή Κρατικών 
οργανισμών ή κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο (χορηγοί 
κλπ.).

− Από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμενα προγράμ−
ματα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 
εθνικών ή μη φορέων.

− Από προγραμματικές συμβάσεις όπως ορίζεται στο 
ν. 3852/2010, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

− Από πάσης φύσεως συνδρομές, εισφορές, δωρεές, 
κληρονομιές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από πρόσω−
πα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά 
πρόσωπα.

− Από την παροχή υπηρεσιών, το αντίτιμο των πραγ−
μάτων ή υπηρεσιών και τη διαχείριση των υποδομών 
της από τρίτους για σχετικές με τους καταστατικούς 
της σκοπούς της.

− Από τους τόκους καταθέσεων.
− Από την εκποίηση άχρηστου υλικού.
7. Προσωπικό: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

109 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «2. Το προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επι−
χειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα 
επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, 
με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρό−
νος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που 
συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθο−
λογικές και ασφαλιστικές συνέπειες».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 4 και 
5 του Ν. 3852/2010:

«4. Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβου−
λίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του, μεταφέρεται τυχόν πλεο−
νάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων σε νομικά 
πρόσωπα του δήμου με την ίδια σχέση εργασίας. Το 
προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το 
ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προ−
σωπικό των νομικών προσώπων στα οποία μεταφέρεται. 
Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που με−
ταφέρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές 
και ασφαλιστικές συνέπειες.

5. Το προσωπικό που μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε προσω−
ποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και 
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατά−
ταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο για το 
διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Το μεταφερόμενο προσωπικό σε νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε 
αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού 
συμβουλίου».

8. Διάρκεια της επιχείρησης: Η διάρκεια της Κοινω−
φελούς Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια 
από την δημοσίευση της απόφασης συγχώνευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Προϋπολογισμός: Από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη 2.000.000 ευρώ 
μέρος της οποίας (500.000,00 €) θα βαρύνει πιστώσεις 
του πρ/σμού έτους 2011 του Δήμου Πέλλας υπό του Κ.Α 
02.00.6737.001.

10. Λοιπές διατάξεις: Η επιχείρηση υπεισέρχεται ως 
καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υπο−
χρεώσεις 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 την νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτεί−
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ται διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μια από 
αυτές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γιαννιτσά, 26 Απριλίου 2011

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 

F
   Αριθ. 20511 (2)
Συγχώνευση των ΔΕΥΑ του Δήμου Πέλλας, α) Δημοτι−

κή Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Γιαννιτσών 
(ΔΕΥΑΓ), β) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέ−
τευσης Κρύας Βρύσης (ΔΕΥΑΚ), γ) Δημοτική Επιχεί−
ρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Κύρρου, δ) Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης − ΄Αρδευσης − Αποχέτευσης 
Μεγ. Αλεξάνδρου, ε) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
− Αποχέτευσης Πέλλας, σε μια επιχείρηση Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχεί−
ρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Πέλλας» .

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 107, 108 και 109 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/A΄/7−6−2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των άρθρων 239 και 240 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ).

2) Την αριθ. 9/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και την 
κοινή υπουργική απόφαση 1.605/οικ.3.85/ΦΕΚ 17/Β΄/14−
1−2011.

3) Την αριθ. 2439/14−4−2011 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πέλλας ελέγχου νο−
μιμότητας της αριθ. 47/2011 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πέλλας, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τις ΔΕΥΑ Δήμου Πέλλας
− ΔΕΥΑ Γιαννιτσών, συστάθηκε με το Προεδρικό Διά−

ταγμα 72/15−02−83 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 34/17−3−83 
τ.Α΄. Η οποία τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 
355/17−09−90 και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 143/30−10−90 
ΦΕΚ τεύχος Α΄.

− ΔΕΥΑ Κρύας Βρύσης, συστάθηκε με το Προεδρικό 
Διάταγμα 335 και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 224/11−09−96 
ΦΕΚ τεύχος Α΄ και τροποποιήθηκε με την αριθ. 3096/22−
04−2003 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 691/30−
06−2003 ΦΕΚ τεύχος Β.

− ΔΕΥΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου συστάθηκε με την αριθ. 
4004/26−06−2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 
1291/25−07−2007 ΦΕΚ τεύχος Β΄.

− ΔΕΥΑ Κύρρου συστάθηκε με την αριθ. 8454/18−09−
2001 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 1053/08−
08−2001 ΦΕΚ τεύχος Β΄ και τροποποιήθηκε με την αριθ. 
7663/30−09−2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 
1582/16−11−2005 ΦΕΚ τεύχος Β.

− ΔΕΥΑ Πέλλας συστάθηκε με την αριθ. 7540/19−12−
2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 384/06−03−
2008 ΦΕΚ τεύχος Β΄ και τροποποιήθηκε με την αριθ. 
1314/12−03−2010 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−

ας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 
414/12−04−2010 ΦΕΚ τεύχος Β.

Συστήνουμε νέα Ενιαία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ−
σης και Αποχέτευσης Δήμου Πέλλας ως εξής:

1. Όνομα: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέ−
τευσης Πέλλας» (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)

2. Έδρα: Έδρα της επιχείρησης ορίζονται τα Γιαννιτσά 
του Δήμου Πέλλας. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχεί−
ρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πέλλας 
που περιλαμβάνει τους πρώην πέντε (5) δήμους:

− Δήμος Γιαννιτσών
− Δήμος Κρύας Βρύσης
− Δήμος Κύρρου
− Δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου
− Δήμος Πέλλας
3. Σκοποί:
− Η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του 

κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως
− Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, 

διοίκηση και λειτουργία των δικτύων υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, ως και 
μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της 
περιοχής αρμοδιότητάς της.

− Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, δι−
οίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης

− Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επί−
βλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία

− Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, δι−
οίκηση και λειτουργία των δικτύων άρδευσης

− Η εμφιάλωση και εμπορία νερού
− Η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώ−

σιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντι−
κείμενα δραστηριότητας των δημοτικών επιχειρήσεων 
ύδρευσης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των 
οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

4. Εκμετάλλευση: Η εκμετάλλευση των έργων και 
υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα και τους κανονισμούς που θα συνταχθούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και για το 
σκοπό αυτό.

5. 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 εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνο−
μοι 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 επε−
ξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων και 
κάθε άλλο στοιχείο που θα παραχωρηθεί από το Δήμο 
(άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1069/80).

− Η από την εκτέλεση των έργων ύδρευσης και απο−
χέτευσης προκύπτουσα επιφάνεια περιέρχεται στην 
επιχείρηση, η οποία μπορεί να την διαθέτει και έναντι 
συμβολικού τιμήματος στον οικείο Δήμο για δημιουργία 
κοινοχρήστων χώρων ή προς εκπλήρωση άλλου κοινω−
φελούς σκοπού.

− Οι διατάξεις περί προστασίας των δημοτικών και 
κοινοτικών κτημάτων εφαρμόζονται και για την περι−
ουσία της επιχείρησης.
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6. Πόροι: Οι Πόροι της επιχείρησης είναι:
1. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέ−

κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία 
δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από 
τη σύσταση της επιχείρησης έτους, που υπολογίζεται 
σε ποσοστό 80% επί της αξίας του νερού που κατα−
ναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. α΄ και άρθρο 11 του 
Ν. 1069/80)

2. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του ν. 1069/1980, όπως 
το άρθρο 28 τούτου τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 
13 του Ν. 2307/1995.

3. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (άρ−
θρο 10 παρ. 1, εδάφ. γ’ Ν. 1069/80).

4. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό 
της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 
εδαφ. δ’ και άρθρο 15 του Ν. 1069/80).

5. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης 
(άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. ε ’ Ν. 1069/80).

6. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. 
στ’ Ν. 1069/80).

7. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 
1 εδάφ. ζ’ Ν. 1069/80).

8. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 
παρ. 1 εδάφ. η’ Ν. 1069/80).

9. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και 
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών 
ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1, εδάφ. θ’ 
Ν.1069/80).

10. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά 
προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1, εδαφ. ι’ 
Ν.1069/80).

11. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επεν−
δύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών 
και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και 
αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 
παρ. 1 εδ ια’ και 13 του Ν. 1069/80).

12. Η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης 
(άρθρο 10 παρ. 3 εδάφ. α΄ του Ν. 1069/80).

13. Τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη της μετα−
τόπισης αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλ−
λακτών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 3 
εδάφ. β’ του Ν.1069/80).

14. Η αξία των καταναλισκόμενων θερμικών μονάδων 
(άρθρο 10 παρ. 3 εδάφ. γ΄ Ν.1069/80).

15. Οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τη−
λεθέρμανσης κατά προτεραιότητα (άρθρο 10 παρ. 3 
εδάφ. δ΄ Ν. 1069/80).

16. Τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραί−
τητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
από το νέο αντικείμενο της επιχείρησης (άρθρο 33 παρ. 
4 εδάφ. ε’ του Ν. 3274/2004).

17. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου 
(άρθρο 33 παρ. 4 εδάφ. α’ Ν.3274/2004).

18. Τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπι−
σης αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλ−
λων εργασιών (άρθρο 33 παρ. 4 εδάφ. β’ Ν.3274/2004).

19. Η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου (άρ−
θρο 33 παρ. 4 εδάφ. γ΄ Ν.3274/2004).

20. Οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυ−
σικού αερίου κατά προτεραιότητα (άρθρο 33 παρ. 4 
εδάφ. δ΄ Ν.3274/2004).

21. Τα έσοδα από τη χρήση του δικτύου άρδευσης 
(άρθρο 10 παρ. 3 εδάφ. τελευταίο Ν. 1069/80).

22. Τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 33 παρ. 
4 εδάφ. στ΄ Ν.3274/2004).

23. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα 
από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. ιβ΄ 
Ν. 1069/80).

24. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. ιγ΄ Ν. 1069/80).

7. Διοίκηση: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ−
τευσης Δήμου Πέλλας διοικείται από εντεκαμελές (11) 
διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του ορίζονται μαζί με 
τους αναπληρωτές τους με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου. Από τα μέλη αυτά:

− Επτά (7) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των 
οποίων ό ένας (1) είναι από την μειοψηφία.

− Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής

− Τρεις (3) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Πέλλας 
που έχουν πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης.

− Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισ−
σότερους από είκοσι (20) εργαζομένους, ως τακτικό 
προσωπικό, ορίζεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβου−
λίου ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων ο οποίος 
υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών. Στην 
περίπτωση αυτή ο εκπρόσωπος των εργαζομένων κατα−
λαμβάνει τη θέση ενός δημότη. Το Δημοτικό Συμβούλιο 
ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της επιχείρησης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργότε−
ρο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δη−
μοτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις τις 
δικαστικές ή εξώδικες. Σε περίπτωση απουσίας τον 
αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

8. Προσωπικό: Το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων 
που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση 
και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας 
του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται 
λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφα−
λιστικές συνέπειες.

9. Διάρκεια της επιχείρησης: Η χρονική διάρκεια της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του 
Δήμου Πέλλας ορίζεται σε 50 έτη από τη σύσταση και 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Κεφάλαιο: Ο Δήμος Πέλλας θα διαθέσει ως Κεφά−
λαιο Κίνησης, Ίδρυσης και Εγκατάστασης το ποσό των 
200.000,00 € σε τέσσερεις (4) ισόποσες ετήσιες δόσεις 
των 50.000,00 € έκαστη αρχόμενης της πρώτης δόσης από 
το έτος 2011. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α 02.00.6726.001 του 
προϋπολογισμού του Δήμου Πέλλας ύψους 50.000,00 € 
για το οικονομικό έτος 2011 για την οποία έχει εγγραφεί 
ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Για τα υπόλοιπα έτη προβλέπεται να προκληθεί δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πέλλας 
50.000,00 € για το έτος 2012, 50.000,00 € για το έτος 
2013 και 50.000,00 € για το έτος 2014, για την οποία 
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θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους ανάλογους 
κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών αντί−
στοιχα.

