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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 4633 (1)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δή−

μου και σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης 
με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 
Δήμου Φαρκαδόνας».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• των άρθρων 1, 107−109 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

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

2. Τις αριθμ. οικ.4569/εγκ.11/27−1−2011 και οικ.9104/
εγκ.24/24−2−2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρoνικής Διακυβέρνησης 
με θέμα «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομι−
κών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των 
Δήμων» και «Διευκρινίσεις για αρμοδιότητες νπδδ και 

κοινωφελούς επιχείρησης των Δήμων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συγχώνευσης» αντίστοιχα.

3. Τις συστατικές πράξεις όλων των υπό συγχώνευ−
ση Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων των πρώην 
Δήμων που συνενώθηκαν στο νέο Δήμο Φαρκαδόνας 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010.

4. Την αριθμ. 35/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Φαρκαδόνας η οποία ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμι−
μη με την αριθμ. 640/28385/2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής επιχεί−
ρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡ−

ΚΑΔΟΝΑΣ»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ:
• Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 

περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ. δ΄):
• Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−

γράμματα και δράσεις:
− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
− βρεφοκομείων,
− ορφανοτροφείων,
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−

ντίδας,
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
− γηροκομείων,
− Βοήθεια στο Σπίτι,
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας,
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας,
− Κέντρων για ΑΜΕΑ,
− ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
− αναψυχής ατόμων με αναπηρία.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα 

χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η πόλη της Φαρκα−

δόνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του 

κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχει−
ρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές 
πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Συ−
γκεκριμένα ορίζεται σε 245.000,00 € όπως προκύπτει 
από το άθροισμα:

α. του κεφαλαίου ύψους 80.000,00 € της Κοινωφελούς 
Δημοτικής Επιχείρησης Οιχαλίας,

β. του κεφαλαίου ύψους 15.000,00 € της Κοινωφελούς 
Δημοτικής Επιχείρησης Φαρκαδόνας,

γ. του κεφαλαίου ύψους 150.000,00 € της Κοινωφε−
λούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης 
Πελινναίων.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από 11/μελές διοικητικό συμ−

βούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές 
τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά 
τουλάχιστο:

• επτά (7) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και δύο 
μέλη εξ αυτών να προέρχονται από τη μειοψηφία.

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

• Τρία (3) μέλη δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που 
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης.

Η Θητεία του Δ.Σ. θα είναι 2,5 έτη και για την παρούσα 
Δημοτική περίοδο η πρώτη θητεία θα λήξει 31−12−2012.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Φαρκαδόνας για 

τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του
ν. 3463/2006.

• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του ν. 3463/06

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομι−
κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

• Λοιπές επιχορηγήσεις.
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκεια της.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, 
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των 
δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−

χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται 
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συ−
μπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. 
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι 
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως 
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από 
αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ύψους 50.000,00 €
για το έτος 2011 και 50.000,00 € για το έτος 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φαρκαδόνα, 20 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΩΤΑΣ

F
    Αριθμ. 4640 (2)
Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ και σύσταση ενι−

αίας επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επι−
χείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φαρκαδό−
νας (ΔΕΥΑΦ)».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• των άρθρων 1, 107−109 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

• του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 114 Α΄).

• του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επι−
χειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. 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».

3. Τις συστατικές πράξεις των υπό συγχώνευση ΔΕΥΑ 
Φαρκαδόνας, Οιχαλίας, Πελινναίων.

4. Την αριθμ. 37/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Φαρκαδόνας η οποία ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμι−
μη με την αριθμ. 642/28409/2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση − Επωνυμία

Συστήνεται στο Δήμο Φαρκαδόνας του Nομού Τρι−
κάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας επιχείρηση με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ−
τευσης Δήμου Φαρκαδόνας» και με διακριτικό τίτλο 
«Δ.Ε.Υ.Α.Φ.».

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δή−
μου Φαρκαδόνας, στην οποία συγχωνεύονται οι ΔΕΥΑ, 
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των καταργημένων ήδη Δήμων Πελινναίων, Οιχαλίας, 
Φαρκαδόνας θα διέπεται ως προς τη λειτουργία της 
από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ−191 Α΄): «Περί 
κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως», όπως ισχύει.

