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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Τροποποίηση− Αναμόρφωση κόστους− Ολοκλήρωση και 
οριστικοποίηση κόστους πολυετούς επιχειρηματικού 
σχεδίου της επιχείρησης «ΚΑΠΑΧΗΜ Ανώνυμος Βιο−
μηχανική Εμπορική Εταιρεία Χημικοτεχνικών Προϊό−
ντων Α.Ε.» που έχει υπαχθεί με την υπ’ αριθμ. 16556/
ΔΒΕ 1887/Ν.3299/04/31−07−2006 απόφαση στις διατά−
ξεις Ν. 3299/04 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε,
υποπερίπτωση xi). 

 Με την υπ’ αριθμ. 5537/ΔΒΕ 810/17−05−2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της 
επιχείρησης «ΚΑΠΑΧΗΜ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορι−
κή Εταιρεία Χημικοτεχνικών Προϊόντων Α.Ε.» και εγκρί−
θηκε η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και η 
αναμόρφωση κόστους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

• Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιήθηκε στο ποσό του 5.480.612,55 ευρώ (πέντε 
εκατομμύρια, τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες εξακόσια 
δώδεκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά).

• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
2.192.245,02 ευρώ, (δύο εκατομμύρια, εκατόν ενενήντα 
δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα πέντε ευρώ και δύο 
λεπτά), το οποίο αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού 
κόστους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.

• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό του 1.671.038,77 
ευρώ, (ένα εκατομμύριο, εξακόσιες εβδομήντα μία χιλι−
άδες τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά), 
το οποίο αποτελεί ποσοστό 30,49% του συνολικού κό−
στους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.

• Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίζεται σε 
1.617.328,76 ευρώ (ένα εκατομμύριο, εξακόσιες δεκαεπτά 
χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι 
λεπτά), το οποίο αποτελεί ποσοστό 29,51% του συνολι−
κού κόστους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 25/11/2009.
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• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 1.148.318,82 ευρώ, 
(ένα εκατομμύριο, εκατό σαράντα οκτώ χιλιάδες τρια−
κόσια δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά).

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 28/03/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α.Β. ΡΑΜΜΟΣ 
F

(2)
   Ολοκλήρωση και οριστικοποίηση του κόστους πολυε−

τούς επιχειρηματικού σχεδίου επένδυσης της επιχεί−
ρησης «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑ−
ΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Β.Ε.Ε..» που έχει υπαχθεί με την 
υπ’ αριθμ. 9106/ΔΒΕ 946/5−5−2006 απόφαση στις δι−
ατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/04 (Άρθρο 3, 
παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi) και 
οριστικοποίηση του κόστους αυτής. 

 Με την υπ’ αριθμ. 5539/ΔΒΕ 812/17−5−2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της 
επιχείρησης «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και εγκρίθηκε η οριστικο−
ποίηση του κόστους αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3299/04.

• Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυ−
σης οριστικοποιήθηκε στο ποσό του 3.749.036,06 ευρώ 
(τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες 
τριάντα έξι ευρώ και έξι λεπτά).

• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
1.499.614,42 ευρώ, (ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα 
εννέα χιλιάδες εξακόσια δεκατέσσερα ευρώ και σαράντα 
δυο λεπτά) ποσοστό 40% της επένδυσης του συνολικού 
κόστους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.

• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 
1.162.201,18ευρώ, (ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα δυο χι−
λιάδες διακόσια ένα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά) ποσοστό 
31% της επένδυσης, το οποίο καλύφθηκε με σχηματισμό 
και δέσμευση φορολογηθέντος αποθεματικού.

• Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε σε 
1.087.220,46 ευρώ (ένα εκατομμύριο ογδόντα επτά χι−
λιάδες διακόσια είκοσι ευρώ και σαράντα έξι λεπτά) 
ποσοστό 29% της επένδυσης.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 19−10−2009.

