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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  

 Αριθμ. απόφ. 51/2011 (1)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώ−

ην Δήμων Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας και Καλλιθέας, 
που συνέστησαν το Δήμο Ωραιοκάστρου, σε μία κοι−
νωφελή επιχείρηση. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 περ.19Α, 103 παρ. 1, 107, 108, 109, 111 

παρ. 1α, 112, 280 και 283 παρ. 1 και 4 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87Α/7.6.2010), β) του άρθρου 8 και 24 του Π.Δ 142/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας−Θράκης» (ΦΕΚ 235Α/27.12.2010), γ) των αρθ. 252−
264 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006) και δ) το άρθρο 90 παρ. 3 του 
Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

2. Τις υπ’ αριθ. 9 (ΑΠ: οικ. 4317/25−1−2011 – ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ−7), 
11 (ΑΠ: οικ. 4569/27.1.2011 – ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ−ΞΘ) και 24 (ΑΠ: οικ. 
9104/24.2.2011 – ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ−Ζ) εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης με θέμα «Κοινωνικά Προγράμματα Ο.Τ.Α», «Θέματα 
συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δη−
μοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων» και «Διευ−
κρινίσεις για αρμοδιότητες νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου και κοινωφελούς επιχείρησης των δήμων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας συγχώνευσης» αντίστοιχα.

3. Την υπ’ αριθ. 50891/2007 (ΦΕΚ 1876/Β΄/14−9−2007) 
Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Οικονομική Διοίκηση 
και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρή−
σεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Την υπ’ αριθ. 51/2011 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου,  ληφθείσα στην υπ’ 
αριθ. 4/28−2−2011 συνεδρίασή του, που αφορά τη συγ−
χώνευση τεσσάρων (4) Κοινωφελών Επιχειρήσεων των 
πρώην Δήμων Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας και Καλλιθέας, 
που συνέστησαν το Δήμο Ωραιοκάστρου, σε μία κοινω−
φελή επιχείρηση.

5. Το υπ’ αριθ. 14795/02−05−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΒΟΡ1Υ−Ρ) 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας,  
Διεύθυνση Διοίκησης, με το οποίο μας ανακοινώθηκε 
ότι η υπ’ αριθμ. 51/28−02−2011 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου λήφθηκε νόμιμα, αποφασίζουμε:

Α. Τη συγχώνευση των υφιστάμενων Δημοτικών Κοι−
νωφελών Επιχειρήσεων:

1.− Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου 
(ΔΗ.Κ.Ε.Ω)

2.− Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μυγδονίας (ΔΗ.
Κ.Ε.Δ.Μ)

3.− Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας (ΔΗ.
Κ.Ε.Κ)

4.− Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Καλλιθέας 
(Δ.Α.Ο.Κ) σε μία Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ωραι−
οκάστρου.

Β. Τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής Επι−
χείρησης του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως εξής:

1). Επωνυμία
Επωνυμία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

θα είναι «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκά−
στρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω)» Νομού Θεσσαλονίκης.
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2). Έδρα
«ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 Η επιχείρηση μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα για 

την εκπλήρωση των σκοπών της με σχετική απόφαση 
του Δ.Σ.

3). Κατηγορία Επιχείρησης
Κοινωφελής Επιχείρηση του Ν. 3463/2006
4). Σκοπός 
Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης εί−

ναι:
* Η κοινωνική ανάπτυξη:
• Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην 

κοινωνική ανάπτυξη και αναβάθμιση.
• Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμ−

μάτων και έργων που συμβάλλουν στην άσκηση δρα−
στηριοτήτων κοινωνικής ανάπτυξης.

• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε προγράμ−
ματα για τη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας 
και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία 
δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήρι−
ξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων 
ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας και κέντρων πρόληψης κατά 
εξαρτησιογόνων ουσιών.

• Η φροντίδα και η παρακολούθηση κατ’ οίκον, ατόμων 
τρίτης ηλικίας, μέσω λειτουργίας Μονάδων Βοήθειας 
στο Σπίτι, Κοινωνικής Μέριμνας ή άλλων παρεμφερών.