Η Επιχείρηση αποτελεί ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, διεπόμενη από τους 
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφ’ όσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά από το νόμο.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου 
Φαρκαδόνας διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, 
εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων αρμοδιό−
τητάς της, καθώς και των πηγών χρηματοδότησής της, 
από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως ισχύει. Για τα 
λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του 
Δημοτικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 2
Περιοχή Αρμοδιότητας − Έδρα

Περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φαρκαδόνας είναι οι 
περιοχές αρμοδιότητας των συγχωνευόμενων ΔΕΥΑ, 
δηλαδή η περιοχή που ορίζεται από τα γεωγραφικά 
όρια των πρώην Δήμων Φαρκαδόνας, Οιχαλίας και Πε−
λινναίων.

Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου 
Φαρκαδόνας, δηλαδή η πόλη της Φαρκαδόνας.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. είναι η σωστή και αποτελεσματι−
κή οργάνωση και διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων 
που έχουν σχέση με το κύκλωμα ύδρευσης – αποχέτευ−
σης, επεξεργασίας λυμάτων, άρδευσης τηλεθέρμανσης, 
φυσικού αερίου, και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του 
Δήμου Φαρκαδόνας,

με στόχο:
Α) Την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την ενδυνάμω−

ση του Δήμου Φαρκαδόνας με την δυναμική παρέμβαση 
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 ομβρίων και ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων 
και επαναχρησιμοποίησής τους και επεξεργασίας και 
αξιοποίησης ιλύος, άρδευσης, τηλεθέρμανσης, φυσικού 
αερίου, και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου 
Φαρκαδόνας.

Γ) Την προστασία της υγείας των δημοτών δημιουρ−
γώντας τις κατάλληλες δομές που θα διασφαλίζουν 
την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
αγαθών.

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

Ε) Τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Άρθρο 4
Αντικείμενο

Αντικείμενο της ΔΕΥΑΦ είναι η άσκηση όλων των αρ−

μοδιοτήτων που αφορούν στο σχεδιασμό, μελέτη, κατα−
σκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουρ−
γία των δικτύων και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, 
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρ−
των, επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησής 
τους και επεξεργασίας και αξιοποίησης ιλύος.

Στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται επίσης:
α) η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, 

διοίκηση και λειτουργία δικτύων τηλεθέρμανσης,
β) η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, 

επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία δικτύων φυσικού αε−
ρίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία,

γ) η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανα−
νεώσιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα 
αντικείμενα δραστηριότητας της επιχείρησης ή τις 
δραστηριότητες του δήμου, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία,

δ) κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενό της δραστη−
ριότητα, που νόμιμα θα της ανατεθεί, από το δήμο, τη 
περιφερειακή αυτοδιοίκηση, το δημόσιο αλλά και από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του 
οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζο−
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα 
(άρθρο 255 Ν. 3463/2006).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από έντεκα (11) 
μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές 
τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τα μέλη αυτά,
Α) Επτά (7) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ 

των οποίων δύο τουλάχιστον προέρχονται από τη μει−
οψηφία.

Β) Τρία (3) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 
με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης.

Γ) Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής, υποδεικνυόμενος απ’ αυτόν.

Η Θητεία του Δ.Σ. θα είναι 2,5 έτη και για την παρούσα 
Δημοτική περίοδο η πρώτη θητεία θα λήξει 31−12−2012.