• Με την ολοκλήρωση της επένδυσης δημιουργήθη−
καν 49,10 Ε.Μ.Ε. νέες μόνιμες θέσεις εργασίας έναντι 
των 21,00 Ε.Μ.Ε. προβλεπόμενων θέσεων εργασίας της 
απόφασης υπαγωγής.

• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή 
της επιχορήγησης ποσού 715.295,42 ευρώ (επτακόσιες 
δέκα πέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και 
σαράντα δυο λεπτά) ήτοι 1.499.614,42€(ένα εκατομμύριο 
τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια δέκα 
τέσσερα ευρώ και σαράντα δυο λεπτά) (αναλογούσα 
επιχορήγηση) − 470.591,40€ (τετρακόσιες εβδομήντα 
χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και σαράντα 
λεπτά) (ληφθείσα προκαταβολή)−313.727,60€ (τριακόσιες 
δεκατρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά ευρώ και 
εξήντα λεπτά) (ποσό καταβολής Α΄ δόσης).

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 28/3/2011
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α.Β. ΡΑΜΜΟΣ 
F

(3)
   Τροποποίηση της αριθμ. 13054/ΔΒΕ1706/3/09/2009 ΦΕΚ 

2064/Β/24/09/2009 απόφασης υπαγωγής όπως ισχύει 
του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης «ΙΩΑΝ−
ΝΗΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ − ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. 
«Ι.ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Α.Ε.» με έδρα τη Λεωφόρο Καραμανλή 
& Ναρκίσσου 4 Δήμος Αχαρνών, Νομός Αττικής, στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/23−12−2004), άρ−
θρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi. 

 Με την 5538/ΔΒΕ 811/17/05/2011 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, τροποποιείται η απόφαση υπαγωγής 13054/
ΔΒΕ1706/3/09/2009 ΦΕΚ 2064/Β/24/09/2009 όπως ισχύει 
με την οποία η εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ − ΕΦΑΡ−
ΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «Ι.ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Α.Ε.» υπήχθη 
στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/04), άρθρο 3, 
παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi, ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ −
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε με 
δ.τ. Ι.ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Α.Ε

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατασκευή Ξυλουργικών 
προϊόντων για την Οικοδομή

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Λεωφόρο Καραμανλή & 
Ναρκίσσου 4 
Δήμος Αχαρνών,

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Νομός Αττικής
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1.676.145,03€
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 40%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 670.458,01€
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2ΕΜΕ

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 28/03/2011
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α.Β. ΡΑΜΜΟΣ 
F

   Αριθ. απόφ. 68/2011 (4)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαί−

δευσης του Δήμου Διρφύων−Μεσσαπίων και σύστα−
ση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο Δήμο Διρφύων − Μεσσαπίων με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης Δήμου Διρφύων − Μεσσαπίων. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΡΦΥΩΝ − ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1, 2 4 και 3 

του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.
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2) Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Την απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ, Αριθμ. Πρωτ.: 
8440/24−2−2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

4) Τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης που λειτουργούσαν στους πρώην Δήμους Διρφύων 
και Μεσσαπίων.

5). Την αριθμ. 19329/1126/29−4−2011 Απόφαση Γ.Γ. Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας ελέγ−
χου νομιμότητας της αριθμ. 68/2011 απόφασης του Δημοτι−
κού συμβουλίου Διρφύων − Μεσσαπίων, αποφασίζουμε:

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

(α) Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Ψαχνών,
(β) Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Ψαχνών,
(γ) Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Ψαχνών,
(δ) Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. 

