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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10.311 (1)
  Συγχώνευση των τεσσάρων υφιστάμενων Κοινωφελών 

Επιχειρήσεων στο Δήμο Παιονίας, σε μία Κοινωφε−
λή Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Δήμου Παιονίας», που συστήνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 107, 108, 109, 112, 280 και 
283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010. 

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 107, 108, 109, 112, 280 και 

283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7−6−2010).
2. Την εγκύκλιο 11/2011 και την εγκύκλιο 9/2010 του 

ΥΠΕΣΑΗΔ.
3. Την υπ’ αριθμ. 1.847/12−04−2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης με την οποία κρίθηκε ως νόμιμη η υπ’ αριθμ. 
32/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Παιονίας αναφορικά με «Την συγχώνευση των Κοινω−
φελών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστη−
σαν το Δήμο Παιονίας» σε μία κοινωφελή επιχείρηση, 
αποφασίζουμε: 

Τη συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσεων 
του Δήμου Παιονίας: 

− Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυκά−
στρου (ΦΕΚ σύστασης 234/11−2−2009 τ.Β΄) με σκοπό 
την Κοινωνική Προστασία – Αλληλεγγύη και τον Πο−
λιτισμό.

− Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολύπλευρης Ανά−
πτυξης Γουμένισσας (ΦΕΚ σύστασης 2238/19−10−2009 τ.Β΄) 
με σκοπό τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό την κοινωνική 
προστασία και Αλληλεγγύη, Παιδεία, Περιβάλλον, Οργά−
νωση Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

− Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας Αθλητι−
σμού και Πολιτισμού Δήμου Ευρωπού (ΦΕΚ σύστασης 
2683/31−12−2008 τ.Β΄) με σκοπό την ανάπτυξη δραστη−
ριοτήτων Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.

− Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης Δήμου Ευρωπού (ΦΕΚ σύστασης 1273/29−6−2009 
τ.Β΄) με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης.

και τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής επι−
χείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ».
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006.
ΣΚΟΠΟΣ:
Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 

παρ. 1 περιπτ. στ΄):
− η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών, 
− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, 
− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−

κής, 
− η λειτουργία ωδείου, 
− η λειτουργία βιβλιοθήκης, 
− η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−

ντρου, 
− η λειτουργία μουσείου, 
− η λειτουργία πινακοθήκης, 
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− η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου, 
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
− Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 

και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

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

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
− η λειτουργία φιλαρμονικής. 
Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 

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

νονται:
− Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους
− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−

τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του Δήμου

− Η δυνατότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων στους τομείς παιδείας, πολιτισμού, 
αθλητισμού, πρόνοιας, υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης, 
απασχόλησης, συγκοινωνίας

− Η δυνατότητα συνέχισης των υλοποιούμενων προ−
γραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά 
προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.λπ.).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρό−

νια από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

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

κεφαλαίου των συγχωνευμένων κοινωφελών επιχειρή−
σεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές πρά−
ξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, δηλαδή 
112.026,72 ευρώ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμ−

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

• τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου. Του−
λάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μει−
οψηφία 

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

• Έξι (6) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της 
Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο της επιχείρησης. 

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
ο οποίος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών. 

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δεν απασχολεί 
πάνω από δέκα (10) εργαζομένους τη θέση του λαμ−
βάνει ένας δημότης ή κάτοικος με εμπειρία ή γνώσεις 
σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης 

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

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με 
βάση το διετές πρόγραμμα δράσης 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 Φο−
ρέων.

• 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 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτι−
κά, 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−

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 
συγχωνευθείς 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 δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον 

δαπάνη για το Δήμο Παιονίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πολύκαστρο, 21 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
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Αριθμ. 10.316 (2)     
 Συγχώνευση των δεκαπέντε υφιστάμενων Νομικών Προ−

σώπων Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Παιονίας, σε 
ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας – Πρόνοιας – Κοινω−
νικής Προστασίας − Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας», 
που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 103 του Ν. 3852/2010. 

