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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 15ο .- Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Αγιάς.

Αριθμός Απόφασης  37/2011

Σήμερα στις  26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 
6:00 μ.μ.  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση 
στην  αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  στην  Αγιά,  ύστερα  από  την  με  αριθμ. 
πρωτ.2470/21-2-2011 πρόσκληση του  Προέδρου του Δ.Σ.  κ.  Σουλιώτη Θεοδώρου 
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και 
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

                               
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ  

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Μαυρογιάννης Αντώνιος
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Βαλάρης Γεώργιος 6. Μπελιάς Αντώνιος
7. Ζέϊκος Γεώργιος 8. Πατσάς Κυριάκος
9. Γιαννουλέα Χριστίνα 10. Ριζούλης Στέφανος
11. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 12. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
13. Καψάλης Βασίλειος 14. Σμυρλής Βασίλειος
15. Κουτσαντάς Βασίλειος 16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Λέτσιος Βασίλειος 18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Μαρούδας Ρίζος 20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Ξαφάρας Χρήστος 22. Τσιτσές Δημήτριος
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Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς 
και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι ένα 
(21)  Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:                                 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησε  ο  υπάλληλος  του  Δήμου  Δημηνίκος 

Αντώνιος.

1. Βόγιας Δημήτριος 2. Σκαπέτης Γεώργιος
3. Γιάνναρος Γεώργιος 4. Τσαγκάλης Αντώνιος
5. Καλαγιάς Γρηγόριος

1. Πατσιαβούδης Στέργιος 2. Ριζάκης Δημήτριος
3. Αλβίζος Δημήτριος 4. Λάμπρου Ευάγγελος
5. Πλατής Βασίλειος 6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Ράντζος Νικόλαος 8. Χριστοδούλου Βασίλειος
9. Παπαδημητρίου Νίκος 10. Χαλάτσης Αντώνιος
11. Αγγελακόπουλος Ρίζος 12. Κοσμάς Νικόλαος
13. Γούλης Δημήτριος 14. Ζιούλη Αναστασία
15. Κυριάκου Αθανάσιος 16. Μπουρντένας Γρηγόριος
17. Μπελιάς Αθανάσιος 18. Μπαράκος Γεώργιος
19. Περπερής Ευάγγελος

1. Δαλακούρας Θεόδωρος 2. Πραντζίδης Δημήτριος
3. Οικονόμου Στέλιος
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Πριν την συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε 
από την αίθουσα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και ώρα 22:00 ο δημοτικός 
σύμβουλος Καλαγιάς Γρηγόριος και δεν συμμετείχε στην λήψη της απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 15ο .- Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Αγιάς.

Αριθμός Απόφασης  37/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα 

εξής:
Στις παρ.1 & 2 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«1. Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., πρώτου βαθμού, που συνενώνονται σε 

ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση.
Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε 

προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, ορίζεται η 
επωνυμία,  ο  σκοπός,  η  διοίκηση,  το  κεφάλαιο,  οι  πόροι,  η  διάρκεια,  η  έδρα  της 
κοινωφελούς  επιχείρησης  και  κάθε  άλλο  στοιχείο  αναγκαίο  κατά  την  κρίση  του 
δημοτικού συμβουλίου,  η  οποία  δημοσιεύεται  στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως, 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας.

Κινητά  και  ακίνητα  περιουσιακά  στοιχεία  των  συγχωνευόμενων  επιχειρήσεων 
περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως 
καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων 
επιχειρήσεων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  και 
εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους.

Οι  εκκρεμείς  δίκες,  στις  οποίες  διάδικο  μέρος  είναι  οι  συγχωνευθείσες 
επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να 
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία 
των διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

2.Το  προσωπικό  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  των 
επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται 
σε  αντίστοιχες  θέσεις,  με  απόφαση  του  διοικητικού  συμβουλίου  της.  Ο  χρόνος 
υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη 
για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.»

Στην εγκ 4317/25-1-2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζονται τα εξής: 
Προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  απρόσκοπτη  συνέχιση  της  υλοποίησης  των 

προαναφερθέντων προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»  και  «Μονάδες Κοινωνικής 
Μέριμνας», έπειτα και από την 17/12/2010 (Α.Π.968840/17.12.2010) Επιστολή του 
Επιτρόπου  κ.  L.  Andor,  με  την  οποία  παρέχεται  η  δυνατότητα  υλοποίησης  των 
ανωτέρω  δομών  σε  δήμους  και  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  αυτών,  σας 
επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Α)  Στην περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος παραμένει  ο 
ίδιος, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα εγκύκλιο, βάσει της οποίας, το 
προσωπικό,  που  ήδη  απασχολείται  στα  ανωτέρω  προγράμματα  με  συμβάσεις 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνεχίζει  να παρέχει τις  υπηρεσίες 
του, με την ίδια σχέση εργασίας, μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων 
και για την υλοποίηση αυτών μέχρι τη λήξη τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 
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του άρθρου 21 παρ. 3 του ν.2190/94, σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 10 του 
άρθρου 21 του ν.3731/2008.