• Η ίδρυση και λειτουργία γηροκομείου.
• Η μέριμνα και η στήριξη αστέγων και οικονομικά 

αδύνατων δημοτών.
• Η σχεδίαση, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμά−

των για την πρόληψη της παραβατικότητας.
• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−

μετοχή σε προγράμματα για την ένταξη των παλιν−
νοστούντων ομογενών, μεταναστών, προσφύγων και 
αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 
ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία ομάδων 
εθελοντών, εθελοντικών οργανώσεων και τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

• Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
* Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρε−

σιών στον τομέα της παιδείας:
• Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών σταθμών.
• Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών.
• Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής.
• Η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στα σχολεία.
• Η υλοποίηση Κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτο−

βουλιών στα σχολεία και η συνεργασία με άλλα σχολεία 
της χώρας και της Ε.Ε.

• Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία.
* Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπη−

ρεσιών στους τομείς του αθλητισμού & της πληροφό−
ρησης:

• Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση έργων και 
προγραμμάτων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστη−
ριοτήτων πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης.

• Η ενίσχυση της κινητικότητας και η προώθηση 
ανταλλαγών επισκέψεων, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και δι−

εθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
• Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−

σης του μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλη−
τικών εκδηλώσεων.

* Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρε−
σιών στον τομέα του περιβάλλοντος:

• Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού και του αρχιτε−
κτονικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και 
ευρωπαϊκών πολιτικών.

• Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
• Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου για 

τα θέματα του περιβάλλοντος.
• Μέτρα ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστα−

σίας.
• Δημιουργία και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
• Υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτικών 

προγραμμάτων. 
* Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
* Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊ−

κών προγραμμάτων, καθώς και η συνεργασία με άλλους 
φορείς για τη συμμετοχή σε αυτά.

5). Διάρκεια
 Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 30 

χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης της συστατικής 
πράξης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δι−
άρκεια της επιχείρησης μπορεί να παραταθεί για πε−
ρισσότερο διάστημα, πριν από τη λήξη της, με σχετική 
τροποποίηση του καταστατικού της.

6). Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της Επιχείρησης ανέρχεται σε 866.582,21 

ευρώ και προέρχεται από το κεφάλαιο των κοινωφελών 
επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, όπως προκύπτει από 
τον λογαριασμό καταβεβλημένου κεφαλαίου του ενο−
ποιημένου ισολογισμού της 31/12/2010. 

7). Περιουσία
Περιουσία της επιχείρησης αποτελεί η ακίνητη και 

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

8). Διοίκηση
 Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο θα αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, τα οποία 
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δη−
μοτικό Συμβούλιο Ωραιοκάστρου. Από τα μέλη αυτά, 
τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Ωραι−
οκάστρου, εκ των οποίων ο ένας θα υποδεικνύεται από 
τις παρατάξεις της μειοψηφίας, έξι (6) δημότες ή κάτοι−
κοι του Δήμου με ανάλογη πείρα ή γνώσεις σχετικές με 
το αντικείμενο της επιχείρησης, στους οποίους συμπε−
ριλαμβάνεται ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων 
στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους 
από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από 
τη γενική συνέλευση αυτών (στην περίπτωση αυτή οι 
κάτοικοι θα μειώνονται σε πέντε (5) και ένας (1) εκπρό−
σωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Ένας εκ των 
έξι (6) δημοτών θα υποδεικνύεται από τις παρατάξεις 
της μειοψηφίας. 

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υπο−
δείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., 
μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών 
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οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκρο−
τούνται μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπού−
νται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, 
για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων 
από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, 
εδ.β, Ν 2839/2000). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρο του ( Άρθρο 255 παρ. 4 του Ν. 3463/2006). 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται 
και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη 
αρμοδιότητας του που προβλέπεται από το Νόμο ή 
τη Συστατική Πράξη της επιχείρησης. Σε περίπτωση 
κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργότε−
ρο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του Δημοτικού 
Συμβουλίου (άρθρο 255, παρ. 2 του Ν. 3463/2006).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί 
την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές 
ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αυτού, ο αντιπρόεδρος.

9). Πόροι
Πόροι της Επιχείρησης είναι: 
α. Η χρηματοδότηση του Δήμου Ωραιοκάστρου για 

τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν 
υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του 
Ν. 3463/2006.