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων)
3. Την υπ’ αριθμ. 1.846/12−04−2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης με την οποία κρίθηκε ως νόμιμη η υπ’ αριθμ. 
30/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Παιονίας αναφορικά με «Την συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. 
των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο Παιονίας», 
αποφασίζουμε: 

Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του 
Ν. 3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία:

− Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Πολυ−
κάστρου

− Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αξιού−
πολης

− Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Γουμένισσας
− Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ευρω−

πού
− Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πολυκάστρου
− Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αξιούπολης
− Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γουμένισσας
− Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ευρωπού
− Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πολυκάστρου
− Δημοτικό Γυμναστήριο Αξιούπολης
− Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Πληροφόρησης 

Πολυκάστρου
− Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς 

Δήμου Αξιούπολης
− Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ευρωπού
− ΚΕ.Φ.Ο. Πολυκάστρου και
− ΚΕ.Φ.Ο. Δήμου Ευρωπού
και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου στο Δήμο Παιονίας με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. 
Υγείας − Πρόνοιας – Κοινωνικής προστασίας – Αλληλεγ−
γύης Δήμου Παιονίας».

Άρθρο 1ο

Σκοπός

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και 
η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων: 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως:

− Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής − 
παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας. 

− Η δημιουργία και λειτουργία: κέντρου πρόληψης από 
εξαρτησιογόνες ουσίες, δημοτικού ιατρείου, προγράμ−
ματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παρα−
βατική συμπεριφορά. 

− 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 πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υγείας.

− Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις:

− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, 
− βρεφοκομείων, 
− ορφανοτροφείων, 
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας 
φροντίδας, 
− 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 
− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

− Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 
αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οι−
κοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοη−
θημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

Άρθρο 2ο

Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δώδεκα (12) 
μέλη, ως εξής: 

− Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου

− Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες 
των υπηρεσιών του νομικού προσώπου

− Δύο (2) δημότες ή κάτοικοι οι οποίοι κατέχουν ανά−
λογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώ−
σεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

− Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων. Σε περί−
πτωση που το νομικό πρόσωπο δεν απασχολεί πάνω 
από δέκα (10) εργαζομένους τη θέση του λαμβάνει ένας 
δημότης ή κάτοικος με εμπειρία που συνάδει με το 
σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

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

Άρθρο 3ο

Πόροι 

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία 

ανέρχεται σε 2.200.000,00 ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επι−
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χορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται 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 το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.

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

Άρθρο 4ο

Περιουσία

Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου 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.

Άρθρο 5ο

Κάλυψη δαπάνης

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύκαστρο, 21 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουίου
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 10.104 (3)     
 Συγχώνευση των δύο υφιστάμενων στο Δήμο Παιονίας 

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, 
ήτοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ−
τευσης Πολυκάστρου του πρώην Δήμου Πολυκά−
στρου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Αξιούπολης του πρώην Δήμου Αξιού−
πολης, στην ενιαία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Παιονίας», (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 107 

και του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/
7−6−2010).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄/1980) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων).

4. Την υπ’ αριθμ. 1.850/12−04−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης με την οποία κρίθηκε ως νόμιμη η υπ’ αριθμ. 
37/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Παιονίας αναφορικά με «Συγχώνευση των υφιστάμενων 
Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Παιονίας και τη σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α. 
Παιονίας», αποφασίζουμε:

Τη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ−
σης − Αποχέτευσης των πρώην Δήμων Πολυκάστρου και 
Αξιούπολης. Οι συγχωνευμένες Δ.Ε.Υ.Α. λύονται χωρίς 
εκκαθάριση και συστήνεται νέα δημοτική επιχείρηση 
ύδρευσης − αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημο−
τική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Παιονίας» 
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.). Η σύσταση της Επιχείρησης δικαιολογείται 
διότι:

α) Με την σύσταση αυτής κατά τις διατάξεις του 
Ν. 1069/1980 και με τη διοικητική και οικονομική αυτο−
τέλεια και ευελιξία που θα έχει, αντιμετωπίζεται ορ−
θολογικά, μεθοδικά και μακροχρόνια η διαχείριση των 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, με την εκτέλεση 
και λειτουργία των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και 
επεξεργασίας 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.

Για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης 
Παιονίας ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 1ο

Έδρα

Έδρα της επιχείρησης θα είναι το Πολύκαστρο. Περι−
οχή αρμοδιότητας της επιχείρησης ορίζεται η περιοχή 
αρμοδιότητας των συγχωνευμένων επιχειρήσεων, δη−
λαδή η διοικητική περιφέρεια των πρώην Δήμων Πολυ−
κάστρου και Αξιούπολης.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης 
Παιονίας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με 
κοινωφελή χαρακτήρα που διέπεται από τους νόμους 
της ιδιωτικής οικονομίας. Αποτελεί επιχείρηση ειδικού 
σκοπού που διέπεται ως προς τη διοίκηση και οργά−
νωση, την εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των 
έργων της αρμοδιότητας της, καθώς και τις πηγές 
χρηματοδότησης της, από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 
«Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης 
και αποχέτευσης», εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
σχετικών διατάξεων του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων».