Επομένως,  οι  συμβάσεις  ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται 
στις δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» ανανεώνονται 
ή παρατείνονται πέραν της 31ης-12-2010 και μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης των 
φορέων των ΟΤΑ στο πρόγραμμα, με τη διαδικασία που καθορίζεται με την Κ.Υ.Α. 
1.605/οικ.3.85 (ΦΕΚ 17/Β/14.1.2011). Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, οι 
συμβάσεις  του προσωπικού θα ανανεωθούν ή θα παραταθούν,  εκ  νέου και  χωρίς 
διακοπή, μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, δηλαδή μέχρι 31/12/2011, προκειμένου 
να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους.

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση ή παράταση των ανωτέρω συμβάσεων δεν 
απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Β) Στην περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης δεν είναι δυνατόν να παραμείνει ο 
ίδιος, το πρόγραμμα υλοποιείται από τον κάθε ένα εξυπηρετούμενο δήμο ή νομικό 
πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου  αυτού  ή  κοινωφελή  επιχείρηση  που  ο  δήμος  αυτός 
επιλέγει.

Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  φορέας  ΟΤΑ  που  αναλαμβάνει  το  πρόγραμμα, 
αναλαμβάνει  και  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  συμβάσεις  που  έχουν 
συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος. Επομένως, ο διάδοχος 
φορέας ανανεώνει ή παρατείνει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού με 
την προαναφερόμενη διαδικασία και αναλαμβάνει τις υφιστάμενες συμβάσεις έργου, 
μέχρι τη λήξη της διάρκειάς.

Στην εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζονται τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/2010, από 1.1.2011 κάθε δήμος μπορεί να 

συνιστά ή να έχει μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς 
αρμοδιοτήτων  κοινωνικής  προστασίας  και  αλληλεγγύης  και  παιδείας,  και  ένα  για 
τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση που ο 
δήμος  διαθέτει  κοινωφελή  επιχείρηση,  μπορεί  να  έχει  μόνο  ένα  νομικό  πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου. Στους μεγαλύτερους δήμους, σε όσους δηλαδή έχουν πληθυσμό 
άνω  των  τριακοσίων  χιλιάδων  (300.000)  κατοίκων,  προβλέπεται  ότι  μπορούν  να 
λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, 
όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο.

Περαιτέρω,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  107  του  ν.  3852/2010,  από  1.1.2011 κάθε 
δήμος μπορεί να έχει μόνο τις ακόλουθες επιχειρήσεις: μία (1) κοινωφελή επιχείρηση, 
μία (1) δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), μία (1) επιχείρηση με 
ειδικό  σκοπό  τη  λειτουργία  ραδιοφωνικού  ή  τηλεοπτικού  σταθμού,  εφόσον 
λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνενούμενους δήμους, καθώς και μία 
(1) δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 ΚΔΚ (μονομετοχική), εφόσον είχαν 
συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενούμενους δήμους.

Προκειμένου  ο  αριθμός  και  οι  κατηγορίες  των  νομικών  προσώπων  δημοσίου 
δικαίου και των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος να ανταποκρίνονται στο 
παραπάνω  πλαίσιο,  προβλέπονται  υποχρεωτικές  συγχωνεύσεις  για  τα  νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και  τις  επιχειρήσεις,  αντίστοιχα,  που περιέρχονται  σε 
κάθε  δήμο,  σύμφωνα  με  τις  ειδικές  ρυθμίσεις  του  ν.  3852/2010,  οι  οποίες  θα 
αναλυθούν στη συνέχεια.

Οι  υποχρεωτικές  συγχωνεύσεις  των νομικών  προσώπων δημοσίου  δικαίου  και 
των επιχειρήσεων αφορούν όλους τους δήμους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του 
νόμου  αυτού,  δηλαδή τόσο αυτούς  που προέρχονται  από συνένωση  δήμων ή και 
κοινοτήτων που καταργούνται όσο και εκείνους στους οποίους δεν επέρχεται καμία 
αλλαγή ως προς τα διοικητικά τους όρια.
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Επομένως,  το  δημοτικό  συμβούλιο,  λαμβάνοντας  υπόψη  τον  αριθμό  και  τις 
κατηγορίες  των  νομικών  προσώπων δημοσίου  δικαίου  και  των  επιχειρήσεων  που 
ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά 
ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και 
επιλέγει  σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί  η άσκηση αυτών, με 
γνώμονα  τον  εξορθολογισμό  των  παρεχόμενων  από  αυτά  υπηρεσιών  και  την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων.»