Ψαχνών,
(ε) Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ Ψα−

χνών,
(στ) Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ 

Ψαχνών,
(ζ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Αγίας Σοφίας,
η) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Άτταλης,
θ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Καμαρί−

τσας,
ι) Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου 

Καστέλλας
ια) Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Καστέλ−

λας
ιβ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κοντοδε−

σποτίου
ιγ) Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μακρυκάπας.
ιδ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Γυμνα−

σίου Μακρυκάπας.
ιε) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−

γωγείου Νεροτριβιάς.
ιστ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Πολιτικών.
ιζ) Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Πολιτικών.
ιη) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπι−

αγωγείου Σταυρού.
ιθ) Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Τριάδας.
κ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Τριάδας.
κα) Σχολική Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Αγίου 

Αθανασίου.
κβ) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου και Δημο−

τικού Σχολείου Θεολόγου.
κγ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Καθενών 

και Νηπιαγωγείου.
κδ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Λούτσας.
κε) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και 

Νηπιαγωγείου Μίστρου.
κστ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νη−

πιαγωγείου Πάλιουρα.
κζ) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου και Δημο−

τικού Σχολείου Πισσώνα.
κη) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπι−

αγωγείου Πούρνου.
κθ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Στρο−

πώνων, Δημοτικού Σχολείου Λάμαρης, Νηπιαγωγείου 
Στροπώνων.

λ) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου, Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου Στενής και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο 
Δήμο Διρφύων − Μεσσαπίων με την επωνυμία «Σχολική 
Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Διρφύων − Μεσσαπίων».

2. Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις 
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των 
εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχο−
λικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου 
που κρίνεται αναγκαίο 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. από έντεκα 
(11) μέλη, ως εξής:

− Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο 
ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

− Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης.

− Τέσσερις (4) δημότες ή κατοίκους με γνώσεις από 
το χώρο της εκπαίδευσης.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει 
με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής σχολικής 
μονάδος, ο οποίος μετέχει με δικαίωμα ψήφου.

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και ή 

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. 

γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. 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.
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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 δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού 
έτους 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ψαχνά, 22 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 

F
   Αριθ. απόφ. 59/2011 (5)
Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Διρφύων−Μεσσαπίων και 

σύσταση νέοου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι−
καίου στο Δήμο Διρφύων − Μεσσαπίων με την επω−
νυμία: «Δημοτική Κοινωνική Αλλυλεγγύη Διρφύων − 
Μεσσαπίων» (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.). 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΡΦΥΩΝ − ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1, 4 και 3 του 

άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.
2) Τις εγκυκλίους 9/2011 και 11/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
3) Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Το γεγονός ότι στο Δήμο Διρφύων − Μεσσαπίων 

δεν θα λειτουργεί Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, 
σύμφωνα με την αριθμ. 58/2011 απόφαση Δ.Σ

5) Τη σύσταση ΝΠΔΔ των πρώην Δήμων Διρφύων και 
Μεσσαπίων.

6) Την αριθμ. 13927/723/29−4−2011 απόφαση Γ.Γ Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας 
ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 59/2011 απόφασης του 
Δημοτικού συμβουλίου Διρφύων − Μεσσαπίων, αποφα−
σίζουμε:

1) Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι−
καίου με την επωνυμία

(α) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ψαχνών,
(β) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ψα−

χνών,
(γ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Πολι−

τικών,

(δ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κα−
στέλλας,

(ε) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Τρι−
άδας,

(στ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Νε−
ροτρίβιάς,

(ζ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Μα−
κρυκάπας,

η) Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Μεσσαπίων,
θ) Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών 
και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι−

καίου στο Δήμο Διρφύων − Μεσσαπίων με την επωνυμία 
«Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Διρφύων−Μεσσαπίων» 
(ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.)

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δράσεων στους τομείς 

κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, αθλητισμού, 
παιδείας − πολιτισμού και δημόσιας υγείας − προληπτι−
κής ιατρικής με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των αναγκών των κατοίκων.

Στον τομέα Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη 
περιλαμβάνονται ιδίως.

− Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής 
− παιδικής ηλικίας. Λειτουργία υπαρχόντων και δημιουρ−
γία νέων Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών.

− Η εξωϊδρυματική προστασία υπερηλίκων και η παρο−
χή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα 
της περιοχής του Δήμου Διρφύων − Μεσσαπίων ώστε 
αυτά να παραμένουν ισότιμα μέσα στην οικογένεια και 
την κοινωνία. 

− Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 
προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν 
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συ−
νόλου.

− Η ενημέρωση και η συνεργασία του ευρύτερου κοι−
νού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα 
και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

− Η διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
− Η έρευνα θεμάτων σχετικών με τους ηλικιωμένους. 
− Υλοποίηση προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−

γράμματα και δράσεις με αντικείμενο την λειτουργία 
μονάδων κοινωνικής μέριμνας.

− Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύ−
γων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 
τοπικής κοινωνίας.

− Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
ων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του 
Δήμου και της Κοινότητας.

− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−
ωμένων (ΚΑΠΗ).

Στον τομέα Δημόσια υγεία − προληπτική ιατρική πε−
ριλαμβάνονται ιδίως:
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− Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υγείας. Δημιουργία και λειτουργία δημοτικού ιατρείου.

− Οργάνωση διαλέξεων από γιατρούς διαφόρων ει−
δικοτήτων.

− Οργάνωση της Τράπεζας αίματος για την άμεση 
εξυπηρέτηση των Δημοτών, όπου θα χρειαστούν αίμα 
σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο της Χώρας.

− Αρτιότερη φροντίδα των Δημοτικών ιατρείων με 
σύγχρονο εξοπλισμό, όπως η σύνδεση με δίκτυα τηλε−
ϊατρικής ή άλλα παρόμοια συστήματα.

− Οργάνωση εξετάσεων τεστ Παπανικολάου, καρδιολο−
γικών−αιματολογικών εξετάσεων και πάσης φύσεως ιατρι−
κών εξετάσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 
πρόληψη και εν γένει την καλύτερη υγεία των Δημοτών.

− Ανάπτυξη προγραμμάτων υγείας και την προαγωγή 
ψυχικής υγείας όπως κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων 
συμβουλευτικής στήριξης και αποκατάστασης θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας, κέντρων πρόσληψης κατά των 
εξαρτησιογόνων ουσιών, δημοτικών ιατρείων κ.α.

− Ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης, φροντίδας 
και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία και προγραμ−
μάτων για την αναψυχή τους.

− Σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία και το Κέντρο 
Υγείας να συστηματοποίηση της προληπτική ιατρικής, 
οδοντιατρικού ελέγχου, εμβολιασμών κλπ.

− Καταγραφή των ανασφαλίστων ατόμων και μη εχό−
ντων κρατική μέριμνα από πλευράς κοινωνικής−ιατρο−
φαρμακευτικής περίθαλψης.

Στον τομέα Παιδεία−Πολιτισμός περιλαμβάνονται ιδί−
ως:

− Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών.

− Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
− Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−

κής.
− Η λειτουργία ωδείου.
− 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 της φιλαρμονικής του Δήμου.
Στον τομέα Αθλητισμός περιλαμβάνονται ιδίως:
− Η λειτουργία αθλητικού κέντρου Ψαχνών.
− Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
− Η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητι−

σμού.
− Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης για 

όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες.
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

τικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από έντεκα 
(11) μέλη, ως εξής:

− Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο ή άλλο 
πρόσωπο. 

− Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων οι 
δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία.

− Τέσσερις (4) δημότες, οι οποίοι να έχουν ανάλογη 
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις 
σχετικές με τους σκοπούς και τις δράσεις του Νομικού 
Προσώπου.

− Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, που υπο−
δεικνύεται από την συνέλευση των εργαζόμενων, όταν 
το ΝΠΔΔ θα απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) 
υπαλλήλους.

Μέχρι να συμπληρώσει δέκα εργαζόμενους το ΝΠΔΔ 
και προκειμένου να είναι πάντα 11 μελές το Δ.Σ, θα συμ−
μετέχει ακόμη ένας (1) δημότης, ο οποίος θα έχει πείρα 
και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του ΝΠΔΔ.