β. Οι πόροι από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμε−
να προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών 
φορέων.

γ. Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά 
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ−
σικά πρόσωπα.

δ. Οι αποζημιώσεις από τους αποδέκτες των σχετι−
κών με τους καταστατικούς σκοπούς προσφερόμενων 
υπηρεσιών. 

10). 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 συμ−
βουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις 
επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για 
όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλί−
ου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του, μεταφέρεται τυχόν πλεονάζον 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου 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.

11). Λύση
Η επιχείρηση λύεται:
α. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της, με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και πράξη 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσι−
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

β. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδι−
κασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα 
άνω των δύο (2) ετών.

γ. Όταν παρέλθει η διάρκειά της και δεν υπάρξει νέα 
απόφαση για παράταση.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρισή της, 
η οποία γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορί−
ζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Ωραιοκάστρου. Μετά 
την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν, 
περιέρχονται στο Δήμο Ωραιοκάστρου. 

12) Κανονισμοί λειτουργίας και Διαχειρίσεως
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχεί−

ρησης συντάσσονται υποχρεωτικά ο Εσωτερικός Κανο−
νισμός Υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνω−
ση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της 
επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα, 
καθώς και το ανώτατο όριο αυτού, ο Κανονισμός Προ−
σωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση 
αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές τους ευθύνες, 
και ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης. Επί πλέον 
το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει, με από−
φασή του, και άλλους κανονισμούς, οι οποίοι κρίνονται 
απαραίτητοι για τη λειτουργία της επιχείρησης.

13). Λοιπές Διατάξεις
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−

χωνευμένων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην Επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται 
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συγχωνευμένων 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 τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μία από 
αυτές.

14). Δαπάνη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Ωραιοκάστρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ωραιόκαστρο, 6 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ

F 
   Αριθμ. απόφ. 52/2011 (2)
Συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 

Αποχέτευσης των πρώην Δήμων Καλλιθέας και Μυ−
γδονίας που συνέστησαν το Δήμο Ωραιοκάστρου, σε 
μία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 περ. 19Α, 107,108,109,112, 280 Ι και 283 
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παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010), β) του άρθρου 8 και 
24 του Π.Δ 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (ΦΕΚ 235Α/27.12.2010), 
γ) των αρθ. 252, 253, 255 του Ν.3463/2006 «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006),  δ) του 
ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α΄/1980) «Περί κινήτρων δια την 
ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 
και ε) το άρθρο 90 παρ. 3 του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις».

2. Τις υπ’ αριθ. 11 (ΑΠ: οικ. 4569/27−1−2011 – ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ−
ΞΘ και 24 (ΑΠ: οικ. 9104/24.2.2011 – ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ−Ζ) εγκυ−
κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Θέματα συγχω−
νεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων» και «Διευκρινίσεις 
για αρμοδιότητες νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
και κοινωφελούς επιχείρησης των δήμων στο πλαίσιο 
της διαδικασίας συγχώνευσης» αντίστοιχα.

3. Την υπ’ αριθ. 52/2011 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου,  ληφθείσα στην υπ’ 
αριθ. 4/28−2−2011 συνεδρίασή του, που αφορά τη συγ−
χώνευση δύο (2) Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης των πρώην Δήμων Μυγδονίας και Καλλι−
θέας, που συνέστησαν με το Δήμο Ωραιοκάστρου τον 
νέο Καλλικρατικό Δήμο Ωραιοκάστρου, σε μία Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

5. Το υπ’ αριθ. 14790/02−05−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΒΟΡ1Υ−Θ) 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας− Θράκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας,  
Διεύθυνση Διοίκησης, με το οποίο μας ανακοινώθηκε 
ότι η υπ’ αριθμ. 52/28−02−2011 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου λήφθηκε νόμιμα, αποφασίζουμε:

Α. Τη συγχώνευση των υφιστάμενων Δημοτικών Επι−
χειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης:

1.− Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Καλλιθέας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) 

2.− Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Μυγδονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ)  των πρώην Δήμων Καλλιθέας και 
Μυγδονίας αντίστοιχα, που συνέστησαν με τον πρώην 
Δήμο Ωραιοκάστρου τον Καλλικρατικό Δήμο Ωραιο−
κάστρου. 