Επιπλέον στην  εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.  επισημαίνονται 
τα εξής:

«Δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική στο ανωτέρω άρθρο (άρθρο 109 Ν.3852/2010) 
η  εκτίμηση  του  ενεργητικού  και  παθητικού  της  περιουσίας  των  συγχωνευόμενων 
επιχειρήσεων και  η εκπόνηση σχετικής  οικονομοτεχνικής  μελέτης,  όπως ορίζει  το 
άρθρο 263 ΚΔΚ, το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία συγχώνευσης των κοινωφελών 
επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 
και  εφόσον  οι  λειτουργικές  ανάγκες  του  δήμου επιβάλουν  την  ανακατανομή  των 
τομέων  αρμοδιοτήτων  μεταξύ  νπδδ  και  κοινωφελούς  επιχείρησης,  είναι  δυνατό 
δράσεις  της  κοινωφελούς  επιχείρησης  να  ασκηθούν  από  το  νομικό  πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου του δήμου.  Αυτό μπορεί  να γίνει  ταυτόχρονα με  τη διαδικασία 
συγχώνευσης.

Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  η  νέα  δημοτική  αρχή  επιθυμεί,  αντί  να 
προχωρήσει σε συγχωνεύσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων που περιέρχονται στο 
δήμο, να προβεί στη λύση αυτών ή ορισμένων από αυτές, ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 262 ΚΔΚ περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δεν παρέχεται δυνατότητα μια δημοτική κοινωφελής 
επιχείρηση να διατηρηθεί ως αυτοτελής, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 παρ. 3 
του ν. 3852/2010. Η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου των δήμων.»

Ο  Δήμος  Αγιάς  προέκυψε  από  τη  συνένωση  των  Δήμων  Αγιάς,  Ευρυμενών, 
Λακέρειας και Μελιβοίας.

Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι εξής επιχειρήσεις:
1. Η «Δημοτική  Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αγιάς» με τον διακριτικό τίτλο 

«ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ», 
Συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 170/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αγιάς, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 18190/2009/10 απόφαση του Γ. Γ 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115Β/8-2-2010
2. Η Κοινωφελής  Επιχείρηση Αλληλεγγύης Δήμου Ευρυμενών 

Προσάρμοσε το καταστατικό της επιχείρησης με την υπ’ αριθμ.91/2007 απόφαση 
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Ευρυμενών  και   εγκρίθηκε  με  την  υπ’ 
αριθμ.2101/2008 απόφαση του Γ. Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που  δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 611Β/9-4-2008 .

Λαμβάνοντας υπόψη:
Την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ, όσον αφορά τον επιμερισμό των δράσεων 

των επιχειρήσεων στους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. 
Ια του ν. 3852/2010, ι:

Το ότι  στο Δήμο Αγιάς   πρόκειται  να λειτουργήσει  ένα (1) νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου  με δράσεις:
α Την  καθημερινή  φύλαξη,  φροντίδα,  ημερήσια  διατροφή,  διαπαιδαγώγηση  και 
ψυχαγωγία  ήπιων  εργαζομένων  γονέων,  η  πολύπλευρη  νοητική,  συναισθηματική, 
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κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για την 
φυσική μετάβαση από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον).
β. Την παροχή κοινωνικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και ιατρικής προστασίας στα 
ηλικιωμένα  άτομα  του  Δήμου  Αγιάς,  σε  εφαρμογή  του  εκάστοτε  προγράμματος 
εξωϊδρυματικής προστασίας υπερηλίκων
γ. Τις αρμοδιότητες της νέας κοινωφελούς επιχείρησης η οποία θα προκύψει από τη 
συγχώνευση  των  δύο  παραπάνω  δημοτικών  επιχειρήσεων  σε  συνδυασμό  με  τις 
αρμοδιότητες που θα δοθούν στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου και 
προτείνεται να είναι οι εξής: 

Περιβάλλοντος  -  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Αλληλεγγύης  -  Τομέας 
παιδείας – Πολιτισμού –Αθλητισμού. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαι τη συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών 
επιχειρήσεων του Δήμου:
• «Δημοτική  Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αγιάς» με τον διακριτικό τίτλο 

«ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ», 
Συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 170/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αγιάς, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 18190/2009/10 απόφαση του Γ. Γ 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115Β/8-2-2010
• Κοινωφελής  Επιχείρηση Αλληλεγγύης Δήμου Ευρυμενών.