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:
− Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Διρφύων 

− Μεσσαπίων, η οποία ανέρχεται σε 450.000,00 € και 
η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση, το ύψος της οποίας δι−
αμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που 
οδηγούν στη καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

− Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους 
καταστατικούς του σκοπούς.

− Οι επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, χορηγίες και πάσης φύσε−
ως εισφορές από το κράτος και τα αρμόδια υπουργεία.

− Οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση εθνικών, 
ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων.

− Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.
− Τα δάνεια, κληρονομιές, δωρεές κλπ.
− Τα έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις.
− Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος μη κατονομαζόμενη 

ειδικά πιο πάνω.
5. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημο−
σίου Δικαίου της παρ. 1 καθώς και κάθε άλλη κινητή ή 
ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί ή 
περιέλθει στο μέλλον στο νομικό πρόσωπο.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των νομικών 
προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως 
προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νο−
μικό 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, «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη 
Δήμου Διρφύων − Μεσσαπίων (ΔΗ. Κ. Α. ΔΙ. ΜΕ.)», υποκα−
θιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύ−
θηκαν 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 συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαί−
ως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από 
τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετή−
σια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Διρφύων − Μεσσαπίων ποσού 450.000,00 € και με ΚΑ 
00−9715.0010

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ψαχνά, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 
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   Αριθ. απόφ. 113/2011 (6)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου 

Μετσόβου και σύσταση Ενιαίας Κοινωφελούς Δημο−
τικής Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 ́Εχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/7.6.2010, τ.Α΄) σε συνδιασμό με τις διατάξεις των άρ−
θρων 254 και 255 του Ν. 3463/2006.

2) Τις υπ’ αριθμ. 51/2010, 9/2011, 11/2011 και 24/2011 εγκυ−
κλίους του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

Α. Τη συγχώνευση των υφιστάμενων Κοινωφελών Επι−
χειρήσεων, ήτοι:

α. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕ−
ΤΣΟΒΟΥ 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) 

γ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΕΑΣ
Β. Τη σύσταση νέας κοινωφελούς επιχείρησης του 

Δήμου Μετσόβου ως εξής:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006
3. ΣΚΟΠΟΣ:
Α. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρί−
της ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία δομών όπως 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, 
ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και 
ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικι−
ωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και η μελέτη και εφαρμογή 
σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και 
προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη 
και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παρο−
χή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, 
όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, 
κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστα−
σης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμ−
βουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 
αδύνατων δημοτών, με την εφαρμογή σχετικών προ−
γραμμάτων προνοιακού χαρακτήρα.

4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρ−
μογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόλη−
ψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους.

5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύ−
ων 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 Δήμου.

7. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

8. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
και Κέντρων Υποστήριξης της Τοπικής Οικονομίας για την 
προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

9. Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού 
της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με 
στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για την 
εξεύρεση απασχόλησης καθώς και στην προώθηση ίσων 
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

10. Η έκδοση τοπικού ενημερωτικού περιοδικού του 
Δήμου.

11. Η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών, με την 
προϋπόθεση ότι διαθέτει προσωπικό ή συνεργάτες, που 
είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών ή ειδικό−
τητας και να μην αντίκειται στη Νομοθεσία που κατά 
περίπτωση ισχύει.

12. Η αξιοποίηση Εθνικών Νόμων, Κινήτρων ή Προγραμ−
μάτων της Ε.Ε. για την υλοποίηση των καταστατικών 
σκοπών της επιχείρησης.

Β. Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός.
1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής.
4. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι−
κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής, κ.λπ., καθώς και η μελέτη και 
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

5. Η προστασία μουσείων, μνημείων καθώς και αρχαι−
ολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των 
εγκαταστάσεων αυτών τα οποία δεν ανήκουν στην αρ−
μοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.

6. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 
παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

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

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

9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον 
δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

10. Η ίδρυση, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών 
εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλη−
τικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης, στο πλαί−
σιο υλοποίησης, προώθησης και εφαρμογής προγραμ−
μάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωσης 
αθλητικών εκδηλώσεων.
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11. Η υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτο−
βουλιών στα σχολεία σε συνεργασία με άλλα σχολεία 
της χώρας και της Ε.Ε.

12. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία.
13. Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση έργων και 

προγραμμάτων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστη−
ριοτήτων πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης.

14. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων 
συνολικής προβολής της περιοχής του Δήμου και η 
λειτουργία αντίστοιχου κέντρου προβολής, ενημέρωσης 
και πληροφόρησης των επισκεπτών.

15. Η έκδοση έντυπου και ψηφιακού υλικού, η ανάπτυξη 
και διαχείριση ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων και χώ−
ρων πληροφόρησης και επικοινωνίας με τους πολίτες.

16. Η διοργάνωση ημερίδων, εκθέσεων, εκδηλώσεων 
και λοιπών δραστηριοτήτων με θέματα συναφή με τον 
πολιτισμό.

17. Η αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 
και η προώθηση τους με στόχο την πολιτιστική ανάδειξη 
του Δήμου.

18. Η συνεργασία με όλους τους φορείς και αθλητι−
κούς παράγοντες για την από κοινού προώθηση και 
αντιμετώπιση των θεμάτων της νεολαίας.

Γ. Περιβάλλον.
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία (λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η 
καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.

3. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
4. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανά−

πλαση των περιοχών της περιφέρειας τους, κυρίως σε 
περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού 
πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας 
αποβλήτων.

5. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και πληροφόρησης για θέματα περιβάλ−
λοντος.

6. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

7. Η προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών 
(περιβαλλοντικός, οικολογικός τουρισμός κ.λπ.).

8. Η υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτι−
κών προγραμμάτων.

9. Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε περιβαλλοντικά 
θέματα, η προώθηση της περιβαλλοντικής επιμόρφω−
σης, η συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ε.Ε..

10. Η ενημέρωση σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

11. Η αποκατάσταση, ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή 
σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων της περιοχής.

12. Η εκπόνηση μελετών για την δημιουργία υποδομών 
ανάπτυξης αγροτουρισμού, θρησκευτικού, περιπατη−
τικού, οικολογικού, περιβαλλοντικού και συνεδριακού 
τουρισμού.

Δ. Οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας (σύμφωνα 
με τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του
Ν. 3463/2006).

Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και 
η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων 
της περιοχής του Δήμου καθώς και η μεταφορά για την 
εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών.

Ο Δήμος μπορεί να ασκεί συγκοινωνιακό έργο για την 
εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περι−
φέρειας του, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται 
από υφιστάμενη γραμμή, όπως αυτό διαπιστώνεται από 
τον Περιφερειάρχη Ιωαννίνων.

Για την εκτέλεση του έργου αυτού επιτρέπεται, ύστε−
ρα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιβολή 
κομίστρου, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και 
καλύπτει αποκλειστικώς λειτουργικές ανάγκες. 

Μπορεί επίσης, να διενεργεί μεταφορές για τη με−
τακίνηση:

1. Κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες, όπως 
ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παιδιών, στους 
οποίους παρέχουν υπηρεσίες.

2. Εργαζομένων στο Δήμο και στα νομικά πρόσωπα 
αυτού και

3. Μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο, 
εφόσον η μετακίνηση τους δεν είναι δυνατή με μετα−
φορικά μέσα δημόσια χρήσης.

Για θέματα που προκύπτουν όταν η μεταφορά ανα−
φέρεται σε μαθητές διαφορετικών Δήμων αποφασίζει 
η οικεία Περιφέρεια.

