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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 30/077/1193/18−5−2011
Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης
«ούζο Μακεδονίας».

Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων πο−
τών» (ΦΕΚ 832/Β/25−6−2003), όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με την αριθ. 3018093/2377/0029/9−8−2007 απόφαση
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1634/Β΄/
17−8−2007).
5. Τις διατάξεις περί ούζου (Κεφάλαιο Α του άρθρου
6) της ιδίας ως άνω απόφασης.
6. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι−
κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο−
μικών Δημήτριο Κουσελά» (Φ.Ε.Κ. 1725/Β΄/3−11−2010).
7. Σχετικό αίτημα ποτοποιών, ως και τα στοιχεία του
κατατεθέντος στην Υπηρεσία φακέλου.
8. Την από 22/3/2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους προς τον Υφυπουργό Οικονομικών
για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1

(1)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ «Γεωγραφικές εν−
δείξεις» του καν. (ΕΚ) 110/2008 σχετικά με τον ορισμό,
την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89
του Συμβουλίου».
2. Το σημείο 29 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ιδίου ως άνω
κανονισμού, στο οποίο καταχωρίζεται υπέρ της Ελλάδος
η γεωγραφική ένδειξη «ούζο Μακεδονίας» για την κατη−
γορία των αλκοολούχων ποτών «αποσταγμένο anis».
3. Τις διατάξεις (περίπτωση στ της παραγράφου 4 του
άρθρου 5) του ν. 2969/2001.
4. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1 και 2 και εδάφιο α
της παραγράφου 5 του άρθρου 7) περί γεωγραφικών
και κατά παράδοση επωνυμιών και ενδείξεων της αριθ.
3010878/1396/2003 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και

1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι
παραγωγής και οι διαδικασίες ελέγχου, προκειμένου το
ούζο να διατίθεται στην κατανάλωση με τη γεωγραφική
ένδειξη «ούζο Μακεδονίας», η οποία έχει ήδη καταχωρι−
σθεί υπέρ της Ελλάδος κατά την έννοια των σχετικών
διατάξεων του καν. (ΕΚ) 110/2008. Εναλλακτικώς, μπορεί
να χρησιμοποιείται η ένδειξη «ούζο Μακεδονικό».
2. Η ένδειξη «Μακεδονίας» ή «Μακεδονικό» θα ανα−
γράφεται επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας
πώλησης «ούζο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου
μεγέθους από τους χαρακτήρες αυτής.
Άρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης, πρέπει η διαδικασία παραγωγής
από το στάδιο της αρωμάτισης με απόσταξη της αιθυλι−
κής αλκοόλης έως την τελική παρασκευή του ποτού, και
η εμφιάλωση να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου σε
επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις
τους εντός των ορίων της Μακεδονίας, η οποία περιλαμ−
βάνει τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας
και τις περιφερειακές ενότητες Δράμας και Καβάλας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.
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2. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση
της ως άνω γεωγραφικής ένδειξης στην επισήμανση
του ούζου, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι της πα−
ρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Μακεδονία»,
λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύνθετων λέξεων
που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκο−
ολούχου ποτού.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση ούζου με τη γεωγραφική
ένδειξη «Μακεδονίας» ή «Μακεδονικό» υποβάλλουν στην
κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, όλα τα σχετι−
κά στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης εκ
μέρους τους της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης. Η ως
άνω Χημική Υπηρεσία, μετά από εξέταση των στοιχείων
χορηγεί στους ενδιαφερομένους την έγκριση χρήσης
της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία διενεργεί
τον τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση
της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και προβαίνει στην
ανάκληση της ως άνω έγκρισης σε περίπτωση κατα−
στρατήγησης εκ μέρους τους των όρων των άρθρων 1
και 2 της παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης
αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001, η οποία τιμωρεί−
ται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της παραγράφου 2 του
άρθρου 11 και το εδάφιο η του άρθρου 12 του εν λόγω
νόμου.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2011
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F
Αριθ. 4891
(2)
Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινοτικός Παι−
δικός Σταθμός Ζωνιανών».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010,
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ΠΔ 136/2010, «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 του Ν. 3463/2006,
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Την αριθ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης (ΦΕΚ Β΄459/23−3−2011).