Προσάρμοσε το καταστατικό της επιχείρησης με την υπ’ αριθμ.91/2007 απόφαση 
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Ευρυμενών  και   εγκρίθηκε  με  την  υπ’ 
αριθμ.2101/2008 απόφαση του Γ. Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που  δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 611Β/9-4-2008 .
και  τη  σύσταση  ενιαίας  Κοινωφελούς  Δημοτικής  Επιχείρησης  σύμφωνα  με  τα 
παρακάτω οριζόμενα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Κοινωφελής Επιχείρηση  του Ν. 3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ:

1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
      Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

 Η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
 Η δημιουργία και λειτουργία Δημοτικού ιατρείου,
 Η δημιουργία και λειτουργία προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που 

έχουν παραβατική συμπεριφορά,
  Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα 

και  δράσεις  για  την  ένταξη  αθίγγανων,  παλιννοστούντων  ομογενών, 
μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,  οικονομική και πολιτιστική ζωή 
της τοπικής κοινωνίας.

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

 Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:

− βρεφοκομείων, 
− ορφανοτροφείων, 
− γηροκομείων 
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− Βοήθεια στο Σπίτι 
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας 
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 
− Κέντρων για ΑΜΕΑ 
− Ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
− Αναψυχής ατόμων με αναπηρία 

 Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την 
παραχώρηση  δημοτικών  και  κοινοτικών  οικοπέδων  σε  αυτούς  ή  με  την 
παροχή  χρηματικών  βοηθημάτων,  ειδών  διαβίωσης  και  περίθαλψης  σε 
κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

 Οργάνωση και αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών, στελεχών και πόρων της 
κοινωνικής πολιτικής, που ήδη διαθέτει ο Δήμος 

 Ορθολογικός σχεδιασμός και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
 Αποδοτικότερη ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών
 Ίδρυση και λειτουργία κέντρου κοινωνικής πρόνοιας και παροχής υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
 Παρακολούθηση  και  παρέμβαση για  κρίσιμα  θέματα  και  προβλήματα  που 

αντιμετωπίζουν  οι  δημότες  στη  συναλλαγή  τους  µε  υπηρεσίες  υγείας  και 
πρόνοιας (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, δομές πρόνοιας, ιδρύματα) 

 Δημιουργία νέων θεσμών και υπηρεσιών, ανάλογα µε τις ανάγκες και µέσω 
της χρήσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

 Συνεργασία µε όμορους δήμους, µε στόχο τη συνεργασία και την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας  στην  κατεύθυνση  της  από  κοινού  αντιμετώπισης  χρόνιων 
προβλημάτων υγείας και πρόνοιας

 Ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
 Ίδρυση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης νέων
 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα δράσεων 
 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα συγχρηματοδοτούμενων έργων

2.   Τομέας παιδείας 
      Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

 Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, 
 Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, 
 Η λειτουργία σχολής  χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, 
 Η λειτουργία ωδείου, 
 Η λειτουργία φιλαρμονικής 
 Η λειτουργία μουσικής σχολής
 Υποστηρικτικές υπηρεσίες επιμόρφωσης παιδιών και ενηλίκων 
 Διεξαγωγή  σεμιναρίων  σε  θέματα  που  σχετίζονται  µε  τις  εκπαιδευτικές 

ανάγκες των κατοίκων του δήμου 
 Οικονομική  και  τεχνική  υποστήριξη  των  σχολείων  για  την  οργάνωση  και 

λειτουργία  δανειστικής  βιβλιοθήκης  µε  εκπαιδευτικά  και  επιμορφωτικά 
θέματα

 Οικονομική και τεχνική υποστήριξη ομάδων καθηγητών και μαθητών για τη 
συμμετοχή  τους  στη  διαχείριση  προγραμμάτων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
καθώς και προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα δράσεων 
 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα συγχρηματοδοτούμενων έργων

3. Πολιτισμού 
      Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

 Η λειτουργία βιβλιοθήκης, 
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 Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου,
 Η λειτουργία μουσείου, 
 Η λειτουργία πινακοθήκης, 
 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.
 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προμηθειών για την πραγματοποίηση των 

εκδηλώσεων 
 Εφαρμογή  και  καλλιέργεια  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων,  οργάνωση  και 

λειτουργία  τμημάτων  ζωγραφικής,  κεραμικής,  αγιογραφίας,  ψηφιδωτού, 
γλυπτικής,  χορού,  ωδείου,  μουσικής,  δημοτική  φιλαρμονική,  ελεύθερου 
ανοιχτού πανεπιστημίου, θεάτρου, λαογραφίας κλπ. 

 Διευθέτηση  όλων  των  θεμάτων  ταξιδιών,  υποδοχής,  παραμονής  και 
φιλοξενίας  των  συμμετεχόντων  στις  εκδηλώσεις  καλλιτεχνικών  (παροχή 
πληροφοριών,  έκδοση  και  αλλαγές  εισιτηρίων,  κλείσιμο  ξενοδοχείων, 
υποδοχή, διοργάνωση δεξιώσεων κλπ.), και γενικά γραμματειακή κάλυψη των 
εκδηλώσεων. 