11. Λοιπές διατάξεις: Η επιχείρηση υπεισέρχεται ως 
καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υπο−
χρεώσεις 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 την νέα επιχείρηση χωρίς να απαιτείται διαδικαστι−
κή πράξη συνέχισης για κάθε μια από αυτές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γιαννιτσά, 26 Απριλίου 2011

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 

F
   Αριθ. 20510 (3)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί−

ου του Δήμου Πέλλας: α) Α ΚΑΠΗ Δήμου Γιαννιτσών, 
β) Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Γιαννιτσών, γ) Ενιαίος Δημοτικός 
Παιδικός Σταθμός Δήμου Γιαννιτσών, δ) Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κρύας Βρύσης, ε) ΚΑΠΗ Δή−
μου Κρύας Βρύσης, στ) Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός 
Σταθμός Δήμου Μ. Αλεξάνδρου, ζ) Δημοτικός Παιδι−
κός Σταθμός Παλαιφύτου, η) ΚΑΠΗ Δήμου Μ. Αλεξάν−
δρου, θ) ΚΑΠΗ Δήμου Κύρρου, ι) Ενιαίος Δημοτικός 
Παιδικός Σταθμός Δήμου Κύρρου, ια) ΚΑΠΗ Δήμου 
Πέλλας, ιβ) Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δή−
μου Πέλλας, σε ένα νομικό πρόσωπο με την επωνυ−
μία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας 
& Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Πέλλας». 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 

 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. 9/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣΑ.Η.Δ. και την 
κοινή υπουργική απόφαση 1.605/οικ.3.85/ΦΕΚ17/Β΄/14−1−
2011.

3) Την αριθ. 2436/14−4−2011 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πέλλας ελέγχου νο−
μιμότητας της αριθ. 43/2011 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πέλλας, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
Στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ:
−Α ΚΑΠΗ Δήμου Γιαννιτσών, συστάθηκε με την αριθ. 

1430 απόφαση Νομάρχη Πέλλας και δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθ. 94/23−02−84 ΦΕΚ τεύχος Β΄. Συμπληρώθηκε με 
την αριθ. 11497 Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσι−
εύθηκε στο αριθ. 643/13−09−84 ΦΕΚ τεύχος Β΄. Η οποία 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 12042/22−08−91 απόφαση 
Νομάρχη Πέλλας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 791/30−09−
91 ΦΕΚ τεύχος Β΄. Η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 
1559/06−03−2003 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 
450/15−03−2003 ΦΕΚ τεύχος Β΄. Η οποία τροποποιήθηκε 

με την αριθ. 5723/21−09−2007 απόφαση Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύ−
θηκε στο αριθ. 2104/30−10−2007 ΦΕΚ τεύχος Β΄.

− Β ΚΑΠΗ Δήμου Γιαννιτσών, συστάθηκε με την αριθ. 
5523/15−07−99 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 
1727/09−09−99 ΦΕΚ τεύχος Β΄. Η οποία τροποποιήθηκε με 
την αριθ. 3949/22−06−2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε 
στο αριθ. 1291/25−07−2007 ΦΕΚ τεύχος Β΄.

−Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών, 
συστάθηκε με την αριθ. 790/01−02−2002 απόφαση Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
δημοσιεύθηκε στο αριθ. 275/07−03−2002 ΦΕΚ τεύχος Β΄. 
Η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 1946/22−03−2007 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 2073/25−10−2007 
ΦΕΚ τεύχος Β΄.

Στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ:
−ΚΑΠΗ Δήμου Κρύας Βρύσης έγινε συγχώνευση των 

Νομικών Προσώπων με την επωνυμία α) ΚΑΠΗ Κρ. Βρύ−
σης β) ΚΑΠΗ ΔΔ Εσωβάλτων και οικ. Σταυροδρομίου 
γ) ΚΑΠΗ ΔΔ Ακρολίμνης και δ) ΚΑΠΗ ΔΔ Αγίου Λουκά, 
σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ΚΑΠΗ Δήμου 
Κρύας Βρύσης με την αριθ. 72/11−01−08 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δη−
μοσιεύθηκε στο αριθ. 215/12−02−08 ΦΕΚ τεύχος Β΄.

−Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κρύας Βρύσης 
συστάθηκαν με την αριθ. 6915/06−12−07 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δη−
μοσιεύθηκε στο αριθ. 2442/31−12−2007 ΦΕΚ τεύχος Β΄.

Στην Δημοτική Ενότητα Μεγάλου Αλεξάνδρου
−ΚΑΠΗ Μεγάλου Αλεξάνδρου, συστάθηκε με την αριθ. 

4960/24−06−96 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 
566/11−07−96 ΦΕΚ τεύχος Β΄ με την επωνυμία ΚΑΠΗ 
Κοινότητας Καρυώτισσας. Η οποία τροποποιήθηκε με 
την αριθ. 5052/01−07−99 απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε 
στο αριθ. 1600/16−08−99 ΦΕΚ τεύχος Β΄. Η οποία τρο−
ποποιήθηκε με την αριθ. 672/31−01−07 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
δημοσιεύθηκε στο αριθ. 280/02−03−07 ΦΕΚ τεύχος Β΄ 
με την επωνυμία ΚΑΠΗ Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η οποία 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 2088/10−04−08 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 939/21−05−08 ΦΕΚ τεύχος 
Β΄.

−Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μεγάλου Αλε−
ξάνδρου, συστάθηκε με την αριθ. 3444/27−04−01 απόφα−
ση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 719/12−06−01 ΦΕΚ 
τεύχος Β΄, ο οποίος περιλαμβάνει δύο παραρτήματα α) 
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γαλατάδων και β) Δημο−
τικός Παιδικός Σταθμός Καρυώτισσας.

−Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παλαιφύτου, συστάθηκε 
με την αριθ. 6017/13−08−03 απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε 
στο αριθ. 1289/12−09−03 ΦΕΚ τεύχος Β΄. Η οποία τρο−
ποποιήθηκε με την αριθ. 674/31−01−07 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δη−
μοσιεύθηκε στο αριθ. 280/02−03−07 ΦΕΚ τεύχος Β΄.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10547

Στην Δημοτική Ενότητα Δήμου Κύρρου:
−ΚΑΠΗ Δήμου Κύρρου, συστάθηκε με την αριθ. 10318/ 

6−12−04 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 20/14−
01−05 ΦΕΚ τεύχος Β΄. Η οποία τροποποιήθηκε με την 
αριθ. 765/05−02−07 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
αριθ. 299/06−03−07 ΦΕΚ τεύχος Β΄.

−Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Κύρρου, 
συγχωνεύτηκε σε Ενιαίο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δή−
μου Κύρρου με την αριθ. 343/25−01−08 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δη−
μοσιεύθηκε στο αριθ. 285/25−02−08 ΦΕΚ τεύχος Β΄.

Στην Δημοτική Ενότητα Δήμου Πέλλας:
−ΚΑΠΗ Δήμου Πέλλας, συστάθηκε με την αριθ. 222/30−

01−90 απόφαση Νομάρχη Πέλλας και δημοσιεύθηκε στο 
αριθ. 78/06−02−90 ΦΕΚ τεύχος Β΄. Η οποία τροποποιήθη−
κε με την αριθ. 389/6−2−08 απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε 
στο αριθ. 420/13−03−08 ΦΕΚ τεύχος Β΄.

−Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Πέλλας, 
συστάθηκε με την αριθ. 19429/28−11−01 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δη−
μοσιεύθηκε στο αριθ. 47/23−1−02 ΦΕΚ τεύχος Β΄. Η οποία 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 391/06−02−08 απόφαση Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
δημοσιεύθηκε στο αριθ. 420/13−3−08 ΦΕΚ τεύχος Β΄.

Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ως εξής:

1. Όνομα: Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προ−
στασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (ΚΕ.
Κ.Α.Π.Π.Α).

2. Έδρα του Ν.Π.Δ.Δ
Έδρα του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ορί−

ζονται τα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας.
3. Σκοπός:
Η προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η εκπό−

νηση πολιτικών για τόσο για την αποφυγή των περιπτώ−
σεων κοινωνικού αποκλεισμού, όσο και την κοινωνική 
επανένταξη.

Παροχές με σύγχρονες αρχές, μεθόδους και αντι−
λήψεις εξωϊδρυματικής προστασίας στα ηλικιωμένα 
άτομα.

Η προστασία και φροντίδα βρεφών και παιδιών, ώστε 
οι γονείς να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα οι σκοποί είναι.
− Καθημερινή φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαι−

δαγώγηση και ψυχαγωγία των νηπίων εργαζομένων γο−
νέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική 
και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

− Η αντιμετώπιση και πρόληψη βιολογικών, ψυχολο−
γικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων 
αλλά και κάθε άλλης κατηγορίας ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων (ηλικιωμένοι, ΑμΕΑ, κ.λπ), ώστε τα άτομα των 
ομάδων αυτών, να παραμείνουν ενεργά μέλη του κοι−
νωνικού συνόλου. Στην περίπτωση που δεν είναι ενεργά 
μέλη της κοινωνικού συνόλου, να υποστηριχθούν ώστε 
να επανενταχθούν σε αυτό.

− Η ενημέρωση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού 
και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και 
τις ανάγκες των ηλικιωμένων και η παροχή κοινωνικής 
προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα του δήμου.

− Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής φρο−
ντίδας, φαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής 
στήριξης, φυσιοθεραπείας και εργοαπασχόλησης σε 
όσους ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών κοινωνι−
κών ομάδων και δε μπορούν να λάβουν από άλλο φορέα 
αντίστοιχες υπηρεσίες, είτε να λάβουν συμπληρωμα−
τικές υπηρεσίες.

− Η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε θέματα 
δημόσιας υγείας και ψυχικής υγείας, μέσα από αντί−
στοιχες δράσεις.

− Η δημιουργία τράπεζας αίματος και η προώθηση της 
εθελοντικής αιμοδοσίας

− Η παροχή των υπηρεσιών αυτών και στο σπίτι κατά 
περίπτωση εφόσον οι ωφελούμενοι δε μπορούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν και δεν έχουν οικογενειακό πε−
ριβάλλον.

− Η προσφορά οργανωμένης ψυχαγωγίας σε όσους 
ανήκουν στις ομάδες στόχου, με τη συμμετοχή τους 
σε εκδρομές, επισκέψεις σε δημόσιους χώρους, με τη 
οργάνωση εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης, 
αλλά και τη συμμετοχή τους σε κάθε άλλη δράση, που 
εξυπηρετεί το σκοπό αυτό

− Η με κάθε τρόπο βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων 
ανήκουν στις ομάδες στόχου.

− Η προβολή των ειδικών προβλημάτων που αντιμετω−
πίζουν οι ομάδες στόχου, ώστε το κοινωνικό σύνολο να 
ενεργοποιηθεί για την προστασία τους και να συμβάλλει 
στο μέτρο του δυνατού στην αντιμετώπισή τους.

− Η συνεργασία με άλλους φορείς που έχουν παρεμ−
φερείς σκοπούς με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων 
και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των ειδικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ομάδες στόχου.

− Η δημιουργία βάσης δεδομένων κοινωνικού χαρα−
κτήρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα της τεκμηρίωσης 
των αντίστοιχων πολιτικών που εκπονούνται και των 
αποφάσεων που λαμβάνονται.

