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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 
ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ-ΤΣΗΘΝ  
-------------------------     ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ 

ΑΟΗΘΚ. ΞΟΥΡ:7958 
Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α   Τςσικό, 23-4-2011 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  19-4-2011 
ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ- ΤΣΗΘΝ 

   
Πην Τπρηθφ ζήκεξα  19-4-2011 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  Ρπίηη θαη ψξα 17:00 ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ζπλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ηεο νδνχ (Καξαζσλνδξφκνπ 95), 
χζηεξα  απφ  ηελ  κε  αξηζκφ  πξση. 7064 πξφζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ ηνπ πνπ επηδφζεθε θαη 
δεκνζηεχηεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010. 

Γηαπηζηψζεθε πσο ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν είθνζη εθηά (27)  κέιε 
παξαβξέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο είθνζη πέληε (25)  θαη νλνκαζηηθά νη: 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ                ΑΞΝΛΡΔΠ 
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ                 ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 
ΠΝΚΞΑΠΑΘΖΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ            ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ            
ΓΑΛΗΖΙ-ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ          
ΞΔΡΟΗΡΠΖ ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ      
ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛΑΠ 
ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ      
ΑΛΡΞΑ-ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ 
ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ-ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 
ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ     
ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 
ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 
ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΘΝΚΛΖΛΝ-ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ   
ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 
ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 
ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 
ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 
ΘΑΚΑΟΑΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 
ΓΑΡΝΠ ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 
ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 
ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 
ΡΟΔΕΝ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΔΛΖ 
ΞΑΠΠΑΠ-ΣΟΖΠΡΝ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ 
ΞΟΝΔΓΟΝΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ  
ΔΗΟΖΛΖ ΘΑΡΠΑΟΝ    ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΤΣΗΘΝ 
ΡΑΓΑΟΖ ΘΥΠΡΝΙΑ   ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ Λ. ΤΣΗΘΝ  

ΒΑΘΝΛΓΗΝ-ΙΘΝΓΖ ΚΑΗΟΖ    ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ 
Πηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο. Δπίζεο παξίζηαηαη θαη ε δεκνηηθή ππάιιεινο 

Θαξαγθνχλε Πππξηδνχια γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 
Αξ. απφθαζεο         137/2011 

  
Θ Δ Κ Α 19ο : Ππγρψλεπζε ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ Γήκσλ Φηινζέεο, 

Τπρηθνχ θαη Λένπ Τπρηθνχ κε ηηο επσλπκίεο : α) «Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Φηινζέεο» 
(ΓΖ.Θ.Δ.Φ.), β) «Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Τπρηθνχ» (ΓΖ.Θ.Δ.Τ.) θαη γ) «Γεκνηηθή Θνηλσθειήο 
Δπηρείξεζε Ξεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο» ηνπ Γήκνπ Λένπ Τπρηθνχ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 109 ηνπ Λ. 3852/2010, κε ζχζηαζε κίαο εληαίαο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία 
«Γημοηική Θοινωθελήρ Δπισείπηζη Φιλοθέηρ – Τςσικού» (ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ.) θαη αχμεζε ηνπ 
θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο θαηά 301.034,48 Δπξψ. 
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Δηζεγνχκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε θ. Ξξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηα εμήο: 
 Πχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Λ. 3852/2010 πνπ ξπζκίδεη ηε ζπγρψλεπζε 

θνηλσθειψλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ: 
«1. Θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ησλ Ν.Ρ.Α., πξψηνπ βαζκνχ, πνπ ζπλελψλνληαη ζε έλα λέν δήκν, 

ζπγρσλεχνληαη ππνρξεσηηθά ζε κία θνηλσθειή επηρείξεζε. Κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 
δεκνηηθψλ αξρψλ, νξίδεηαη ε επσλπκία, ν ζθνπφο, ε Γηνίθεζε, ην θεθάιαην, νη πφξνη, ε δηάξθεηα, ε έδξα 
ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν αλαγθαίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο. Θηλεηά θαη αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ζπγρσλεπφκελσλ 
επηρεηξήζεσλ πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηελ επηρείξεζε πνπ πξνθχπηεη, ε νπνία ππεηζέξρεηαη σο 
θαζνιηθφο δηάδνρνο ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ θαη εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κέρξη ηε 
ιήμε ηνπο. Νη εθθξεκείο δίθεο, ζηηο νπνίεο δηάδηθν κέξνο είλαη νη ζπγρσλεπζείζεο επηρεηξήζεηο, 

ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ ηε λέα θνηλσθειή επηρείξεζε ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή δηαδηθαζηηθή 
πξάμε ζπλέρηζεο γηα θαζεκία απφ απηέο. Κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο παξαηείλεηαη 
απηνδηθαίσο ε ζεηεία ησλ δηνηθήζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ». 