Β. Τη σύσταση νέας δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης 
και αποχέτευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου ως εξής:

1). Επωνυμία 
Επωνυμία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης θα είναι «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ−
σης και Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω)» νομού 
Θεσσαλονίκης.

2). Νομική υπόσταση
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Ωραιοκάστρου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
κοινωφελούς χαρακτήρα, δημοτική επιχείρηση ειδικού 
σκοπού (αρ. 252 παρ. 4 ν.3463/2006) και διέπεται ως 
προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία 
και συντήρηση των έργων αρμοδιότητας της ως και τις 
πηγές χρηματοδοτήσεως της από για διατάξεις του Ν. 
1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων 
ύδρευσης και αποχέτευσης». Κατά τα λοιπά εφαρμόζο−

νται οι διατάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και οι κανόνες 
της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980). 

3). Διάρκεια
 Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 30 

χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης της συστατικής 
πράξης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δι−
άρκεια της επιχείρησης μπορεί να παραταθεί για πε−
ρισσότερα διάστημα, πριν από τη λήξη της, με σχετική 
τροποποίηση του καταστατικού της.

4). Έδρα
Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου. 

Η επιχείρηση μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα για 
την εκπλήρωση των σκοπών της με σχετική απόφαση 
του Δ.Σ.

5). Περιοχή αρμοδιότητας
Περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης είναι η διοι−

κητική περιφέρεια της Δημοτικής ενότητας ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 
και ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.

6). Σκοπός 
Σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης είναι:
Η σύσταση της Επιχείρησης δικαιολογείται διότι:
α) Με την σύσταση αυτής κατά τις διατάξεις του Ν. 

1069/1980 και με τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 
και ευελιξία που θα έχει, αντιμετωπίζεται ορθολογικά, 
μεθοδικά και μακροχρόνια η διαχείριση του κυκλώματος 
ύδρευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής ενότητας 
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ και ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, με την εκτέλεση και λει−
τουργία των έργων ύδρευσης,  αποχέτευσης και επε−
ξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων.

β) Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών 
από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ευρω−
παϊκά προγράμματα, από δανειοδότηση και από ιδίους 
πόρους που προβλέπονται υπέρ της Επιχείρησης από 
το Ν. 1069/1980.

7). Εκμετάλλευση
Ο τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και η παροχή 

υπηρεσιών:
Η εκμετάλλευση των έργων και η παροχή υπηρεσιών 

της επιχείρησης διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1069/1980.

8). Διοίκηση
Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο θα αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, τα οποία 
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δη−
μοτικό Συμβούλιο Ωραιοκάστρου. Από τα μέλη αυτά, 
τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Ωραι−
οκάστρου, εκ των οποίων ο ένας θα υποδεικνύεται από 
τις παρατάξεις της μειοψηφίας, έξι (6) δημότες ή κάτοι−
κοι του Δήμου με ανάλογη πείρα ή γνώσεις σχετικές με 
το αντικείμενο της επιχείρησης, στους οποίους συμπε−
ριλαμβάνεται ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων 
στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους 
από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από 
τη γενική συνέλευση αυτών (στην περίπτωση αυτή οι 
κάτοικοι θα μειώνονται σε πέντε (5) και ένας (1) εκπρό−
σωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Ένας εκ των 
έξι (6) δημοτών θα υποδεικνύεται από τις παρατάξεις 
της μειοψηφίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδεί−
ξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών 
διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων 
διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκροτούνται 
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μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υπο−
χρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, 
με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την 
Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ. β, Ν 2839/2000). 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί 
την επιχείρηση δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις 
σχέσεις της και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αυτού, ο αντιπρόεδρος (άρθ. 3 παρ 1 Ν. 1069/80). 