Η Επιχείρηση εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις της, 
σχέσεις δικαστικές ή εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 του
Ν. 1069/80) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου−
λίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από 
τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 6
Κεφάλαιο − Περιουσία

Κεφάλαιο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. αποτελεί το σύνολο του κε−
φαλαίου των συγχωνευμένων επιχειρήσεων. Τα κινητά 
και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευμένων 
επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 
η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Στην περιουσία της Επιχείρησης ανήκουν ειδικότερα, 
όλα τα κινητά και ακίνητα στοιχεία των συγχωνευμέ−
νων επιχειρήσεων, τα οποία συνθέτουν το όλο κύκλω−
μα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων 
τους (δίκτυα, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις, ακίνητα, 
εξοπλισμός, κλπ).
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Άρθρο 7
Πόροι

1. Πόροι της ΔΕΥΑΦ, είναι:
α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη και κατασκευή έργων 

ύδρευσης και αποχέτευσης σε ποσοστό 80% επί της 
αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (άρθρο 10 παρ. 1
εδ. α και 11 του Ν. 1069/80).

β.Το ειδικόν τέλος επί του εισοδήματος εξ οικοδομών 
(άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β του Ν. 1069/80).

γ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (άρ−
θρο 10 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1069/80).

δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με το δίκτυο 
ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. δ και 
άρθρο 15 του Ν. 1069/80.

ε. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (άρθρο 10
παρ. 1 εδ. ε του Ν. 1069/80).

στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. 
ο του Ν. 1069/80).

ζ. Η αξία του καταναλισκόμενου ύδατος (άρθρο 10 
παρ. 1 εδ. ζ του Ν. 1069/80).

η. Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 
εδ. η του Ν. 1069/80).

θ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεως και 
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης, υδρομετρητών ή 
άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ του 
Ν. 1069/80).

ι. Οι συνεισφορές τρίτων για κατά προτεραιότητα 
εκτέλεση έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ί του Ν. 1069/80.

ια. Οι Επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και απο−
χέτευσης.

ιβ. Οι πρόσοδοι από τη περιουσία ή το τίμημα από την 
εκποίηση της (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιβ του Ν. 1069/80).

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

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

ιε) Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Ν. 1069/80 καθώς 
και άλλη νόμιμη πρόσοδος.

ιζ) Τέλος στους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. περιλαμβάνο−
νται τα έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις.

ιθ) 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 13
του Ν. 1069/80).

2. Οι πόροι της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. της προηγούμενης παρα−
γράφου, εδαφ. (α) (β) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για τη μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση 
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ή την εξόφληση το−
κοχρεολυσίων δανείων, ο δε του εδαφ. (ια) αποκλειστικά 
για τη μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση 
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

3. Στους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. περιλαμβάνονται ακόμα:
α) η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης,
β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης 

αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλακτών ή 
άλλων συναφών εργασιών,

γ) η αξία των καταναλισκομένων θερμικών μονάδων,
δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλε−

θέρμανσης κατά προτεραιότητα και

ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραί−
τητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
από το αντικείμενο αυτό της επιχείρησης.

4. Στους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. περιλαμβάνονται επίσης:
α) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου,
β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης 

αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων 
εργασιών,

γ) η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου,
δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού 

αερίου κατά προτεραιότητα,
ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραί−

τητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
από τα νέα αντικείμενα της επιχείρησης και

στ) τα έσοδα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
5. Στους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. περιλαμβάνονται επί−

σης τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε δαπάνη 
ή προσφερόμενη υπηρεσία σχετική με την άσκηση του 
αντικειμένου της άρδευσης.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/1980 εφαρ−
μόζονται αναλόγως και για τα αντικείμενα της τηλε−
θέρμανσης, του φυσικού αερίου και των άλλων δρα−
στηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της 
επιχείρησης.

Άρθρο 8
Διάρκεια

Η διάρκεια της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ορίζεται σε πενήντα (50) 
έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
απόφασης (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγ−
χου νομιμότητας) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η διάρκεια της επιχείρησης μπορεί να παραταθεί με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9
Λοιπές Διατάξεις

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευ−
όμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 
συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου 
χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις 
οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρή−
σεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. χωρίς 
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για 
καθεμία από αυτές.

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, 
μεταφέρεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και κατατάσσεται σε αντίστοι−
χες θέσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Στη διαδικασία της συγχώνευσης εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις των παραγρ. 2, 3, 4 και 5 του 
άρθρου 109 του Ν. 3852/2010.