Δπίζεο, κε ηηο παξαγξάθνπο 2,3,4 θαη 5 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ νξίδεηαη φηη: 
«2. Ρν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπγρσλεχνληαη κεηαθέξεηαη ζηε λέα επηρείξεζε θαη θαηαηάζζεηαη ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο, κε απφθαζε 
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο. Ν ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
ζπγρσλεχνληαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα φιεο ηηο κηζζνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ζπλέπεηεο. 

 «3. Κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζπληάζζεηαη εζσηεξηθφο 
θαλνληζκφο πξνζσπηθνχ, ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη νη ζέζεηο ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ». 

 «4. Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε 
πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, κεηαθέξεηαη ηπρφλ πιενλάδνλ πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ ζε λνκηθά πξφζσπα ηνπ δήκνπ κε ηελ 
ίδηα ζρέζε εξγαζίαο. Ρν πξνζσπηθφ απηφ δηέπεηαη σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ηεο 

εξγαζίαο νπ απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε γηα ην πξνζσπηθφ σλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηα νπνία κεηαθέξεηαη. Ν ρξφλνο ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 
κεηαθέξεηαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα φιεο ηηο κηζζνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ζπλέπεηεο». 

 «5. Ρν πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξεηαη ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ δήκνπ θαηαηάζζεηαη 
ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη αληίζηνηρεο ή παξεκθεξνχο εηδηθφηεηαο. 
Ζ πξάμε θαηάηαμεο ηνπ πξνζσπηθνχ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην γηα ην δηνξηζκφ φξγαλν θαη δεκνζηεχεηαη 
ζηελ Δθεκεξίδα εο Θπβεξλήζεσο. Ρν κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
ηνπ δήκνπ θαηαηάζζεηαη ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ». 

Πχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη θαη κε ηελ εγθχθιην 11/27-1-2011 ηνπ 
ΞΔΠΑΖΓ, πξνθεηκέλνπ ν αξηζκφο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηεη θάζε λένο δήκνο λα αληαπνθξίλνληαη ζην παξαπάλσ λνκηθφ πιαίζην, 
πποβλέπονηαι ςποσπεωηικέρ ζςγσωνεύζειρ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηηο 
επηρεηξήζεηο, αληίζηνηρα, πνπ πεξηέξρνληαη ζε θάζε δήκν, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ 
Λ.3852/2010. 

Νι ςποσπεωηικέρ ζςγσωνεύζειρ ηων νομικών πποζώπων δημοζίος δικαίος και ηων 

επισειπήζεων αθοπούν όλοςρ ηοςρ δήμοςρ πος αναθέπονηαι ζηο άπθπο 1 ηος νόμος απηνχ, 
δειαδή ηφζν απηνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλέλσζε δήκσλ ή θαη θνηλνηήησλ πνπ θαηαξγνχληαη φζν 
θαη εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή σο πξνο ηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα. 

 Δπνκέλσο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ «ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖ» κε θχξην 
ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ 
Φηινζέεο – Τπρηθνχ πξνηείλνπκε ηε ζπγρψλεπζε ηξηψλ (3) θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο 
ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο – αιιειεγγχεο, πνιηηηζκνχ θαη 
αζιεηηζκνχ σο αθνινχζσο: 

 
      1. «Γημοηική Θοινωθελήρ Δπισείπηζη Φιλοθέηρ» (ΓΖ.Θ.Δ.Φ.) 