 Μέριμνα για την αντιμετώπιση κάθε μεταφραστικού θέματος που αφορά στις 
εκδηλώσεις

 Μέριμνα  για  όλες  τις  αναγκαίες  διαμορφώσεις  και  διαρρυθμίσεις  των 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων που χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις 
της Επιχείρησης 

 Υλοποίηση προγραμμάτων ανάδειξης της τοπικής ιστορίας 
 Υλοποίηση δράσεων µε στόχο τη διάσωση και καταγραφή των στοιχείων της 

τοπικής παραδοσιακής κοινότητας καθώς και την προβολή και διάδοση τους 
 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα δράσεων 
 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα συγχρηματοδοτούμενων έργων

4. Αθλητισμού 
      Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

 Δημιουργία  και  λειτουργία  αθλητικών  κέντρων  και  γυμναστηρίων,  χώρων 
αθλοπαιδιών και γυμναστικής έτσι που να καλύπτονται οι ανάγκες για άθληση 
των δημοτών και κυρίως των νέων 

 Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης 
 Οργάνωση  συνεδρίων,  σεμιναρίων,  διαλέξεων  και  εκδηλώσεων  αθλητικού 

περιεχομένου
 Καλλιέργεια φίλαθλου πνεύματος μακριά από φανατισμό, ανταγωνισμό και 

κερδοσκοπικούς στόχους 
 Καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων
 Συνεργασία με όλους τους φορείς (κρατικούς και μη), αθλητικούς συλλόγους, 

ενώσεις κλπ για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή του Δήμου
 Λειτουργία  επιτροπών για την  αξιοποίηση κάθε  δυνατότητας  των νέων  σε 

προγράμματα αθλητισμού και άλλων συναφών δράσεων
 Ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού
 Ενίσχυση των αθλητικών εκδηλώσεων στην περιοχή
 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα δράσεων 
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 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα συγχρηματοδοτούμενων έργων
5. Περιβάλλοντος
      Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

 Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του 
φυσικού,  αρχιτεκτονικού και  πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των 
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

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

 Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
 Η  παροχή  συνδρομής  στην  αρμόδια  πυροσβεστική  υπηρεσία,  με  κάθε 

πρόσφορο μέσο που  διαθέτουν,  για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε 
περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.

 Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων
 Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου
 Η διαχείριση ιαματικών πηγών της περιοχής

6. Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:
 Η  οργάνωση,  λειτουργία  και  διαχείριση  τουριστικών  υπηρεσιών  και 

δραστηριοτήτων του Δήμου Αγιάς  καθώς και  η  δημιουργία  και  διαχείριση 
νέων  δραστηριοτήτων,  ιδιαίτερα  στον  τουριστικό  τομέα  (δημοτικά 
αναψυκτήρια  (μόνο  ως  υποστηρικτικές  δομές  στις  πολιτιστικές  δράσεις), 
καταλύματα  (μόνο για την φιλοξενία  πολιτιστικών αποστολών και  ειδικών 
κοινωνικών ομάδων, κέντρα ιστορίας και πολιτισμού, διαφήμιση, κ.λ.π.) για:

α) την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους επισκέπτες,
β) την αξιοποίηση και προβολή των πόρων της περιοχής,
 Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
 Η οργάνωση και εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και η κάλυψη των νέων 

αναγκών που θα προκύψουν από τη συνένωση των Σχολείων  
 Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη  της περιοχής τους
 Η εκπόνηση  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  και  πολιτικών  προώθησης  της 

απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  Η  διάρκεια  της  επιχείρησης  ορίζεται  σε 

πενήντα  χρόνια  από  τη  δημοσίευση  της  απόφασης  του  Γενικού  Γραμματέα  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Αγιά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:  Το  κεφάλαιο  της 

επιχείρησης ορίζεται σε  460.000 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε επτά  δόσεις και 
θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου των αντίστοιχων οικ. ετών : 

1η δόση 160.000 το έτος 2011
2η δόση 120.000 το έτος 2012
3η δόση 120.000 το έτος 2013
4η δόση 120.000 το έτος 2014
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:  Η  επιχείρηση  θα  διοικείται  από  διοικητικό  συμβούλιο 

αποτελούμενο  από  έντεκα   (11)  μέλη,  τα  οποία  θα  ορίζονται  μαζί  με  τους 
αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.  
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Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) θα είναι αιρετοί  εκπρόσωποι του Δήμου, 
ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχής και τα υπόλοιπα μέλη θα είναι 
δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν  πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης. 