4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με τη σύστασή της και εντός της προθε−
σμίας που προβλέπει το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 θα 
συντάξει Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 
σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του
Ν. 1069/1980.

Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. θα συντάξει τουs Κανονισμούς που 
προβλέπει ο Ν. 1069/1980.

5. Για θέματα που αφορούν τη συγχώνευση των υφι−
στάμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Απο−
χέτευσης και δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του
Ν. 3852/2010, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2166/1993.
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Άρθρο 10
Εκμετάλλευση των έργων

Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της Επι−
χείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 1069/1980 και τους κανονισμούς που θα συνταχθούν 
σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 11
Λύση της Επιχείρησης − Εκκαθάριση

Η λύση της Επιχείρησης γίνεται με απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυ−
τη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας η οποία δη−
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την 
ίδια διαδικασία λύεται η Επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν 
καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο 
(2) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν. 3463/2006).

Επίσης, η Επιχείρησης λύεται αναγκαστικά:
α) Όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί η διάρκειά της.
β) Όταν πτωχεύσει.
Η εκκαθάριση γίνεται μόνο από ορκωτούς ελεγκτές 

που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Μετά την 
εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία 
απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Φαρκαδόνας.

Άρθρο 12
Κάλυψη Δαπάνης

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη για το Δήμο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φαρκαδόνα, 20 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΩΤΑΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 98/2011 (3)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου 

Κατερίνης σε μία (1), με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», σύμ−
φωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3852/10.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/2010 και
2) Τις εγκυκλίους 11/2011 και 9/2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ, 

αποφασίζει:
Τη συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσεων 

του Δήμου Κατερίνης (σύμφωνα με το άρθρο 109 του 
Ν. 3852/2010):

1. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελαφίνας» 
με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.», συστήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 168/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Ελαφίνας, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 9319/2008, απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
440/14.03.2008/τ.Β΄.

2. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερί−
νης» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Κατερίνης», 
συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 538Α/2010 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7745/2010, απόφαση του Γ.Γ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 2261/31.12.2010/τ.Β΄.

3. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κορινού» 
με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΚΟ», συστήθηκε κα−
τόπιν μετατροπής με την υπ’ αριθμ. 31/2009 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινού, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7163/2009, απόφαση του Γ.Γ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 2587/31.12.2009/τ.Β΄.

4. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πέτρας» 
με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ», συστήθηκε κα−
τόπιν μετατροπής με την υπ’ αριθμ. 106/2008 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέτρας, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 5276/2008, απόφαση του Γ.Γ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 1713/26.08.2008/τ.Β΄.

5. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παραλίας», 
συστήθηκε κατόπιν μετατροπής με την υπ’ αριθμ. 125/ 
2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Παραλίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7864/2008, 
απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 33/14.01.2009/τ.Β΄.

6. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πιερίων» 
με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΙ», συστήθηκε κα−
τόπιν μετατροπής με την υπ’ αριθμ. 132/2008 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πιερίων, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7287/2008, απόφαση του Γ.Γ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 2155/17.10.2008/τ.Β΄ σε μία (1) Κοινωφελή 
Δημοτική Επιχείρηση, την οποία συστήνει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑ−

ΤΕΡΙΝΗΣ».
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006.
ΣΚΟΠΟΙ:
1. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
Η παροχή υπηρεσιών και η υλοποίηση προγραμμάτων 

κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και παροχής κοινωνικής 
μέριμνας για τους κατοίκους και επισκέπτες, διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων (παιδιά, νέοι, Τρίτη ηλικία, γυναίκες, 
άτομα με ειδικές ανάγκες, παλιννοστούντες, μειονοτικές 
ομάδες κ.λπ.).