(Φ.Δ.Θ. 74/22-1-2009) 
2. «Γημοηική Θοινωθελήρ Δπισείπηζη Τςσικού» (ΓΖ.Θ.Δ.Τ.)  
(Φ.Δ.Θ. 2489/31-12-2007) 
3. «Γημοηική Θοινωθελήρ Δπισείπηζη Ξεπιβάλλονηορ και Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ» 

ηος Γήμος Λέος Τςσικού 
(Φ.Δ.Θ. 2402/26-11-2008) 
 

ζε έλα κία εληαία θνηλσθειή κε ηελ επσλπκία «Γημοηική Θοινωθελήρ Δπισείπηζη Φιλοθέηρ – 
Τςσικού» (ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ.) θαη ηαπηφρξνλα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. 
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 Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγρψλεπζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Λ.3463/2006 πεξί Γ.Θ.Θ., ην άξζξν 
109 ηνπ Λ.3852/2010 (ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθχθιην 11/2011 ηνπ ΞΔΠΑΖΓ σο 
αθνινχζσο: 

1. ΠΠΡΑΠΖ – ΝΛΝΚΑ: 
Ππζηήλνπκε θνηλσθειή επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «Γημοηική Θοινωθελήρ Δπισείπηζη 

Φιλοθέηρ – Τςσικού» (ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ.). 
2. ΔΓΟΑ 
Έδξα ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο νξίδεηαη ν Γήκνο Φηινζέεο Τπρηθνχ, ηα δε γξαθεία ηεο 

επηρείξεζεο βξίζθνληαη εληφο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Θέληξνπ Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (Θ.Δ.Ξ.) επί ηεο νδνχ 
Βεθηαξέιε αξ. 11, Φηινζέε. 

3. ΠΘΝΞΝΠ: 
Πθνπφο ηνπ λέαο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο είλαη ε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο γηα ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο 
– Τπρηθνχ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε θάζε κνξθήο πλεπκαηηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη αζιεηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζην Γήκν. 

Δηδηθφηεξα:   
• Ζ δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε. 
• Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 
θαη αιιειεγγχεο. 
• Ζ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. 
• Ζ πξνψζεζε ηνπ αζιεηηζκνχ. 
• Ζ νξγάλσζε δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο 
• Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ε εθπφλεζε θαη 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 
ηνπο. 

Ζ θνηλσθειήο επηρείξεζε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 
3852/2010 (Θαιιηθξάηεο) γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ηνπ ζθνπνχ ηεο. 

Ρα αληηθείκελα ηεο επηρείξεζεο ζα αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ, ηελ αλάπηπμε 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξαθάησ ζθνπνχο θαη αλαιπηηθά 
έρνπλ σο εμήο: 

1. Πηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. 
1.1. Δθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ, 

αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 
1.4. Ξξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ, νξγαλψζεσλ θαη 

νκάδσλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
1.5. Ξξνψζεζε θαηλνηνκηθψλ θαη πηινηηθψλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
1.6. πνζηήξημε ηεο αλαθχθισζεο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ινηπψλ πιηθψλ. 
1.7. Ζ δηαρείξηζε ηνπ νηθνινγηθνχ πάξθνπ θαη ε εθπαίδεπζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ηνπ Γήκνπ ζε απηφ. 
1.8. ινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο επί ζεκάησλ πεξηβάιινληνο. 
2. Πηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο. 
2.1. Δθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη κειέηε 
θαη εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

2.2. Ξξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε δεκηνπξγία 
ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη νκάδσλ εζεινληψλ. 
2.3. Ππλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνλάδα Θνηλσληθήο Κέξηκλαο. 
2.4. ινπνίεζε πξνγξακκάησλ κέξηκλαο γηα ηελ πξνζηαζία αδέζπνησλ δψσλ. 
2.5. ινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο  
3. Πηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ. 
3.1. Δθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζκνχ, ε πξνβνιή ησλ 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ηε 
δεκηνπξγία ζρνιψλ δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, κνπζείσλ, θηιαξκνληθψλ 
θ.ιπ., θαζψο θαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

3.2 Πε ζπλεξγαζία κε ην Λ.Ξ.Γ.Γ. ε πξνψζεζε ηεο κνπζηθήο παηδείαο. 
3.3 Γηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ 
θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. 
3.4 Ξξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 
3.5. ινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο πνιηηηζκνχ. 
4. Πηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ 
4.1. Δθαξκνγή θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, φπσο γπκλαζηεξίσλ, αζιεηηθψλ θέληξσλ θαη ρψξσλ άζιεζεο. 
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4.2. Ξξνψζεζε θαη εθαξκνγή αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, 
ζε ζπλεξγαζία κε ην Λ.Ξ.Γ.Γ. 