Στην  περίπτωση  των  αιρετών  μελών  τουλάχιστον  ένα  μέλος  εξ  αυτών  θα 
προέρχεται από τη μειοψηφία.

Στην περίπτωση που η Επιχείρηση θα απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) 
εργαζόμενους τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος 
των εργαζομένων οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των λαϊκών μελών.

Η  θητεία  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ορίζεται  με  απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο 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 Εθνικών Φορέων.
• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή 

ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
• Λοιπές επιχορηγήσεις 
• Η  παροχή  υπηρεσιών  σχετικών  με  τους  καταστατικούς  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 και πράξη του Γενικού  Γραμματέα της Περιφέρειας  που δημοσιεύεται 
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 περιουσιακά 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  συγχωνευόμενων  επιχειρήσεων 

περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως 
καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων 
επιχειρήσεων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  και 
εργασίας  ορισμένου  χρόνου  μέχρι  τη  λήξη  τους.  Οι  εκκρεμείς  δίκες,  στις  οποίες 
διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από 
τη  νέα  κοινωφελή  επιχείρηση  χωρίς  να  απαιτείται  ειδική  διαδικαστική  πράξη 
συνέχισης για καθεμία από αυτές.  Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Με την παρούσα απόφαση  θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου η οποία θα προβλεφθεί στα αντίστοιχα οικονομικά έτη.. 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  ελέγχου  νομιμότητας,  η  παρούσα 
απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Στο σημείο αυτό ζήτησε από το προεδρείο και έλαβε το λόγο για να τοποθετηθεί 
δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας Μαρούδας Ρίζος και είπε: 

Σίγουρα  πολλά  πράγματα  τα  επιβάλει  ο  «Καλλικράτης»  και  εμείς  ως  Δ.Σ.  δεν  
μπορούμε να τα παραβλέψουμε

Κάνουμε μία διαχείριση πραγμάτων και να συμφωνήσω ότι την κάνουμε αρκετά  
καλά, δεν συμφωνώ όμως με την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων όπως αυτά  
πρέπει να συγχωνευτούν.

Η θέση η δική μου είναι ότι όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα να καταργηθούν και να  
ενταχθούν όχι σε ένα νέο Ν.Π. αλλά να ενταχθούν στις  υπηρεσίες του Δήμου και να  
λειτουργούν  με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό και  όχι  με συμβασιούχους 4μήνου  
κ.λ.π.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη: 

 τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων 
 τις διατάξεις του άρθρου  109 του ν.3852/10
 την  εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011  ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. «Θέματα  συγχωνεύσεων  και 

προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων.
 τις Επιχειρήσεις που λειτουργούσαν στο Δήμο Αγιάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου:
• «Δημοτική  Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αγιάς» με τον διακριτικό τίτλο 

«ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ», 
• Κοινωφελής  Επιχείρηση Αλληλεγγύης Δήμου Ευρυμενών.
και  τη  σύσταση  ενιαίας  Κοινωφελούς  Δημοτικής  Επιχείρησης  σύμφωνα  με  τα 
παρακάτω οριζόμενα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Κοινωφελής Επιχείρηση  του Ν. 3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ:

1.   Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
      Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

 Η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
 Η δημιουργία και λειτουργία Δημοτικού ιατρείου,
 Η δημιουργία και λειτουργία προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που 

έχουν παραβατική συμπεριφορά,
  Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα 

και  δράσεις  για  την  ένταξη  αθίγγανων,  παλιννοστούντων  ομογενών, 
μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,  οικονομική και πολιτιστική ζωή 
της τοπικής κοινωνίας.

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

 Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:

− βρεφοκομείων, 
− ορφανοτροφείων, 
− γηροκομείων 
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− Βοήθεια στο Σπίτι 
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας 
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 
− Κέντρων για ΑΜΕΑ 
− Ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
− Αναψυχής ατόμων με αναπηρία 

 Η  μέριμνα  για  τη  στήριξη  αστέγων  και  οικονομικά  αδύνατων 
δημοτών,  με  την  παραχώρηση  δημοτικών  και  κοινοτικών  οικοπέδων  σε 
αυτούς  ή  με  την  παροχή  χρηματικών  βοηθημάτων,  ειδών  διαβίωσης  και 
περίθαλψης  σε  κατοίκους  που  αντιμετωπίζουν  σοβαρά  προβλήματα 
διαβίωσης.