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της μπορεί να λει−
τουργήσει μονάδες παροχής υπηρεσιών στους κατοί−
κους και στους επισκέπτες της περιοχής, όπως η ορ−
γάνωση και λειτουργία Κέντρου Οικογένειας, μέσω του 
οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες, συμβουλές και κάθε 
είδους υποστήριξη σε εργαζόμενες ή άνεργες γυναίκες, 
σε νέες μητέρες, στα νέα ζευγάρια, στις μονογονικές 
οικογένειες, η ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών 
σταθμών, πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», κέντρα δη−
μιουργικής απασχόλησης Παιδιών, κέντρα ημερήσιας 
φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς επίσης και άλλα προ−
γράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένω−
ση και την Ελληνική Πολιτεία με σκοπό την Κοινωνική 
Προστασία και αλληλεγγύη.

2. Περιβάλλον
α. Η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλο−

ντος του Δήμου διαμέσου της υποστήριξης, ανάπτυξης 
και υλοποίησης πρωτοβουλιών για την προστασία του 
περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων της περιοχής 
στα πλαίσιο δράσεων για την τοπική ανάπτυξη και πα−
ροχή συμβουλών που ανταποκρίνονται στους σκοπούς 
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και τις δυνατότητες της επιχείρησης και ανατίθενται 
σε αυτή από το Δημόσιο, το Δήμο, Νομικά Πρόσωπα 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.

3. Οργάνωση Δημοτικής Συγκοινωνίας
Δημιουργία και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας στα 

πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δήμου.
4. Η συνεργασία και συμμετοχή σε κοινά προγράμ−

ματα με τις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές, 
οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα, Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις, 
ιδιώτες, κ.λπ., για την αξιοποίηση εθνικών και ευρω−
παϊκών προγραμμάτων, που αφορούν τους τομείς των 
δραστηριοτήτων του άρθρου 254 του ΚΔΚ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα 

χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής 
Μακεδονίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Κατερίνης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του 

κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχει−
ρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές 
πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Συ−
γκεκριμένα ορίζεται σε 2.947.780,08 € όπως προκύπτει 
από το άθροισμα

α. του κεφαλαίου ύψους 100.000,00 € της επιχείρησης 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελαφίνας».

β. του κεφαλαίου ύψους 2.417.780,08 € της επιχείρησης 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης».

γ. του κεφαλαίου ύψους 130.000,00 € της επιχείρησης 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κορινού».

δ. του κεφαλαίου ύψους 50.000,00 € της επιχείρησης 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πέτρας».

ε. του κεφαλαίου ύψους 200.000,00 € της επιχείρησης 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παραλίας».

στ. του κεφαλαίου ύψους 50.000,00 € της επιχείρησης 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πιερίων».

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές διοικητικό συμ−

βούλιο, που τα μέλη του ορίζονται μαζί με τους αναπλη−
ρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη 
αυτά τουλάχιστο:

• τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και 
τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη 
μειοψηφία.

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

• ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επι−
χείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέ−
λευση αυτών, διότι η επιχείρηση απασχολεί πάνω από 
20 εργαζόμενους.

• Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις 
σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται για ένα 
(1) έτος.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Κατερίνης για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με 
βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του
ν. 3463/2006.

• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του ν. 3463/06.

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομι−
κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

• Λοιπές επιχορηγήσεις.
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, 
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των 
δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−

χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται 
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συ−
μπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. 
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι 
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως 
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από 
αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ AΡΘΡΟ
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 

σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης.
Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την 2040/5−4−2011 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 20 Απριλίου 2010

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. απόφ. 101/2011 (4)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών και σύσταση «Σχολι−

κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (άρ−
θρο 103 του Ν. 3852/2010).

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010,
2. Του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 καθώς και
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3. Την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθ−
μιση οικονομικών θεμάτων αυτών», αποφασίζει:

Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1 Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Δ.Δ. Κορινού 1911/Β/ 23−12−2003

2 Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Δήμου Κατερίνης 2021/B/1991

3 Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Δήμου Κατερίνης 848/B/2000

4 Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Λυκείου − 2ου Γυμνασίου Δήμου Κατερίνης 848/B/2000

5 Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου − 3ου Λυκείου Δήμου Κατερίνης 966/B/1994

6 Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου − 4ου Λυκείου Δήμου Κατερίνης 966/B/1994