4.3. ινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
5. Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο. 
6. Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ε εθπφλεζε θαη 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 
ηνπο. 

7. Ππκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαπεξηθεξεηαθήο θαη δηαδεκνηηθήο 
ζπλεξγαζίαο, πξνγξάκκαηα ηνπ ΝΑΠΑ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ πξφγξακκα. 

4. ΓΗΑΟΘΔΗΑ : 
Ζ δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) ρξφληα, αξρνκέλσλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

παξνχζαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ιήγεη ηελ αληίζηνηρε κεηά ηξηάληα ρξφληα εκεξνκελία, 
έσο ηε 31 Γεθεκβξίνπ 2041. Ζ δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

5. ΓΗΝΗΘΖΠΖ: 

5.1. Ζ επηρείξεζε δηνηθείηαη απφ 11 (έληεθα) κέιε ηα νπνία νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Απφ ηα κέιε απηά έμη (6) είλαη αηξεηνί εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ, εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) πξνέξρνληαη 
απφ ηε κεηνςεθία. Ρα ππφινηπα ηέζζεξα (4) κέιε είλαη δεκφηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ, πνπ έρνπλ πείξα 
ή γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο θαη έλα (1) κέινο είλαη εθπξφζσπνο, Θνηλσληθνχ 
Φνξέα ηεο πεξηνρήο. Πε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ είθνζη (20) 
εξγαδνκέλνπο, εθιέγεηαη εθπξφζσπνο απηψλ ζηελ επηρείξεζε θαη κεηψλεηαη θαηά έλαλ ν αξηζκφο ησλ 
δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ. 

5.2. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη γηα δχν (2) έηε θαη έμη κήλεο. Δηδηθά ε 
ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ νξίδεηαη έσο 31.12.2012 θαη ηνπ δεχηεξνπ έσο 
30.06.2013 θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζεηεία ηνπ ζα ιήμεη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

5.3. Κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζεηείαο ηνπο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ηα φξηζε, ε νπνία ιακβάλεηαη 
κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θνξέα ηεο πεξηνρήο απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε 
ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνπο πξφηεηλε. 

 5.4. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην νξίδεη απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ 
αληηπξφεδξφ ηνπ. Κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο πξνζιακβάλεηαη δηεπζπληήο 
κεηά απφ ζρεηηθή πξνθήξπμε. Πηνλ θαλνληζκφ πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα 
έρεη ν δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο. Υο δηεπζπληήο δελ κπνξεί λα νξηζζεί κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 5.5. Πηνλ πξφεδξν ή ζηνλ αληηπξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ 
παξέρεη ζηελ επηρείξεζε, κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. Κε ηελ ίδηα 
δηαδηθαζία κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδεκηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ιακβάλεηαη 
νπσζδήπνηε ππφςε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή 
πεξίνδν. 

 Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ε νπνία εθδίδεηαη 

κεηά απφ γλψκε ηεο Θ.Δ.Γ.Θ.Δ., θαζνξίδνληαη ηα αλψηεξα ρξεκαηηθά φξηα ησλ σο άλσ απνδεκηψζεσλ. 
6. ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖ 
Ρν Λνκηθφ πξφζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη φηαλ απηφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν.  
7. ΘΔΦΑΙΑΗΝ : 

Ρν Θεθάιαην ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο νξίδεηαη ζε 1.220.000,00 € πξνεξρφκελν απφ ηα επηκέξνπο 
θεθάιαηα ησλ ζπγρσλεπκέλσλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 918.965,52 €, θαζψο θαη 
απφ ηα κεηξεηά πξνεξρφκελα απφ ην Γήκν, πνζνχ 301.034,48 € πνπ ζα δνζνχλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ 
θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο. 

8. ΞΝΟΝΗ : 
Ξφξνη ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ζα είλαη: 
α) Ζ εηήζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γήκν, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε 

βάζε ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Λ. 3463/2006 
β) Νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 
γ) Νη θάζε είδνπο εηζθνξέο, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. 
δ) Δηζπξάμεηο απφ ην αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε θνηλσθειήο επηρείξεζε. 
ε) Ξξφζνδνη απφ ηελ δηθή ηεο πεξηνπζία θαζψο θαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο. 
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ζη) Ζ ζπκκεηνρή ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηνπο πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
Δζληθψλ Φνξέσλ. 