9). Κεφάλαιο
Κεφάλαιο της νέας Δ.Ε.Υ.Α. είναι αυτό που προκύπτει 

από το άθροισμα των κεφαλαίων της 31/12/2010 των 
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ και Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και ανέρ−
χεται συνολικά σε 6.328.289,74 ευρω

10). Περιουσία
Περιουσία της Επιχείρησης:
Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα 

ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας 
της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτε−
λεσθούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα 
εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκα−
ταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και 
όμβριων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή οι ανοιχτοί αγωγοί 
που εκβάλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο καθώς επίσης 
και μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και αστικών 
υγρών αποβλήτων. 

11). Πόροι
Έσοδα της επιχείρησης είναι αυτά τα οποία θεσπί−

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

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

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

γ) Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων κατά ποσοστό μέχρι 35% επί των 
δαπανών μελετών και κατασκευών των πάσης φύσεως 
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της 
επιχείρησης (αρθ. 13 Ν. 1069/80).

δ) Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχέτευ−
σης (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. Γ΄ Ν. 1069/80).

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

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

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

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

θ) Η εγγύηση χρήσεως υδρομετρητού (αρθ. 10 παρ 1 
εδαφ η’ Ν. 1069/80).

ι) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και 
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών 
ή άλλων συναφών εργασιών (άρθ. 10 παρ. 1 εδαφ ο’ Ν. 
1069/80).

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

ιβ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από 
την εκποίηση αυτή (αρθ 10 παρ 1 εδαφ ια΄ Ν. 1069/80).

ιγ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις (αρθ 10 παρ 1 αδαφ ιβ΄ Ν. 1069/80).

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

12). 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 συμ−
βουλίου της.

Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρή−
σεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις 
μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλί−
ου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του, μεταφέρεται τυχόν πλεονάζον 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου 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.

13). Μεταβατικές Διατάξεις
Μεταβατικές διατάξεις
α) τη συγχώνευση των παραπάνω Δ.Ε.Υ.Α του Δή−

μου Ωραιοκάστρου και η σύσταση ενιαίας Δ.Ε.Υ.Α θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατ’ 
αναλογία στον ν.2166/93 περί παροχής κινήτρων δια την 
συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων για δημιουργία 
μεγάλων οικονομικών μονάδων.

β) ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού των 
υπό συγχώνευση επιχειρήσεων ορίζεται η 31/12/2010.

14). Δαπάνη
Κάλυψη δαπάνης. Από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ωραιόκαστρο, 6 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ

F 
   Αριθμ. απόφ. 53/2011 (3)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί−

ου των πρώην Δήμων Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας και 
Καλλιθέας, που συνέστησαν το Δήμο Ωραιοκάστρου, 
σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 περ.19Α, 102, 103,  112, 280 Ι και 283 παρ. 

1 και 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010), β) του άρθρου 8 και 
24 του Π.Δ 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (ΦΕΚ 235Α/27.12.2010), 
γ) του άρθ. 240 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006) και δ) το άρθρο 90 
παρ. 3 του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προ−
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

2. Τις υπ’ αριθ. 51 (ΑΠ: οικ. 74513/28−12−2010 – ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ−
ΥΗ), 9 (ΑΠ: οικ. 4317/25.1.2011 – ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ−7), 11 (ΑΠ: οικ. 
4569/27.1.2011−ΑΔΑ:4ΑΡΟΚ−ΞΘ) και 24 (ΑΠ: οικ. 9104/24.2.2011 
– ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ−Ζ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Διοικητικά συμβούλια ιδρυμάτων, νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήμων και περιφε−
ρειών», «Κοινωνικά Προγράμματα Ο.Τ.Α», «Θέματα συγχω−
νεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων» και «Διευκρινίσεις 
για αρμοδιότητες νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
και κοινωφελούς επιχείρησης των δήμων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συγχώνευσης» αντίστοιχα.

3. Την υπ’ αριθ. 53/2011 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, ληφθείσα στην υπ’ 
αριθ. 4/28−2−2011 συνεδρίασή του, που αφορά τη συγχώ−
νευση δεκαπέντε (15) Ν.Π.Δ.Δ των πρώην Δήμων Ωραι−
οκάστρου, Μυγδονίας και Καλλιθέας, που συνέστησαν 
το Δήμο Ωραιοκάστρου, σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου.