7 Σχολική Επιτροπή Εσπερινού Λυκείου − 5ου Γυμνασίου και Εσπερινού Γυμνασίου Δήμου 
Κατερίνης 1021/Β/1991

8 Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Δήμου Κατερίνης 205/Β/1999

9 Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου − 5ου Γενικού Λυκείου − Ι.Ε.Κ. Κατερίνης 
Δήμου Κατερίνης 2249/Β/2007

10 Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ − Εσπερινού ΕΠΑΛ − ΕΠΑΣ − ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
− ΣΕΚ Κατερίνης Δήμου Κατερίνης 2249/Β/2007

11 Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ο ΕΠΑΛ − ΕΕΕΕΕΚ Δήμου Κατερίνης 2249/Β/2007

12 Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου Δήμου Κατερίνης 1066/Β/2000

13 Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κ. Μηλιάς 568/Β/1990

14 Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ρητίνης 584/Β/10−09−1990

12 Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Περίστασης 964/Β/23−12−1994

και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κατερίνης με 
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Δήμου Κατερίνης».

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτηρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες 
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από 
την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, 
καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόμου.

3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε 
μέλη, ως εξής:

α) Πέντε Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων του−
λάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου,

β) Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

γ) Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων,
δ) Έναν εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας,

ε) Έξι δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ,
β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας,
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες,
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
6. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά 
πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης 
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και 
έμμισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
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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.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου από ιδίους 
πόρους. Στη σχολική επιτροπή θα μεταβιβάζονται οι 

επιχορηγήσεις που παρέχονται για τις μεταβιβασθείσες 
αρμοδιότητες.

Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την 2086/5−4−2011 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Κεντρικής Μακεδονίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 20 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

*02008161005110012*

    Αριθμ. απόφ. 100/2011 (5)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών και σύσταση της 

«Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 
(άρθρο 103 του Ν. 3852/2010).

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010,

2. Του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 καθώς και

3. Την απόφαση του Υπ. ΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 «Καθο−
ρισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμι−
ση οικονομικών θεμάτων αυτών», αποφασίζει:

Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ –Πρω−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης:

F

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Δ.Δ. Κορινού 1911/Β/23−12−2003

3 Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινού 1032/Β/25−06−2007

4 Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινού 1032/Β/25−06−2007

5 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κάτω Αγίου Ιωάννη 447/Β/23−07−1990

6 Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ν. Τραπεζούντας 1048/Β/22−11−1996

7 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σεβαστής 254/Β/13−04−1992

8 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βρίας 420/Β/14−06−1993

9 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ελατοχωρίου 510/Β/9−8−1990

10 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ρητίνης 584/Β/10−09−1990

11 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παραλίας 437/Β/16−07−1990

12 Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Περίστασης 1968/Β/24−09−2008

13 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Περίστασης 1968/Β/24−09−2008

14 Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Καλλιθέας 1968/Β/24−09−2008

15 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας 2047/Β/03−10−2008

16 Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Αρωνά 519/Β/09−08−1990

17 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ελάφου 519/Β/09−08−1990

18 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Εξοχής – Νηπιαγωγείου Εξοχής 145/Β/10−03−1992

19 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καταλωνίων 411/Β/05−07−1990

20 Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου –Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Λαγοράχης Δήμου 
Ελαφίνας 651/Β/22−05−2000

21 Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου –Νηπιαγωγείου Συνοικισμού Μελιαδίου 
Τ.Δ. Λαγοράχης Δήμου Ελαφίνας 651/Β/22−05−2000

22 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μοσχοποτάμου 323/Β/14−05−1990

23 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου ή Νηπιαγωγείου Π. Κεραμιδίου 510/Β/09−08−1990



24 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Τόξου 145/Β/10−03−1992

25 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τριλόφου 319/Β/13−05−1991

26 Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου – 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 994/B/1991

27 Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου – 2ου και 17ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 981/B/1991

28 Σχολική Επιτροπή 3ου Δημ. Σχολείου – 3ου και 18ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 994/B/1991

29 Σχολική Επιτροπή 4ου Δημ. Σχολείου – 4ου και 19ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 994/B/1991

30 Σχολική Επιτροπή 5ου Δημ. Σχολείου – 5ου και 21ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 981/B/1991