δ)  Ζ  παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηξίηνπο. 
9. ΝΟΝΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 
 Ζ ζπγθξφηεζε, ιεηηνπξγία θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ε νξγάλσζε θαη ε 

ιεηηνπξγία θαζψο θαη ε δηαρείξηζε θαη ε επνπηεία ηεο επηρείξεζεο δηέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο κε ηηο 
δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010. 

10. ΓΗΑΙΠΖ – ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ 
 Ζ επηρείξεζε δηαιχεηαη: 
α) Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε νπνία ιακβάλεηαη κε απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ζα εγθξηζεί απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο. 

β) Κε ηε ιήμε ηεο εθφζνλ δελ έρεη απνθαζηζηεί παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
γ) Πε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο επηρείξεζεο. 
Ρε δηάιπζε ηεο επηρείξεζεο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε πνπ δηελεξγνχλ κφλνλ νξθσηνί ινγηζηέο 

νξηδφκελνη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Κεηά ηελ εθθαζάξηζε ηα ελαπνκείλαληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
πεξηέξρνληαη ζην Γήκν Φηινζέεο – Τπρηθνχ. 

   
  Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο  Ξξνέδξνπ έιαβε ππφςε ην άξζξν 109 ηνπ Λ. 
3852/2010 πεξί ζπγρψλεπζεο θνηλσθειψλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εγθχθιην 11/2011 ηνπ 
ΞΔΠΑΖΓ 
   ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
 
Ρε ζπγρψλεπζε ησλ θνηλσθειψλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Λ. 
3852/2010 ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνχ κε ηελ επσλπκία: 

      1. «Γημοηική Θοινωθελήρ Δπισείπηζη Φιλοθέηρ» (ΓΖ.Θ.Δ.Φ.) 
(Φ.Δ.Θ. 74/22-1-2009) 
2. «Γημοηική Θοινωθελήρ Δπισείπηζη Τςσικού» (ΓΖ.Θ.Δ.Τ.)  
(Φ.Δ.Θ. 2489/31-12-2007) 
3. «Γημοηική Θοινωθελήρ Δπισείπηζη Ξεπιβάλλονηορ και Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ» 

ηος Γήμος Λέος Τςσικού 
(Φ.Δ.Θ. 2402/26-11-2008) 
 

ζε έλα κία εληαία θνηλσθειή κε ηελ επσλπκία «Γημοηική Θοινωθελήρ Δπισείπηζη Φιλοθέηρ – 
Τςσικού» (ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ.) θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγρψλεπζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Λ.3463/2006 πεξί Γ.Θ.Θ., ην άξζξν 
109 ηνπ Λ.3852/2010 (ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθχθιην 11/2011 ηνπ ΞΔΠΑΖΓ σο 
αθνινχζσο: 

1. ΠΠΡΑΠΖ – ΝΛΝΚΑ: 
Ππζηήλνπκε θνηλσθειή επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «Γημοηική Θοινωθελήρ Δπισείπηζη 

Φιλοθέηρ – Τςσικού» (ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ.). 
2. ΔΓΟΑ 
Έδξα ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο νξίδεηαη ν Γήκνο Φηινζέεο Τπρηθνχ, ηα δε γξαθεία ηεο 

επηρείξεζεο βξίζθνληαη εληφο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Θέληξνπ Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (Θ.Δ.Ξ.) επί ηεο νδνχ 
Βεθηαξέιε αξ. 11, Φηινζέε. 

3. ΠΘΝΞΝΠ: 
Πθνπφο ηνπ λέαο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο είλαη ε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο γηα ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο 
– Τπρηθνχ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε θάζε κνξθήο πλεπκαηηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη αζιεηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζην Γήκν. 

Δηδηθφηεξα:   
• Ζ δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε. 
• Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 
θαη αιιειεγγχεο. 
• Ζ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. 
• Ζ πξνψζεζε ηνπ αζιεηηζκνχ. 
• Ζ νξγάλσζε δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο 
• Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ε εθπφλεζε θαη 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 
ηνπο. 