 Οργάνωση και αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών, στελεχών και πόρων της 
κοινωνικής πολιτικής, που ήδη διαθέτει ο Δήμος 

 Ορθολογικός σχεδιασμός και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
 Αποδοτικότερη ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών
 Ίδρυση και λειτουργία κέντρου κοινωνικής πρόνοιας και παροχής υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
 Παρακολούθηση  και  παρέμβαση για  κρίσιμα  θέματα  και  προβλήματα  που 

αντιμετωπίζουν  οι  δημότες  στη  συναλλαγή  τους  µε  υπηρεσίες  υγείας  και 
πρόνοιας (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, δομές πρόνοιας, ιδρύματα) 

 Δημιουργία νέων θεσμών και υπηρεσιών, ανάλογα µε τις ανάγκες και µέσω 
της χρήσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

 Συνεργασία µε όμορους δήμους, µε στόχο τη συνεργασία και την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας  στην  κατεύθυνση  της  από  κοινού  αντιμετώπισης  χρόνιων 
προβλημάτων υγείας και πρόνοιας

 Ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
 Ίδρυση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης νέων
 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα δράσεων 
 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα συγχρηματοδοτούμενων έργων

2.   Τομέας παιδείας 
      Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

 Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, 
 Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, 
 Η λειτουργία σχολής  χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, 
 Η λειτουργία ωδείου, 
 Η λειτουργία φιλαρμονικής 
 Η λειτουργία μουσικής σχολής
 Υποστηρικτικές υπηρεσίες επιμόρφωσης παιδιών και ενηλίκων 
 Διεξαγωγή  σεμιναρίων  σε  θέματα  που  σχετίζονται  µε  τις  εκπαιδευτικές 

ανάγκες των κατοίκων του δήμου 
 Οικονομική  και  τεχνική  υποστήριξη  των  σχολείων  για  την  οργάνωση  και 

λειτουργία  δανειστικής  βιβλιοθήκης  µε  εκπαιδευτικά  και  επιμορφωτικά 
θέματα

 Οικονομική και τεχνική υποστήριξη ομάδων καθηγητών και μαθητών για τη 
συμμετοχή  τους  στη  διαχείριση  προγραμμάτων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
καθώς και προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα δράσεων 
 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα συγχρηματοδοτούμενων έργων

3.  Πολιτισμού 
      Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
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 Η λειτουργία βιβλιοθήκης, 
 Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου,
 Η λειτουργία μουσείου, 
 Η λειτουργία πινακοθήκης, 
 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.
 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προμηθειών για την πραγματοποίηση των 

εκδηλώσεων 
 Εφαρμογή  και  καλλιέργεια  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων,  οργάνωση  και 

λειτουργία  τμημάτων  ζωγραφικής,  κεραμικής,  αγιογραφίας,  ψηφιδωτού, 
γλυπτικής,  χορού,  ωδείου,  μουσικής,  δημοτική  φιλαρμονική,  ελεύθερου 
ανοιχτού πανεπιστημίου, θεάτρου, λαογραφίας κλπ. 

 Διευθέτηση  όλων  των  θεμάτων  ταξιδιών,  υποδοχής,  παραμονής  και 
φιλοξενίας  των  συμμετεχόντων  στις  εκδηλώσεις  καλλιτεχνικών  (παροχή 
πληροφοριών,  έκδοση  και  αλλαγές  εισιτηρίων,  κλείσιμο  ξενοδοχείων, 
υποδοχή, διοργάνωση δεξιώσεων κλπ.), και γενικά γραμματειακή κάλυψη των 
εκδηλώσεων. 

 Μέριμνα για την αντιμετώπιση κάθε μεταφραστικού θέματος που αφορά στις 
εκδηλώσεις

 Μέριμνα  για  όλες  τις  αναγκαίες  διαμορφώσεις  και  διαρρυθμίσεις  των 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων που χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις 
της Επιχείρησης 

 Υλοποίηση προγραμμάτων ανάδειξης της τοπικής ιστορίας 
 Υλοποίηση δράσεων µε στόχο τη διάσωση και καταγραφή των στοιχείων της 

τοπικής παραδοσιακής κοινότητας καθώς και την προβολή και διάδοση τους 
 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα δράσεων 
 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα συγχρηματοδοτούμενων έργων

1. Αθλητισμού 
      Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

 Δημιουργία  και  λειτουργία  αθλητικών  κέντρων  και  γυμναστηρίων,  χώρων 
αθλοπαιδιών και γυμναστικής έτσι που να καλύπτονται οι ανάγκες για άθληση 
των δημοτών και κυρίως των νέων 

 Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης 
 Οργάνωση  συνεδρίων,  σεμιναρίων,  διαλέξεων  και  εκδηλώσεων  αθλητικού 

περιεχομένου
 Καλλιέργεια φίλαθλου πνεύματος μακριά από φανατισμό, ανταγωνισμό και 

κερδοσκοπικούς στόχους 
 Καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων
 Συνεργασία με όλους τους φορείς (κρατικούς και μη), αθλητικούς συλλόγους, 