5. Την αριθ. 2521/02−04−2001 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 486/ 27−04−
2001) περί σύστασης ίδιου Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου με την επωνυμία «Κοινοτικός Παιδικός Σταθμός
Ζωνιανών», όπως τροποποιήθηκε εν συνεχεία διαδοχικά
με τις αριθ. 8581/31−08−2001 (ΦΕΚ Β΄ 1213/18−09−2001) και
4093/20−06−2007 (ΦΕΚ Β΄ 1093/03−07−2007) όμοιες.

6. Την αριθ. 58/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Μυλοποτάμου, με την οποία αποφασίζεται η
κατάργηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία
«Κοινοτικός Παιδικός Σταθμός Ζωνιανών» και η μετα−
φορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο
Δήμο Μυλοποτάμου, αποφασίζουμε:
Την κατάργηση του Νομικού Προσώπου με την επω−
νυμία «Κοινοτικός Παιδικός Σταθμός Ζωνιανών».
Οι αρμοδιότητες του καταργούμενου ΝΠΔΔ μεταφέ−
ρονται στο Δήμο Μυλοποτάμου.
Η περιουσία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου,
κινητή και ακίνητη, περιέχεται στο Δήμο Μυλοποτά−
μου.
Το κατωτέρω μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στο
καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο μεταφέρεται στο Δήμο
Μυλοποτάμου και καταλαμβάνει αντίστοιχη κενή ορ−
γανική θέση σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου:
Καλοειδά Αρετή του Κωνσταντίνου, ΤΕ9 Βρεφονηπιο−
κομίας.
Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη στο Δήμο Μυ−
λοποτάμου από τη μεταφορά του προσωπικού του κα−
ταργούμενου ΝΠΔΔ ύψους 13.477,08 € για το τρέχον οι−
κονομικό έτος, ποσό που έχει προβλεφθεί και εγγραφεί
στον προϋπολογισμό του Δήμου, και 26.954,16 € για τα
επόμενα οικονομικά έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 9 Μαΐου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Η Γενική Διευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ
F
Αριθ. απόφ. 56.
(3)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
i) «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί Δήμου
Καισαριανής», ii) «Α΄ Κέντρο Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωμένων Δήμου Καισαριανής» και iii) «Β΄ Κέντρο
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καισαρι−
ανής» και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημο−
σίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής
Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαρια−
νής «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103, του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/7.6.2010 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του
Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ
114/8.6.2006 τ.Α΄).
3. Τις με αριθ. 9 (οικ 4317/25.01.2011) και αριθ. 11
(οικ 4569/25.01.2011) εγκύκλιους του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., και
της κοινής υπουργικής απόφασης 1.605/οικ 3.85/ΦΕΚ
17Β΄/14.1.2011.
4. Την αριθ. 9586/6554/28−4−2011 απόφαση του Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου
νομιμότητας της αριθ. 56/2011 απόφασης του Δ.Σ. Και−
σαριανής, αποφασίζουμε:
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Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαί−
ου:
1. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί Δήμου Και−
σαριανής» που συστάθηκε με την με αριθμό 21341/2001
απόφαση του Γ. Γ. Περ. Αττικής (ΦΕΚ 399/09.04.2001),
βάσει των διατάξεων του αρ. 203 του Π.Δ. 410/95
(Δ.Κ.Κ.), στο οποίο περιελήφθησαν οι Α΄ Β΄ Γ΄ και Δ΄
ΚΠΣ Καισαριανής, οι οποίοι είχαν συσταθεί αντίστοι−
χα με τα: Β.Δ. 29/5/36 (ΦΕΚ 244Α΄/29.05.36), Π.Δ. 165/73
(ΦΕΚ 178Α΄/17.08.73), Π.Δ. 1127/80 (ΦΕΚ 284Α΄/15.12.80),
Π.Δ. 340/86 (ΦΕΚ 147Α΄/02.10.86). κατ επιταγή των δια−
τάξεων του Ν. 2880/2001, η ανωτέρω απόφαση τροπο−
ποιήθηκε με την με αριθμό 29580/18774/2009 απόφαση
του Γ. Γ. Περ. Αττικής (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2288/27.10.09).