4. Το υπ’ αριθ. 20185/05−05−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΩΟΡ1Υ−7Ζ) 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας,  
Διεύθυνση Διοίκησης, με το οποίο μας ανακοινώθηκε 
ότι η υπ’ αριθμ. 53/28−02−2011 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου λήφθηκε νόμιμα, αποφασίζουμε:

1. Τη συγχώνευση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 
103 του Ν.3852/2010 των κάτωθι δεκαπέντε (15) Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των πρώην Δήμων Ωραι−
οκάστρου, Μυγδονίας και Καλλιθέας που συνέστησαν 
το Δήμο Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ Φ.Ε.Κ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΠΗ Δ.Δ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 400/Β/12−6−1991,
198/Β/24−9−2008

ΚΑΠΗ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 60/Β/31−1−1994,
1982/Β/24−9−2008

ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 686/Β/19−8−1996, 
1982/Β/24−9−2008

ΚΑΠΗ Δ.Δ ΜΕΣΑΙΟΥ 1034/Β/23−8−2000
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 22/Β/18−1−2000
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 857/Β/4−7−2001

ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 1826/Β/1−10−1999
ΚΑΠΗ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ 1826/Β/1−10−1999
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 1751/Β/29−11−2004

ΚΑΠΗ ΛΗΤΗΣ 516/Β/14−6−1995
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 1318/Β/11−10−2001
ΚΑΠΗ ΔΡΥΜΟΥ 994/Β/1−12−1995
ΚΑΠΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 81/Β/11−2−1997
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ−ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1406/Β/13−9−2004

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 937/Β/31−7−2000

2. Τη σύσταση ενός (1) Νομικού Προσώπου Δημοσί−
ου Δικαίου στο Δήμο Ωραιοκάστρου με την επωνυμία 
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλ−
ληλεγγύης Ωραιοκάστρου» (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) νομού Θεσσα−
λονίκης.

3. Σκοπός 
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι ο σχεδιασμός, 

η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η ανάπτυξη ενεργειών 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, καθώς και 
Πολιτισμού και ενδεικτικά:

• Προστασία ηλικιωμένων.
o ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση, η 

αξιολόγηση η τεκμηρίωση, η έρευνα ανάπτυξης ενεργει−
ών κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και πρόνοιας 
προς τα άτομα τρίτης ηλικίας,

o η ανάπτυξη δικτύων, η ενίσχυση υποστηρικτικών 
συνεργιών κοινωνικής πρόνοιας προς τα άτομα τρίτης 
ηλικίας και η ανάπτυξη στην παραπάνω κατεύθυνση 
υποστηρικτικών δομών, δικτύων, κοινωνικών συνεργι−
ών, 

o η ενθάρρυνση στην κατεύθυνση παρεχόμενων κοι−
νωνικών υπηρεσιών ποιότητας, σεβασμού και επικοινω−
νίας ατόμων τρίτης ηλικίας και κοινωνικού συνόλου, 

o η στόχευση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ατόμων τρίτης ηλικίας στη σύγχρονη πόλη στα πλαίσια 
της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης,

o η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 
προβλημάτων των ηλικιωμένων,

o η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμέ−
νους.

• Φύλαξη βρεφών, νηπίων, παιδιών.
o η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, 

διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων εργαζομένων 
γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινω−
νική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπα−
ρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την 
οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον,

o η δημιουργία νέων Παιδικών, Βρεφικών, Βρεφονη−
πιακών Σταθμών,

o η αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων προ−
γραμμάτων και μέτρων.

• Λειτουργία τμημάτων πολιτιστικής επιμόρφωσης και 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

o ο προγραμματισμός, η ανάδειξη πτυχών πολιτι−
σμού, 

o η εμβάθυνση πολιτισμικών δραστηριοτήτων, η δη−
μιουργία δικτύων και ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
δημοτών στα δρώμενα του Δήμου στοχεύοντας στην 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 

o η διάχυση της ιστορικότητας της περιοχής, καθώς 
και η κεφαλαιοποίηση της πολιτιστικής παράδοσης, 

o η σχεδιασμένη, στρατηγικά στοχευμένη παρέμβαση 
πολιτισμικής κληρονομιάς, η προστασία της, η ανάδειξη 
της ιστορικής φυσιογνωμίας της περιοχής και η αξιο−
ποίηση των γεωγραφικών και χωροταξικών πλεονεκτη−
μάτων που διαθέτει, 

o η ανάδειξη όλων των πολιτιστικών−πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής και η καταγραφή και 
διάδοση της τοπικής ιστορίας και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς,

o η ανάδειξη λειτουργιών με έμφαση στις ενέργειες 
διαπολιτισμικής προβολής.