Ζ θνηλσθειήο επηρείξεζε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 
3852/2010 (Θαιιηθξάηεο) γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ηνπ ζθνπνχ ηεο. 
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Ρα αληηθείκελα ηεο επηρείξεζεο ζα αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ, ηελ αλάπηπμε 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο θαη αλαιπηηθά 
έρνπλ σο εμήο: 

1. Πηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. 
1.1. Δθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ, 

αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 
1.4. Ξξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ, νξγαλψζεσλ θαη 

νκάδσλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
1.5. Ξξνψζεζε θαηλνηνκηθψλ θαη πηινηηθψλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
1.6. πνζηήξημε ηεο αλαθχθισζεο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ινηπψλ πιηθψλ. 
1.7. Ζ δηαρείξηζε ηνπ νηθνινγηθνχ πάξθνπ θαη ε εθπαίδεπζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ηνπ Γήκνπ ζε απηφ. 
1.8. ινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο επί ζεκάησλ πεξηβάιινληνο. 
2. Πηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο. 
2.1. Δθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη κειέηε 

θαη εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 
2.2. Ξξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε δεκηνπξγία 

ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ 
θαη νκάδσλ εζεινληψλ. 
2.3. Ππλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνλάδα Θνηλσληθήο Κέξηκλαο. 
2.4. ινπνίεζε πξνγξακκάησλ κέξηκλαο γηα ηελ πξνζηαζία αδέζπνησλ δψσλ. 
2.5. ινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο  
3. Πηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ. 
3.1. Δθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζκνχ, ε πξνβνιή ησλ 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ηε 
δεκηνπξγία ζρνιψλ δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, κνπζείσλ, θηιαξκνληθψλ 
θ.ιπ., θαζψο θαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

3.2 Πε ζπλεξγαζία κε ην Λ.Ξ.Γ.Γ. ε πξνψζεζε ηεο κνπζηθήο παηδείαο. 
3.3 Γηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ 
θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. 

3.4 Ξξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία. 

3.5. ινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο πνιηηηζκνχ. 
4. Πηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ 
4.1. Δθαξκνγή θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, φπσο γπκλαζηεξίσλ, αζιεηηθψλ θέληξσλ θαη ρψξσλ άζιεζεο. 
4.2. Ξξνψζεζε θαη εθαξκνγή αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Λ.Ξ.Γ.Γ. 
4.3. ινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
5. Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο. 
6. Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ε εθπφλεζε θαη 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 
ηνπο. 

7. Ππκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαπεξηθεξεηαθήο θαη δηαδεκνηηθήο 
ζπλεξγαζίαο, πξνγξάκκαηα ηνπ ΝΑΠΑ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ πξφγξακκα. 

4. ΓΗΑΟΘΔΗΑ : 
Ζ δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) ρξφληα, αξρνκέλσλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

παξνχζαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ιήγεη ηελ αληίζηνηρε κεηά ηξηάληα ρξφληα εκεξνκελία, 
έσο ηε 31 Γεθεκβξίνπ 2041. Ζ δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

5. ΓΗΝΗΘΖΠΖ: 
5.1. Ζ επηρείξεζε δηνηθείηαη απφ 11 (έληεθα) κέιε ηα νπνία νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
Απφ ηα κέιε απηά έμη (6) είλαη αηξεηνί εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ, εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) πξνέξρνληαη 

απφ ηε κεηνςεθία. Ρα ππφινηπα ηέζζεξα (4) κέιε είλαη δεκφηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ, πνπ έρνπλ πείξα 
ή γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο θαη έλα (1) κέινο είλαη εθπξφζσπνο, Θνηλσληθνχ 
Φνξέα ηεο πεξηνρήο. Πε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ είθνζη (20) 
εξγαδνκέλνπο, εθιέγεηαη εθπξφζσπνο απηψλ ζηελ επηρείξεζε θαη κεηψλεηαη θαηά έλαλ ν αξηζκφο ησλ 
δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ. 

5.2. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη γηα δχν (2) έηε θαη έμη κήλεο. Δηδηθά ε 
ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ νξίδεηαη έσο 31.12.2012 θαη ηνπ δεχηεξνπ έσο 
30.06.2013 θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζεηεία ηνπ ζα ιήμεη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
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5.3. Κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζεηείαο ηνπο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ηα φξηζε, ε νπνία ιακβάλεηαη 
κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 
εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θνξέα ηεο πεξηνρήο απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε 
ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνπο πξφηεηλε. 