2. Η επιχείρηση είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατα−
σκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουρ−
γία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς επί−
σης και των μονάδων επεξεργασίας πόσιμου ύδατος 
και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητας της. Επίσης 
στους σκοπούς της περιλαμβάνονται: α) η εμφιάλωση 
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και εμπορία πόσιμου νερού, β) η διαχείριση, αξιοποίηση 
και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που 
προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας της 
ή των δραστηριοτήτων του Δήμου Παιονίας, σύμφω−
να με την κείμενη νομοθεσία, γ) η μελέτη, κατασκευή, 
συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λει−
τουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την 
υπάρχουσα νομοθεσία.

Άρθρο 3ο

Διοίκηση

1 Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο 
που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορί−
ζονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από το 
δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά:

• Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Παι−
ονίας, εκ των οποίων ένα (1) μέλος προέρχεται από τη 
μειοψηφία.

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

• Εφτά (7) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παι−
ονίας με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης.

• Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προστίθε−
ται και εκπρόσωπος των εργαζομένων χωρίς αλλαγή 
της συστατικής πράξης, όταν η επιχείρηση απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, οπότε 
αντικαθίσταται ένας από τους δημότες ή κατοίκους 
του Δήμου Παιονίας που συμμετέχουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο.

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρό−
εδρο του.

3. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί 
τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου και λήγει μόλις 
εγκατασταθούν τα νέα μέλη.

4. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσω−
πεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές 
ή εξώδικες.

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέ−
δρου, τον εκπροσωπεί ο αντιπρόεδρος σε όλα τα κα−
θήκοντα του.

Άρθρο 4ο

Περιουσία

Τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) των συγ−
χωνευμένων Δ.Ε.Υ.Α., όπως αναφέρεται στο άρθρο 109 
του Ν. 3852/10, περιέρχονται αυτοδίκαια στη νέα Δ.Ε.Υ.Α., 
η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευμένων 
επιχειρήσεων.

Άρθρο 5ο

Κεφαλαίο

Το κεφάλαιο της επιχείρησης προκύπτει από το άθροι−
σμα των κεφαλαίων των συγχωνευμένων επιχειρήσε−
ων.

Άρθρο 6ο

Πόροι

1. Πόροι της επιχείρησης είναι:
• Το ειδικό τέλος για την μελέτη και κατασκευή έργων 

ύδρευσης και αποχέτευσης.
• Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

• Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγω−
γό ύδρευσης και αποχέτευσης.

• Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
• Το τέλος χρήσης υπονόμου.
• Η αξία καταναλισκόμενου ύδατος.
• Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή.
• Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και 

συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή 
άλλων συναφών εργασιών.

• Οι συνεισφορές τρίτων προς εκτέλεση κατά προ−
τεραιότητα έργων.

• Επιχορήγηση εκ του Προγράμματος Δημοσίων Επεν−
δύσεων για την μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης 
και αποχέτευσης.

• Οι πρόσοδοι εκ της περιουσίας ή το τίμημα από 
την εκποίησης της.

• Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις.

2. Στους πόρους της επιχείρησης, σε ότι αφορά τη 
μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, 
διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, 
την εμφιάλωση και εμπορία του νερού και τη διαχείρι−
ση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας περιλαμβάνονται:

• το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου,
• α εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης 

αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων 
εργασιών,

• η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου,
• οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού 

αερίου κατά προτεραιότητα,
• τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραί−

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

• τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού και 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Άρθρο 7ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της επιχείρησης θα είναι αόριστη.

Άρθρο 8ο

Κάλυψη δαπάνης

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πολύκαστρο, 19 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 6462 (4)       

 Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων
 Δήμου Σουφλίου.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις της παρ. 1α) του άρθρου 107 και τις 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−2010 
τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 254 
και 255 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
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2) Την υπ’ αριθμ. 9/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και 
της κοινής υπουργικής απόφασης 1.605/ΟΙΚ 3.85/ΦΕΚ 17/
Β΄/14−1−2011.