o ο σχεδιασμός, η ενίσχυση και ο προγραμματισμός 
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εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων πολιτιστικού περι−
εχομένου και ενδιαφέροντος,

o η διοργάνωση τμημάτων και δραστηριοτήτων σε 
θέματα πολιτισμού, περιβάλλοντος και ψυχαγωγίας,

o η ίδρυση και λειτουργία Ωδείου μουσικών σπου−
δών,

o η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παι−
δείας και η λειτουργία τμημάτων καλλιτεχνικών σπου−
δών για τη διδασκαλία θεάτρου, χορού, εικαστικών και 
σύγχρονων μορφών τέχνης,

o η πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και 
η συμμετοχή του σε αυτές, 

o η δημιουργία και λειτουργία πολιτιστικών υποδο−
μών,

o η στήριξη και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής 
και πνευματικής δημιουργίας, ατομικής και συλλογι−
κής,

o η πολιτιστική επιμόρφωση, διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, η φεστιβαλική έμφαση και ανάδειξη της 
τοπικής φυσιογνωμίας με χαρακτηριστικά πολιτιστικής 
εγγύτητας,

o η δημιουργία και λειτουργία θερινού ή χειμερινού 
κινηματογράφου, 

o η δημιουργία και λειτουργία ανοικτού και κλειστού 
θεάτρου, 

o η δημιουργία θεσμών προώθησης του βιβλίου (εκ−
θέσεις, βιβλιοθήκες, κτλ),

o η ανάπτυξη συνεργασίας με πολιτιστικούς και κοι−
νωνικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4. Περιουσία
Περιουσία του Νομικού προσώπου είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των ανωτέρω συγχωνευομένων νο−
μικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και κάθε 
άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί 
η αφιερωθεί στο νομικό πρόσωπο. 

5. Διοίκηση
Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. θα διοικείται από δεκαπενταμελές (15) 

Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά, πέντε (5) είναι αιρετοί 
εκπρόσωποι του Δήμου Ωραιοκάστρου, εκ των οποίων 
ο ένας θα υποδεικνύεται από τις παρατάξεις της μειο−
ψηφίας και δέκα (10) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με 
ανάλογη πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
του Ν.Π.Δ.Δ., στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ένας (1) 
εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο, 
αν αυτή απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) ερ−
γαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση 
αυτών (στην περίπτωση αυτή οι κάτοικοι θα μειώνονται 
σε εννέα (9). Ένας εκ των δέκα (10) δημοτών θα υποδει−
κνύεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υπο−
δείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., 
μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών 
οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκρο−
τούνται μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπού−
νται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, 
για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων 

από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, 
εδ.β, Ν 2839/2000). 

6. Θητεία 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με την 
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Πόροι
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
Α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και η 

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

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

Γ) εισπράξεις από οποιοδήποτε τέλος, π.χ τροφείων, 
τέλη χρήσης μεταφορικού μέσου από και προς το σχο−
λείο ή οποιαδήποτε άλλη ειδική αντιπαροχή σε ανταπο−
δοτική βάση,  που παρέχεται από το Ν.Π.Δ.Δ., 

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

8. Προσωπικό
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.

9. Λοιπές Διατάξεις
Από τη δημοσίευση της οικείας απόφασης του Δημο−

τικού Συμβουλίου 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 συμβά−
σεις 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 αυτοδικαίως από το 
νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική δια−
δικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 

10. Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη τουλάχιστον ποσού 100.000,00 € ετησίως σε 
βάρος του Κ.Α.Ε 00.6715.1000 με τίτλο «Επιχορήγηση 
Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλλη−
λεγγύης Ωραιοκάστρου» (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω)» του προϋπολογι−
σμού του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ωραιόκαστρο, 9 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ  
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• 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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