Η εκτέλεση του έργου του άρθρου αυτού μπορεί να 
γίνεται και εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, 
πραγματοποιείται δε είτε με ιδιόκτητα μέσα είτε με τη 
χρήση των συνήθων αστικών ή υπεραστικών μέσων είτε 
με μίσθωση τουριστικών Δ.Χ. λεωφορείων. Η πραγματο−
ποίηση μεταφοράς παιδιών σύμφωνα με την προηγού−
μενη παράγραφο πραγματοποιείται με προδιαγραφές 
ασφαλείας που ισχύουν για τα αντίστοιχης κατηγορίας 
μεταφορικά μέσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
των άρθρων 7, 10, 19 και 20 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 
Α΄) και των σχετικών διατάξεων του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 
167 Α΄).

Η οργάνωση και συμμετοχή στο έργο της αστικής συ−
γκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνη−
ση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά 
για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.

Ε. Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής

ΣΤ. Η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών 
κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς 
και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχα−
νικό χαρακτήρα.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρη−
σης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α..

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα (50) 

χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

5. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα της Α.Ε. Εγνα−

τίας του Δήμου Μετσόβου.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Το κεφάλαιο της Επιχείρησης είναι το άθροισμα του 

κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχει−
ρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές 
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πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Συ−
γκεκριμένα ορίζεται σε 98.350,00 ευρώ.

7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές (9) διοικητικό 

συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρω−
τές τους από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 255 παρ.1 ν. 3463/2006. Από τα 
μέλη αυτά τουλάχιστον:

• Πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Με−
τσόβου και τουλάχιστον ένας εξ αυτών προέρχεται από 
τη μειοψηφία.

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

• Δύο (2) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Μετσόβου 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης.

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισ−
σότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους− τακτικό προ−
σωπικό, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των 
εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται 
από τη Γενική Συνέλευση αυτών, χωρίς προηγούμενη 
τροποποίηση της συστατικής πράξης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση 
η θητεία του, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά 
την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλει−
οψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των ερ−
γαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους 
πρότεινε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοι−
κητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο 
του, μαζί με τους αναπληρωτές τους.

8. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Περιουσία της επιχείρησης αποτελεί η ακίνητη και 

κινητή περιουσία των πιο πάνω συγχωνευομένων κοι−
νωφελών επιχειρήσεων καθώς και κάθε άλλη περιουσία 
κινητή ή ακίνητη που τυχόν θα αποκτηθεί στο μέλλον.

9. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
− Επιχορηγήσεις.
Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται τα έσοδα 

που προέρχονται κύρια από συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα της Ε.Ε. ή/και επιχορηγήσεις από υπουρ−
γεία και περιφέρεια για την υλοποίηση προγραμμάτων 
κοινωνικής πολιτικής.

− Χρηματοδότηση από Ο.Τ.Α.
Με το άρθρο 259 του νέου ΔΚΚ επιτρέπεται, σε αντί−

θεση με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα, η χρηματοδότηση 
κοινωφελούς επιχείρησης από τον ΟΤΑ που τη συνέ−
στησε, για το σύνολο των παρεχόμενων από αυτήν 
δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών, μετά από απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την από−
λυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού και με 
ειδικές προϋποθέσεις. 

− Έσοδα των υπηρεσιών του άρθρου 268 του Ν. 3463/06.
− Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα 

του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
− Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις.
− Παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς 

σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
− Έσοδα από την εκμετάλλευση των δραστηριοτήτων 

της.
− Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
10. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της.
Β. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη 

συστατική πράξη. Εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

Γ. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, με από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο 
που τη συνέστησε.

Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι 
ορίζονται για το σκοπό αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τη σύστασή της η νέα επιχείρηση υπεισέρχεται 
αυτοδικαίως, ως καθολικός διάδοχος, στα δικαιώματα 
και στις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων κοινωφελών 
Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Δήμου.

Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
17461/4842/17−5−2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως 
Αποκ/νης Δ/νσης Ηπείρου − Δυτ. Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μέτσοβο, 23 Μαΐου 2011
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012941606110008*


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2011-06-24T08:21:20+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