2. «Α΄ Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» που
συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 36350/
31.5.1983 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 343/16−6−1983.) των Υπουργών
Εσωτερικών, Υγείας και Πρόνοιας
3. «Β΄ Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» που
συστάθηκε με την αριθ. 11553/1986 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 337/15.05.86).
4. Στο νέο Νομικό Πρόσωπο εντάσσεται και η δράση
της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά στην λειτουρ−
γία του «Κέντρου Συμβουλευτικής και Απασχόλησης
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες».
Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
ως εξής:
1. ΟΝΟΜΑ: Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προα−
γωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩ−
ΛΙΔΗΣ»
2. ΣΚΟΠΟΣ του Νομικού Προσώπου είναι η δημιουργία
της απαραίτητης δομής για την ανάπτυξη δραστηριο−
τήτων και πρωτοβουλιών που αφορούν την υλοποίηση
πολιτικών του Δήμου Καισαριανής στον τομέα: της κοι−
νωνικής μέριμνας, της προστασίας των ηλικιωμένων και
της τρίτης ηλικίας, της προαγωγής υγείας, της πρωτο−
βάθμιας υγείας (Δημοτικά Ιατρεία), της εξυπηρέτησης
και της δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ, της προσχο−
λικής ηλικίας και της φροντίδας νηπίων και βρεφών,
της παιδείας, της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
και της δια βίου μάθησης, της ισότητας των φύλων και
της προστασίας των μεταναστών, της απασχόλησης
και τα ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, και του
περιβάλλοντος.
Ειδικότερα σκοποί του Κέντρου είναι:
α) στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλ−
ληλεγγύης:
− Η δημιουργία και λειτουργία κέντρου πρόληψης από
εξαρτησιογόνες ουσίες,
− η ανάπτυξη προγράμματος για την υποστήριξη των
νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,
− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
του Δήμου.
− 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.
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β) στον τομέα της προστασίας των ηλικιωμένων και
της τρίτης ηλικίας,
− Η μέριμνα για την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολο−
γικών ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των
ηλικιωμένων,
− Η δημιουργική ένταξη των ανθρώπων της τρίτης
ηλικίας ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και
ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
− Η ενημέρωση, συνεργασία και ευαισθητοποίηση των
δημοτών και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προ−
βλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
− Η έρευνα και μελέτη για την υλοποίηση δράσεων
υποστήριξης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
− Η ευαισθητοποίηση, δραστηριοποίηση και ενεργο−
ποίηση του κοινωνικού συνόλου στην υποστήριξη των
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας
− Η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στους ηλι−
κιωμένους, ώστε τα άτομα αυτά να παραμείνουν στην
οικογένεια.
− Η μέριμνα για την παροχή στους ηλικιωμένους κοι−
νωνικής εργασίας με άτομα, με ομάδες, με την κοινό−
τητα
− Η φροντίδα και η καθοδήγηση των ηλικιωμένων για
την αναγκαία ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψή τους.
− Η μεριμνά για την φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία
των ηλικιωμένων.
− Η οργάνωση ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών εκ−
δηλώσεων για τους ηλικιωμένους.
− Η οργάνωση και λειτουργία εντευκτηρίων και κυ−
λικείων για τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων της
τρίτης ηλικίας.
− Η μέριμνα και βοήθεια των ηλικιωμένων στο σπίτι
εφόσον παρουσιάζουν ή έχουν ιδιαίτερες συνθήκες δι−
αβίωσης και ανάγκες.
− Η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση Κέντρων
και Δομών για την Τρίτη Ηλικία όπως: Κέντρα Ανοικτής
Προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης ηλικιωμένων (ΚΔΑΗ), Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Δομές «Βοήθειας στο
Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», Γηροκομείο
κ.λπ.