3) Την υπ’ αριθμ. 5042/1−4−2011 απόφαση του Γραμμα−
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης 
ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 43/2011 απόφασης 
του Δ.Σ. Σουφλίου, αποφασίζουμε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Συγχωνεύουμε τις παρακάτω Κοινωφελείς Επιχειρή−
σεις: 

1. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σουφλίου» 
με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Σ.»,που συστήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 180/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Σουφλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 7076/2008, απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2449/Β/02−12−2008.

2. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ορφέα» 
με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο.», που συστήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 190/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ορφέα, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 6583/2008, απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2449/Β/2−12−2008 και στο ΦΕΚ 2727/Β/31−12−2008 
(Διορθώσεις Σφαλμάτων).

3. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Τυχερού» με τον 
διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ», που συστήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 196/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Τυχερού, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 6413/2008, απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2387/Β/24−11−2008, τροποποιήθηκε δε με την 
7029/2009 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Ανατολι−
κής Μακεδονίας και Θράκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2613/Β/31−12−2009 και 

Συστήνουμε ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σου−
φλίου ως εξής:

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» με 

τον διακριτικό τίτλο «ΚΟ.Ε.ΔΗ.Σ.».
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006.
3. ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η ορ−

γάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με 
γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των 
κατοίκων:

Περιβάλλοντος, 
Πολιτισμού,
Αθλητισμού.
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμ−

βούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους από το Δημοτικό ή Κοινοτικό 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. 

• τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντι−
κείμενο της επιχείρησης. 

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων σε 
περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους 
από ( 20 ) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη Γενική 
Συνέλευση Αυτών, με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού 
Δημοτών − Κατοίκων. 

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί 
την Επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και 
δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε 
περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου, να εγείρει και αντικρούει αγω−
γές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους 
και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που 
προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης. Τις πρά−
ξεις αυτές υποβάλει αμέσως στο διοικητικό συμβούλιο. 
Επίσης ο πρόεδρος υπογράφει τα συμβόλαια της επι−
χείρησης και συντάσσει τον προϋπολογισμό αυτής. Τον 
πρόεδρο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Με απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να μεταβιβάζονται 
στο Διευθυντή της επιχείρησης αρμοδιότητες αυτής 
της παραγράφου.

Για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης 
μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει με από−
φασή του, άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδι−
οτήτων του, εκτός των περιπτώσεων β, γ, ε και ζ της 
παρ. 1 του άρθρου 6 της εγκυκλίου του υπουργείου 
εσωτερικών 43254/17.8.2007 (ΦΕΚ Β 1492) στον πρόεδρο 
και σε άλλα όργανα της επιχείρησης, στο διευθυντή 
και τους υπευθύνους των λειτουργικών μονάδων της 
επιχείρησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσλάβει σύμφω−
να με τον κανονισμό προσωπικού και τα προσόντα που 
αυτό ορίζει, Διευθυντή της Επιχείρησης. Με απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανατεθεί η εκ−
προσώπηση της επιχείρησης στο Διευθυντή.

5. 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. 

Συγκεκριμένα ορίζεται σε 617.295,33 € όπως προκύπτει 
από το άθροισμα.

6. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Σουφλίου 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 των 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.
7. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει ως διάδοχος φορέας τα 

κοινωνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα των τριών 
Συγχωνευόμενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων και συγκε−
κριμένα τα προγράμματα: 

α) Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Σουφλίου.
β) Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Ορφέα.
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γ) Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τυχερού.
δ) Βοήθεια στο Σπίτι Ορεινού Όγκου Σουφλίου − Τυ−

χερού.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση είναι καθολικός διάδοχος 

των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
απορρέουν από τις συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης 
έργου, αναθέσεων κ.λπ. που έχουν συναφθεί για την 
κάλυψη των αναγκών αυτών των προγραμμάτων.

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα 

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

9. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η πόλη του Σουφλίου 

έδρα του Δήμου Σουφλίου.
10. 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 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.

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.

11. 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 εγγραφεί ποσό 
250.000,00 € στον ΚΑ 00.6736.01 του προϋπολογισμού 
2011 του Δήμου Σουφλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σουφλί, 19 Απριλίου 2011

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΟΥΝΗΣ  
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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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