 5.4. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην νξίδεη απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ 
αληηπξφεδξφ ηνπ. Κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο πξνζιακβάλεηαη δηεπζπληήο 
κεηά απφ ζρεηηθή πξνθήξπμε. Πηνλ θαλνληζκφ πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα 
έρεη ν δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο. Υο δηεπζπληήο δελ κπνξεί λα νξηζζεί κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 5.5. Πηνλ πξφεδξν ή ζηνλ αληηπξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ 
παξέρεη ζηελ επηρείξεζε, κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. Κε ηελ ίδηα 
δηαδηθαζία κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδεκηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ιακβάλεηαη 

νπσζδήπνηε ππφςε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή 
πεξίνδν. 

 Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ε νπνία εθδίδεηαη 
κεηά απφ γλψκε ηεο Θ.Δ.Γ.Θ.Δ., θαζνξίδνληαη ηα αλψηεξα ρξεκαηηθά φξηα ησλ σο άλσ απνδεκηψζεσλ. 
6. ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖ 
Ρν Λνκηθφ πξφζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη φηαλ απηφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν.  
7. ΘΔΦΑΙΑΗΝ : 

Ρν Θεθάιαην ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο νξίδεηαη ζε 1.220.000,00 € πξνεξρφκελν απφ ηα επηκέξνπο 
θεθάιαηα ησλ ζπγρσλεπκέλσλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 918.965,52 €, θαζψο θαη 
απφ ηα κεηξεηά πξνεξρφκελα απφ ην Γήκν, πνζνχ 301.034,48 € πνπ ζα δνζνχλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ 
θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο. 

8. ΞΝΟΝΗ : 
Ξφξνη ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ζα είλαη: 
α) Ζ εηήζηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε 

βάζε ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Λ. 3463/2006 
β) Νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 
γ) Νη θάζε είδνπο εηζθνξέο, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. 
δ) Δηζπξάμεηο απφ ην αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε θνηλσθειήο επηρείξεζε. 
ε) Ξξφζνδνη απφ ηελ δηθή ηεο πεξηνπζία θαζψο θαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο. 
ζη) Ζ ζπκκεηνρή ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηνπο πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

Δζληθψλ Φνξέσλ. 
δ)  Ζ  παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηξίηνπο. 
9. ΝΟΝΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 
 Ζ ζπγθξφηεζε, ιεηηνπξγία θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ε νξγάλσζε θαη ε 

ιεηηνπξγία θαζψο θαη ε δηαρείξηζε θαη ε επνπηεία ηεο επηρείξεζεο δηέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο κε ηηο 
δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010. 

10. ΓΗΑΙΠΖ – ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ 
 Ζ επηρείξεζε δηαιχεηαη: 

α) Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε νπνία ιακβάλεηαη κε απφιπηε 
πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ζα εγθξηζεί απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο. 

β) Κε ηε ιήμε ηεο εθφζνλ δελ έρεη απνθαζηζηεί παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
γ) Πε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο επηρείξεζεο. 
Ρε δηάιπζε ηεο επηρείξεζεο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε πνπ δηελεξγνχλ κφλνλ νη νξθσηνί ινγηζηέο 

νξηδφκελνη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Κεηά ηελ εθθαζάξηζε ηα ελαπνκείλαληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
πεξηέξρνληαη ζην Γήκν Φηινζέεο – Τπρηθνχ. 
11. ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
Νη εθθξεκείο δίθεο, ζηηο νπνίεο κέξνο είλαη νη ζπγρσλεπζείζεο επηρεηξήζεηο, ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ 
ηε λέα θνηλσθειή επηρείξεζε ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή δηαδηθαζηηθή πξάμε ζπλέρηζεο γηα θαζεκία απφ 
απηέο. Κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο ε ζεηεία ησλ 
δηνηθήζεσλ ησλ πθηζηακέλσλ επηρεηξήζεσλ. 
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Κε ηελ παξνχζα απφθαζε ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ πνζνχ 
301.034,48 € ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑ 10.7511.0001  

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 137 /2011 

 
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεθε απφ ηελ πξφεδξν θαη ηα κέιε 
ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
      ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
      

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
 

 
          ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ 
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