γ) στον τομέα της προαγωγής υγείας, της πρωτοβάθ−
μιας υγείας (Δημοτικά Ιατρεία)
− Η Ίδρυση και η Λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων ιδι−
αίτερα μετά την αποχώρηση του ΠΙΚΠΑ από το Δήμο
μας.
− Η μέριμνα και η πληροφόρηση των δημοτών για
θέματα δημόσιας υγείας.
− Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η μέριμνα
για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων για την
προαγωγή της δημόσια υγείας.
− Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στην βάση της άσκη−
σης προληπτικής ιατρικής σε όλους τους δημότες.
− Η συμπληρωματικότητα στην αμεσότερη και πληρέ−
στερη ιατρική περίθαλψη των δημοτών.
− Η αντιμετώπιση άμεσων αναγκών προληπτικής ια−
τρικής, έγκαιρης διάγνωσης, υγειονομικής διαφώτισης
(κάπνισμα, διατροφή, ναρκωτικά, ΑΙDS κ.λπ.).
− Ο χειρισμός θεμάτων υγειονομικού προγραμματι−
σμού ατόμων με ειδικές ανάγκες.
δ) στον τομέα της εξυπηρέτησης και της δημιουργικής
απασχόλησης ΑμεΑ,
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− Η Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής και Απα−
σχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που στόχο έχει
την ημερήσια απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθε−
ρου χρόνου των ΑμεΑ μέσω διαφόρων ομαδικών προ−
γραμμάτων με στόχο την εξυπηρέτηση και ανάπτυξη
του κάθε ατόμου ξεχωριστά.
− Η στήριξη των μελών των οικογενειών και του ευρύ−
τερου περιβάλλοντος των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
− Η ενημέρωση των οικογενειών των ΑμεΑ για τις
υπηρεσίες πρόνοιας και τις δικαιούμενες κοινωνικές
παροχές.
− Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς της
Καισαριανής του Δήμου και της Περιφερείας για την
υλοποίηση δράσεων σχετικά με ΑμεΑ.
− Η μέριμνα για την παροχή κοινωνικής εργασίας με
άτομα, με ομάδες, με την κοινότητα στο πλαίσιο της
στήριξης των ΑμεΑ.
ε) στον τομέα της προσχολικής ηλικίας και της φρο−
ντίδας νηπίων και βρεφών
− η ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση Παι−
δικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για την καθημερινή
φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυ−
χαγωγία νηπίων των εργαζομένων γονέων ή γονέων με
άλλα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου Καισαριανής,
καθώς και η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, ψυ−
χοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή
τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή
ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα οι Σταθμοί θα
παρέχουν:
− ενιαία προσχολική αγωγή, σύμφωνα με τα πλέον
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
− Ολόπλευρη ανάπτυξη: σωματικά, νοητικά, συναισθη−
ματικά και κοινωνικά.
− εξάλειψη κατά το δυνατό των διαφορών που προ−
κύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό
επίπεδο των γονέων τους δηλ. παροχή αντισταθμιστικής
αγωγής
− ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που
φιλοξενεί τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφά−
λειας
στ) στον τομέα της παιδείας, της δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών και της δια βίου μάθησης,
− Η εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υπο−
δομών για την εξωσχολική εκπαίδευση
− Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή πολι−
τικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη
της νεολαίας και της γενικής παιδείας των κατοίκων.
Περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως:
− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ)
− Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής
αγωγής
− Σχολές Γονέων
− Βιβλιοθήκες για βιβλία οπτικοαουστικό υλικό (DVD
κ.λπ.)
− Στέκια Νεολαίας
− κ.α.
− Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση προγραμμάτων δια
βίου μάθησης
− Η ίδρυση και η μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
− Η λειτουργία Λαϊκού Πανεπιστημίου και η επιμόρ−
φωση ενηλίκων

ζ) στον τομέα της ισότητας των φύλων και της προ−
στασίας των μεταναστών,
− 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.
− Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις εκμάθησης της ελληνικής γλώσ−
σας στους μετανάστες
− Η λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση
της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
− Η ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των
κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο
− Η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς
ομάδες γυναικών
− Η ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετο−
χής των γυναικών στην απασχόληση
η) στον τομέα της απασχόλησης και τα ανάπτυξης
της κοινωνικής οικονομίας,
− Επανένταξη στην εργασία κοινωνικά αποκλεισμένων
ομάδων
− Η ανάδειξη της κοινωνικής οικονομίας, ως τομέα
που δεν αποβλέπει στο κέρδος και δεν κυριαρχείται
από τους ανταγωνιστικούς κανόνες της αγοράς, αλλά
ως τομέα που έχει μια ευρύτατη προσαρμοστικότητα
και αμεσότητα, ενώ συνοδεύεται από μεγάλη κοινωνική
αποδοχή.
− Η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
δηλαδή της επιχειρηματικότητας των κοινωνικών επιχει−
ρήσεων, που λειτουργεί σαν ένας ισχυρός παράγοντας
μόχλευσης του εθελοντισμού, της κοινωνικής καινοτομί−
ας της πρακτικής φαντασίας, της αποκατάστασης της
συμμετοχής και της ανθρώπινης προσωπικότητας σε
κοινωνικούς ρόλους, του σεβασμού της αξίας της κοι−
νωνίας και κάθε ανθρώπινης μονάδας μέσα στο πλαίσιο
των κοινωνικών δικαιωμάτων.
− Συλλογή, διαλογή και πώληση προϊόντων που έχουν
απορριφθεί, με στόχο την προώθηση της επαναχρησι−
μοποίησης.
θ) στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
− Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
− Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία και την εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας
του Δήμου Καισαριανής, με κάθε πρόσφορο μέσο που
διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλους
κινδύνους (πλημμύρες κ.λπ).
− Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−
στασίας της χλωρίδα και της πανίδας καθώς της προ−
στασίας των αδέσποτων ζώων της πόλης.
− η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήμου
3. ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Νομικού προσώπου είναι:
i. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Καισαρια−
νής ανερχόμενη στο ποσό των 1.300.000€.
ii. Οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή του Κρά−
τους ή άλλου κρατικού και μη οργανισμού, Νομικού ή
Φυσικού Προσώπου, είτε απευθείας προς το Νομικό
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Πρόσωπο είτε προς το Δήμο Καισαριανής για λογα−
ριασμό του.
iii. Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες από ιδιώτες ή Νομικά Πρό−
σωπα.
iv. Τα έσοδα από χρηματική συμμετοχή των μελών,
χρηστών των υπηρεσιών του Κέντρου, όπως: τροφεία
βρεφών και νηπίων κ.λπ.
v. Οι εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρε−
σιών που παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο.
vi. Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
vii. Η επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από Εθνικά ή
Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
viii. Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των
Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και που με−
ταβιβάζονται στο Νομικό Πρόσωπο (παρ.5 άρθρου 103
Ν. 3852/10).
ix. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. να διοικείται από 15μελές
Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από:
− επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρω−
τές τους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται
από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
− Τέσσερα (4) μέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών
του νομικού προσώπου με τους αναπληρωτές τους, οι
οποίοι θα προέρχονται: ένας (1) από τους γονείς των
παιδιών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, δύο
(2) από τους ηλικιωμένους μέλη των ΚΑΠΗ (ένας για
το καθένα) και ένας (1) εκπρόσωπος των γονέων του
Κέντρου Συμβουλευτικής και Απασχόλησης ΑμεΑ (από
το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ «ΗΛΙΟΣ»).