− Η συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ κ.ά.) και στα οποία τα 
ΝΠΔΔ είναι χαρακτηρισμένα ως ανάδοχοι στους τομείς 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

− Η σύγχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας, των βρεφών και νηπίων 
ηλικίας από 8 μηνών έως 5,5 ετών που συνεπάγεται 
διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία, εργαζο−
μένων μητέρων και ακολούθως οικονομικά αδύνατων 
οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη 
φροντίδας από διάφορες κοινωνικές αιτίες.

4. Διοίκηση: Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από εντεκαμελές 
(11) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί τους 
αναπληρωτές του από το δημοτικό συμβούλιο, αποτε−
λούμενο από:

− Τον Δήμαρχο, ή έναν Δημοτικό Σύμβουλο της πλει−
οψηφίας.

− Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους, από τους οποίους 
δυο (2) ορίζονται από το σύνολο της μειοψηφίας του 
δημοτικού συμβουλίου.

− Πέντε (5) δημότες ή κατοίκους, που έχουν πείρα ή 
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του Νομικού Προ−
σώπου.

− Σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότε−
ρους από δέκα (10) εργαζομένους, ως τακτικό προσωπι−
κό, ορίζεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ένας 
(1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος υποδεικνύ−
εται από τη Γενική Συνέλευση αυτών. Στην περίπτωση 
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αυτή ο εκπρόσωπος των εργαζομένων καταλαμβάνει 
τη θέση ενός δημότη.

5. Περιουσία: Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι 
η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων 
του εδαφίου Α, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν θα αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα 
νομικά πρόσωπα.

6. Πόροι: Οι πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. προέρχονται από.
− Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του δήμου η οποία 

ανέρχεται σε 2.200.000€. Και η τυχόν έκτακτη επιχο−
ρήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 
της έκτακτης επιχορήγησης.

− Από κάθε παροχή του κράτους, ή ΝΠΙΔ ή Κρατικών 
οργανισμών ή κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο (χορηγοί 
κλπ.).

− Από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμενα προγράμ−
ματα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 
εθνικών ή μη φορέων.

− Από προγραμματικές συμβάσεις όπως ορίζεται στο 
ν. 3852/2010, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

− Από πάσης φύσεως συνδρομές, εισφορές, δωρεές, 
κληρονομιές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από πρόσω−
πα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά 
πρόσωπα.

− Από την παροχή υπηρεσιών, το αντίτιμο των πραγ−
μάτων ή υπηρεσιών και τη διαχείριση των υποδομών 
της από τρίτους για σχετικές με τους καταστατικούς 
της σκοπούς της.

− Από τους τόκους καταθέσεων.
− Από την εκποίηση άχρηστου υλικού.
7. Προσωπικό: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του 

άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Το μόνιμο προσωπικό, το 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου των νομικών προσώπων που συγχωνεύο−
νται, 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».

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του 
άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Το μόνιμο προσωπικό 
κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις κατά 
κατηγορία και κλάδο, το δε προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται 
σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης 
εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, οι οποίες συ−
νιστώνται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του 
νομικού προσώπου και καταργούνται κατά την αποχώ−
ρηση του υπαλλήλου. Η κατάταξη γίνεται με απόφαση 
του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του νομικού 
προσώπου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.»

8. Προϋπολογισμός: Από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη 2.200.000 ευρώ σε βάρος 
των Κ.Α 02.00.6712 και 02.00.6715.001 του προϋπολογι−
σμού του Δήμου Πέλλας η οποία θα καταβληθεί εφάπαξ 
για το έτος 2011 και ανάλογη δαπάνη για τα επόμενα 
έτη.

9. Λοιπές διατάξεις: Από την δημοσίευση της ανωτέρω 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο 
νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτο−
δικαίως 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 την λήξη 
τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς 
δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα 
που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το 
νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική δια−
δικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γιαννιτσά, 26 Απριλίου 2011

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ  
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