ενώσεις κλπ για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή του Δήμου
 Λειτουργία  επιτροπών για την  αξιοποίηση κάθε  δυνατότητας  των νέων  σε 

προγράμματα αθλητισμού και άλλων συναφών δράσεων
 Ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού
 Ενίσχυση των αθλητικών εκδηλώσεων στην περιοχή
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 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα δράσεων 
 Εκτέλεση συναφών µε τον τομέα συγχρηματοδοτούμενων έργων

2. Περιβάλλοντος 
Στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
 Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του 

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

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

 Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
 Η  παροχή  συνδρομής  στην  αρμόδια  πυροσβεστική  υπηρεσία,  με  κάθε 

πρόσφορο μέσο που  διαθέτουν,  για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε 
περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.

 Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων
 Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου
 Η διαχείριση ιαματικών πηγών της περιοχής

6.   Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:
 Η  οργάνωση,  λειτουργία  και  διαχείριση  τουριστικών  υπηρεσιών  και 

δραστηριοτήτων του Δήμου Αγιάς  καθώς και  η  δημιουργία  και  διαχείριση 
νέων  δραστηριοτήτων,  ιδιαίτερα  στον  τουριστικό  τομέα  (δημοτικά 
αναψυκτήρια  (μόνο  ως  υποστηρικτικές  δομές  στις  πολιτιστικές  δράσεις), 
καταλύματα  (μόνο για την φιλοξενία  πολιτιστικών αποστολών και  ειδικών 
κοινωνικών ομάδων, κέντρα ιστορίας και πολιτισμού, διαφήμιση, κ.λ.π.) για:

α) την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους επισκέπτες,
β) την αξιοποίηση και προβολή των πόρων της περιοχής,
 Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
 Η οργάνωση και εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και η κάλυψη των νέων 

αναγκών που θα προκύψουν από τη συνένωση των Σχολείων  
 Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη  της περιοχής τους
 Η εκπόνηση  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  και  πολιτικών  προώθησης  της 

απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  Η  διάρκεια  της  επιχείρησης  ορίζεται  σε 

πενήντα  χρόνια  από  τη  δημοσίευση  της  απόφασης  του  Γενικού  Γραμματέα  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Αγιά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:  Το  κεφάλαιο  της 

επιχείρησης ορίζεται σε  460.000 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε επτά  δόσεις και 
θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου των αντίστοιχων οικ. ετών : 

1η δόση 160.000 το έτος 2011
2η δόση 120.000 το έτος 2012
3η δόση 120.000 το έτος 2013
4η δόση 120.000 το έτος 2014
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:  Η  επιχείρηση  θα  διοικείται  από  διοικητικό  συμβούλιο 

αποτελούμενο  από  έντεκα   (11)  μέλη,  τα  οποία  θα  ορίζονται  μαζί  με  τους 
αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.  
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Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) θα είναι αιρετοί  εκπρόσωποι του Δήμου, 
ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχής και τα υπόλοιπα μέλη θα είναι 
δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν  πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης. 

Στην  περίπτωση  των  αιρετών  μελών  τουλάχιστον  ένα  μέλος  εξ  αυτών  θα 
προέρχεται από τη μειοψηφία.

Στην περίπτωση που η Επιχείρηση θα απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) 
εργαζόμενους τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος 
των εργαζομένων οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των λαϊκών μελών.

Η  θητεία  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ορίζεται  με  απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο 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 Εθνικών Φορέων.
• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή 

ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
• Λοιπές επιχορηγήσεις 
• Η  παροχή  υπηρεσιών  σχετικών  με  τους  καταστατικούς  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 και πράξη του Γενικού  Γραμματέα της Περιφέρειας  που δημοσιεύεται 
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 περιουσιακά 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  συγχωνευόμενων  επιχειρήσεων 

περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως 
καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων 
επιχειρήσεων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  και 
εργασίας  ορισμένου  χρόνου  μέχρι  τη  λήξη  τους.  Οι  εκκρεμείς  δίκες,  στις  οποίες 
διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από 
τη  νέα  κοινωφελή  επιχείρηση  χωρίς  να  απαιτείται  ειδική  διαδικαστική  πράξη 
συνέχισης για καθεμία από αυτές.  Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Με την παρούσα απόφαση  θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου η οποία θα προβλεφθεί στα αντίστοιχα οικονομικά έτη.. 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  ελέγχου  νομιμότητας,  η  παρούσα 
απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Την  παρούσα  απόφαση  δεν  εγκρίνει  ο  δημοτικός  σύμβουλος   της  ελάσσονος 
μειοψηφίας κ. Μαρούδας Ρίζος, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω 
τοποθέτησή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
      Σουλιώτης Θεόδωρος 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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