31 Σχολική Επιτροπή 6ου Δημ. Σχολείου Δήμου Κατερίνης 981/B/1991

32 Σχολική Επιτροπή 6ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 1066/B/1991

33 Σχολική Επιτροπή 16ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 981/B/1991

34 Σχολική Επιτροπή 7ου Δημ. Σχολείου Δήμου Κατερίνης 2021/B/1991

35 Σχολική Επιτροπή 7ου και 20ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 994/B/1991

36 Σχολική Επιτροπή 8ου Δημ. Σχολείου Δήμου Κατερίνης 982/B/1991

37 Σχολική Επιτροπή 8ου Νηπιαγωγείου − 24ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 2147/B/2009

38 Σχολική Επιτροπή 9ου Δημ. Σχολείου – 9ου και 22ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 980/B/1991

39 Σχολική Επιτροπή 10ου Δημ. Σχολείου−10ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 980/B/1991

40 Σχολική Επιτροπή Ειδικού Δημ. Σχολείου−Ειδικού Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 994/B/1991

41 Σχολική Επιτροπή 11ου Δημ. Σχολείου – 11ου Νηπιαγωγείου−23ου Νηπιαγωγείου Δήμου 
Κατερίνης 1016/B/1999

42 Σχολική Επιτροπή 12ου Δημ. Σχολείου – 12ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 980/B/1991

43 Σχολική Επιτροπή 13ου Δημ. Σχολείου – 13ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 980/B/1991

44 Σχολική Επιτροπή 14ου Δημ. Σχολείου – 14ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 981/B/1991

45 Σχολική Επιτροπή 15ου Δημ. Σχολείου – 15ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κατερίνης 994/B/1991

46 Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου Ν. Κεραμιδίου Δήμου Κατερίνης 981/B/1991

47 Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ν. Κεραμιδίου Δήμου Κατερίνης 981/B/1991

48 Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου Χράνης Δήμου Κατερίνης 981/B/1991

49 Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Χράνης Δήμου Κατερίνης 981/B/1991

50 Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου Ανδρομάχης Δήμου Κατερίνης 982/B/1991

51 Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ανδρομάχης Δήμου Κατερίνης 982/B/1991

52 Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Νεοκαισάρειας Δήμου Κατερίνης 759/Β/2001

53 Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου Τοπικού Διαμερίσματος Σβορώνου Δήμου Κατερίνης 1728/B/2008

54 Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Σβορώνου Δήμου Κατερίνης 1729/B/2008

55 Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου−Νηπιαγωγείων Δ.Δ. Γανόχωρας−Άνω Αγίου Ιωάννη 
Δήμου Κατερίνης 1279/Β/2005

56 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου− Νηπιαγωγείου Μεσαίας Μηλιάς 1922/Β/1999

57 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μοσχοχωρίου 321/Β/1993

58 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου − Νηπιαγωγείου Κάτω Μηλιάς 1959/Β/1999

59 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Καρυών 510/Β/1990

60 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λόφου 576/Β/1990

61 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Φωτεινών 465/Β/1990

62 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ράχης 576/Β/1990

63 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου 903/Β/1989
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και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κατερίνης με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης Δήμου Κατερίνης».

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτηρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες 
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από 
την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, 
καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόμου.

3. Διοίκηση: Η σχολική επιτροπή θα διοικείται από δεκα−
πενταμελές Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από:

• Πέντε Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων του−
λάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου,

• Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

• Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων,
• Επτά δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο 

της εκπαίδευσης.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 

συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πόροι της σχολικής επιτροπής είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ,
β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας,
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,

δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 
κληροδοσίες,

ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
6. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά 
πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης 
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και 
έμμισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
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.

Με την παρούσα απόφαση δε θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου από ιδίους 
πόρους. Στη σχολική επιτροπή θα μεταβιβάζονται οι 
επιχορηγήσεις που παρέχονται για τις μεταβιβασθείσες 
αρμοδιότητες.

Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την 2130/6−4−2011 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Κεντρικής Μακεδονίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 20 Απριλίου 2010

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02008161005110012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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