− Ο εκάστοτε Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παιδιού
με τον αναπληρωτή του
− δύο (2) δημότες ή κάτοικοι με τους αναπληρωτές
τους, οι οποίοι κατέχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοι−
νωνική δράση ή εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις
που συνάδουν με τους σκοπούς του Νομικού Προσώπου
«Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας
Δήμου Καισαριανής − ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»
− ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων με τον ανα−
πληρωτή του που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση
των τακτικών υπαλλήλων του νομικού προσώπου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με
τη λήξη αυτής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομι−
κού Προσώπου στις Δομές που υπάρχουν περισσότερα
τμήματα ή υποκαταστήματα όπως: τα 2 ΚΑΠΗ, οι Παι−
δικοί και Βρεφικοί Σταθμοί, το Κέντρο Συμβουλευτικής
Απασχόλησης ΑμεΑ κ.λπ., λειτουργεί Συμβούλιο Δομής,
το οποίο αποτελείται από 3 μέλη.
Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ένα μέ−
λος του Δ.Σ. ως Πρόεδρος, ο Υπεύθυνος υπάλληλος
(προϊστάμενος) της δομής και ένας εκπρόσωπος των
χρηστών. Το Συμβούλιο αυτό διαπιστώνει τις ανάγκες
και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουρ−
γία των Δομών και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου για την
καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.
Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις
του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
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5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:
Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου που συγχωνεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί
στα νομικά πρόσωπα.
Το ΝΠΔΔ αναλαμβάνει, ως διάδοχος φορέας τα κοι−
νωνικά προγράμματα των συγχωνευομένων Νομικών
Προσώπων.
Το ΝΠΔΔ είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω προγραμμάτων,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από
συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης έργου, αναθέσεων
κλπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών
των προγραμμάτων αυτών.
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.
6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
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.
7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια
και σε κάθε άλλη αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητι−
κού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται
από τον Αντιπρόεδρο.
Με τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται τα Νομικά Πρόσω−
πα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Καισαριανής:
− Α΄ & Β΄ ΚΑΠΗ
− ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
− Η δε δράση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Καισαριανής που αναφέρεται στο Κέντρο Συμβουλευ−
τικής και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
περνάει και αυτή στον νέο Νομικό Πρόσωπο.
8. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 1.300.000 € σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Δήμου για το έτος 2011, που ισούται με
το άθροισμα των αναπορρόφητων επιχορηγήσεων του
Δήμου προς τα συγχωνευόμενα Νομικά Πρόσωπα για το
έτος 2011 και η οποία θα βαρύνει σχετικό Κωδικό στον
νέο υπό κατάρτιση Προϋπολογισμό του Δήμου για το
τρέχον οικονομικό έτος και θα προσαρμόζεται ανάλογα
στα επόμενα οικονομικά έτη.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Καισαριανή, 17 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ
F
Αριθ. απόφ. 46/2011
(4)
Συγχώνευση Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δή−
μου Λαγκαδά και σύσταση μίας (1) Κοινωφελούς Επι−
χείρησης Δήμου Λαγκαδά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις αποφάσεις σύστασης των δημοτικών επιχειρή−
σεων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.3852/2010.
3. Την αριθ. 11/2011 εγκύκλιο με αριθ. 4569/27−1−2011
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006.
5. Την υπ. αρ. 17360/12−5−2011 απόφαση του Γραμμα−
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
ελέγχου νομιμότητας της υπ. αρ. 46/2011 απόφασης του
Δ.Σ. Λαγκαδά, αποφασίζουμε:
1. Τη ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ με βάση τις διατάξεις του άρθρου
109 του Ν. 3852/2010 των κάτωθι έξι (6) Κοινωφελών
Επιχειρήσεων:
• Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Βερτίσκου
(ΦΕΚ Σύστασης 1497/Β/22−7−1999 και τροποποίησης
521/26−4−2010).
• Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλινδοίων (ΦΕΚ
Σύστασης 821/Β/25−9−1995 και τροποποίησης 2678/Β/
31−12−2008).
• Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κορώνειας (ΦΕΚ
Σύστασης 201/Β/22−3−1995 και τροποποίησης 2513/Β/
10−12−2008).
• Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαχανά
(ΦΕΚ Σύστασης 1941/Β/27−10−1999 και τροποποίησης
2170/Β/2−10−2009).
• Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαγκαδά
(ΦΕΚ Σύστασης 28/Β/19−1−1996 και τροποποίησης 405/
Β/5−3−2009).
• Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σοχού (ΦΕΚ Σύ−
στασης 1034/Β/23−8−2000 και τροποποίησης 208/Β/9−2−
2009) και τη ΣΥΣΤΑΣΗ νέας Κοινωφελής Επιχείρησης,
ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την
επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λαγκαδά
(ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)».
2. Σκοπός:
Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι ο αρ−
μοδιότητες του τομέα Πολιτισμού και Περιβάλλοντος
και ιδίως:
Α. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
• Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθηκών.
• 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
και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,
μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων,
φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχο−

λών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η
μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή
σε αυτά.
• Η έκδοση εντύπων, βιβλίων, εφημερίδων και περι−
οδικών.
• Η δημιουργία αρχείου με καταγραφές εθίμων και
λοιπών στοιχείων (μέσω βιντεοσκοπήσεων, ηχογραφή−
σεων κλπ) και η παρουσίαση αυτών.
• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
• Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
B. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
1. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών περιβαλ−
λοντικής παιδείας.
2. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων πε−
ριβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
3. Η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμά−
των περιβαλλοντικού χαρακτήρα
4. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων παρακολού−
θησης ποιότητας περιβάλλοντος.
5. Η ανάπτυξη συνεργασιών με όλες τις βαθμίδες εκ−
παίδευσης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, ομάδες πολιτών, κοινωφελείς επιχειρήσεις
και ΝΠΔΔ των Ο.Τ.Α., η συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλα−
γής εμπειριών και η αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων και χορηγιών για την ανάπτυξη περι−
βαλλοντικών δράσεων και ενεργειών.
Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
Στο τομέα αυτό, η Κοινωφελής Επιχείρηση θα υλοποιεί
μόνο δράσεις, για τις οποίες το υφιστάμενο νομοθετικό
πλαίσιο προβλέπει την άσκηση τους υποχρεωτικά από
φορέα ιδιωτικού δικαίου με άδεια ίδρυσης και λειτουρ−
γίας (όπως ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ κλπ). τα οποία στην παρούσα
φάση υλοποιούνται από την ΕΕΤΑΑ και την ΔΙΣΑ ΠΚΜ,
με βάση τα οριζόμενα στην με αρ. 24/οικ.9104/24−2−2011
εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ.
3. Διοίκηση:
Η νέα Κοινωφελής Επιχείρηση θα διοικείται από 11με−
λές Συμβούλιο αποτελούμενο από:
α) Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους (ο ένας (1)
από την μειοψηφία).
β) Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα.
γ) Έξι (6) κάτοικοι οι οποίοι έχουν γνώση σχετικά με
το αντικείμενο της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση θα απασχολεί περισ−
σότερους από είκοσι εργαζόμενους, τότε στο Διοικητικό
Συμβούλιο θα συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος των
εργαζομένων, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευ−
ση αυτών, οπότε θα μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των
κατοίκων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΔΗ.Κ.Ε.Λ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοι−
κητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό
του (άρθρο 255 παρ. 4 του Ν. 3463/2006).
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις
Αρχές (Δημόσιες Υπηρεσίες, Δικαστήρια κλπ.) Σε πε−
ρίπτωση απουσίας του αντικαθίσταται από τον Αντι−
πρόεδρο.
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Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κεφάλαιο:
Το κεφάλαιο της νέας Επιχείρησης ανέρχεται στο
ποσό των 892.306,56 € (άθροισμα των επιμέρους κεφα−
λαίων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων).
5. Πόροι: Πόροι της Κοινωφελούς Επιχείρησης προ−
έρχονται από:
− Χρηματοδότηση της Επιχείρησης από το Δήμο μέσω
της υλοποίησης του διετούς σχεδίου δράσης.
− Τυχόν έσοδα από κάθε είδους παροχή υπηρεσίας
που προβλέπεται στους καταστατικούς της σκοπούς.
− Πόροι από συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμ−
ματα.
− Δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε είδους ενίσχυση
από νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
− Κάθε είδους επιχορήγηση.
6. Διάρκεια:
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα (50)
έτη από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης.
7. Έδρα:
Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η πόλη του Λαγκα−
δά.
8. Περιουσία:
Περιουσία της επιχείρησης είναι όλη η σημερινή κινητή
και ακίνητη περιουσία των συγχωνευόμενων επιχειρή−
σεων που περιέρχεται αυτοδικαίως με το παρόν κατά
κυριότητα και χρήση στη συγχωνευθείσα επιχείρηση
καθώς και κάθε άλλη περιουσία που θα αποκτήσει με
κάθε νόμιμο τρόπο.
9. Λύση: Λύση της επιχείρησης επέρχεται όταν:
• Παρέλθει η διάρκειά της.
• Πριν παρέλθει η διάρκειά της με απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου –με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών της− και έγκριση από Γ.Γ. Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που δη−
μοσιεύεται στο ΦΕΚ.
• Εάν η επιχείρηση καταστεί ανενεργή για 2 χρόνια
(με την ανωτέρω διαδικασία).
Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που αφορούν την Κοι−
νωνική Πολιτική, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Παιδεία και
Αθλητισμό, θα ασκούνται εφεξής από το νέο Ν.Π.Δ.Δ.
που θα προκύψει από τη συγχώνευση των υφιστάμενων
Ν.Π.Δ.Δ. του νέου Δήμου.
Επομένως τα προγράμματα που υλοποιούνταν στα
πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, οι οποίες πλέ−
ον θα ασκούνται από το νέο ΝΠΔΔ, −εκτός του ΚΔΑΠ
Λαγκαδά, Καλλινδοίων και Βερτίσκου− μεταφέρονται
σε αυτό.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.
3852/ 2010 και την εγκύκλιο 11/2011 με αριθ. 4569/27−1−
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2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το προσωπικό με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται
στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες
θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Ο
χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις
που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις
μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. Επίσης και
οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και οι εργαζόμενοι με συμ−
βάσεις έργου, συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στη νέα Επιχείρηση μέχρι τη λήξη της σύμβασης
τους και εφόσον συντρέχει περίπτωση. Τυχόν πλεονά−
ζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου μεταφέρεται στο Δήμο ή σε ΝΠΔΔ
με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(απόλυτη πλειοψηφία συνόλου μελών).
Επίσης εφαρμόζονται όσα διαλαμβάνονται στην αριθ.
24/οικ.9104/24−2−2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ, στην οποία
ορίζεται ότι:
«Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τους περιορισμούς
που υφίστανται από τις ανειλημμένες υποχρεώσεις
των υφιστάμενων νομικών προσώπων δημοσίου δι−
καίου και των κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και
τις ιδιαιτερότητες που απορρέουν από το υφιστάμενο
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δράσεις τους, όπως
για παράδειγμα η άσκηση ορισμένης δραστηριότητας,
υποχρεωτικά, από φορέα ιδιωτικού δικαίου με άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας, (π.χ. για ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ,
ΚΗΦΗ, αποφάσεις Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Π1β/
Γ.Π.οικ.14951/9.10.2001, Π2β/Γ.Π.οικ.14957/9.10.2001 και Π1γ/
ΑΓΠ/οικ.14963/9.10.2001 − ΦΕΚ 1397/Β΄/22.10.2001), επιση−
μαίνεται ότι για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί
αυτοί, επιτρέπεται να ασκηθούν διακριτές δράσεις του
ίδιου τομέα αρμοδιοτήτων από το νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου και την κοινωφελή επιχείρηση του
δήμου».
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης η νέα
Κοινωφελής Επιχείρηση καθίσταται καθολικός διάδοχος
σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχω−
νευόμενων επιχειρήσεων.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Δή−
μου Λαγκαδά.
Η απόφαση αυτή να αποσταλεί για τον απαιτούμενο
έλεγχο στον Ελεγκτή Νομιμότητας και μετά τον έλεγχο
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λαγκαδάς, 17 Μαΐου 2011
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΙΚΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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