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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 114554/Γ2 (1)
  Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. όπου θα λειτουργήσουν 

τάξεις υποδοχής και ενισχυτικά και Φροντιστηρια−
κά τμήματα (Ζ.Ε.Π.), στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προ−
τεραιότητας

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α΄ 

163), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατά−
ξεις» σε συνδυασμό και συμπληρωματικά με το άρθρο 
45 του ν. 1404/1983 (A΄ 173) «Δομή και λειτουργία των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», ως ισχύει.

2. Τo άρθρo 35 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), «Η ελληνική 
παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

3. Το ν. 3304/2005 (Α΄ 16) για την «Εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνο−
τικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» και 
ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ274/2010 απόφασης 
του Πρωθυπουργού (Β΄ 1595) περί «καθορισμού αρμοδι−
οτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».

6. Την με αριθμ. Φ.10/20/Γ1/708/7.9.1999 Υ.Α. (Β΄ 1789) 
«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση − Ίδρυση και λειτουργία 
Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων».

7. Την αριθμ. Φ. 1 ΤΥ/809/101455/Γ1/07−09−2011 Υ.Α. (Β΄ 
2197) με θέμα «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτε−
ραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυ−
τικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.».

8. Τις με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ 22489/12−11−2010, 
22490/12−11−2010 και 22491/12−11−2010 Αποφάσεις Έντα−
ξης των Πράξεων με τίτλο «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευ−
τικές Δράσεις στη β΄βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση 
των διακρατικών συνεργασιών − ΑΠ1», «Διαπολιτισμι−
κές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β΄βάθμια εκπαίδευση 
με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών – ΑΠ2» 
και «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη 
β΄βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών 
συνεργασιών – ΑΠ3» αντίστοιχα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση», καθώς και τις με αρ. πρωτ. 
2933/14−03−2011, 2934/14−03−2011 και 2935/14−03−2011 
τροποποιήσεις των ανωτέρω Αποφάσεων αντίστοιχα, 
όπως ισχύουν.

9. Τα αιτήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων για 
την κάλυψη των αναγκών των μαθητών που χωρίς να 
έχουν την απαραίτητη γνώση της ελληνικής γλώσσας 
εντάσσονται στις δομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης.

10. Την ανάγκη συντονισμού των επιμέρους υλοποιού−
μενων προγραμμάτων και δράσεων στήριξης των μαθη−
τών που στόχο έχουν την δημιουργία υποστηρικτικού 
πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής 
και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών, χωρίς δι−
ακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν θα προκύψουν για τον κρατικό προϋπο−
λογισμό επιπλέον δαπάνες, αποφασίζουμε:

Στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), που 
ορίστηκαν σύμφωνα με την Αριθμ. Φ. 1 ΤΥ/809/101455/
Γ1/07−09−2011 Υ.Α. (Β΄ 2197) εντάσσονται οι σχολικές μο−
νάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παραρτήματος 
1, όπου θα λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής (Ζ.Ε.Π.) ή/και 
Ενισχυτικά Φροντιστηριακά τμήματα (Ζ.Ε.Π.), σύμφωνα 
με τα αιτήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2011

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
Αριθμ. 18.704 (2)
    Συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 του 

Ν.3852/2010 των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δή−
μου Ευρώτα και συγκρότηση νέας.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΤΑ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 109, 225 και 238 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα / Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010),

2. Την αριθμ. 4569/εγκ. 11/27−01−2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης «Θέματα συγχωνεύσεων προσωπικού 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεων 
των Δήμων»,

3. Τις αριθμ. 71/2011 και 221/2011 αποφάσεις του Δημο−
τικού Συμβουλίου Ευρώτα,

4. Την αριθμ. πρωτ. 11235/1724/13−09−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα 
«Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 71 / 2011 Α.Δ.Σ. Δήμου 
Ευρώτα, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αρ. 221 / 2011 
Α.Δ.Σ. Δήμου Ευρώτα, σχετικά με τη συγχώνευση των 
κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Ευρώτα κατ΄ατις 
διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (άρθρο 109) και συγκρότηση 
νέας» (ΑΔΑ: 4Α8ΩΟΡ1Φ−Λ4Β) αποφασίζουμε:

α. Τη συγχώνευση των κάτωθι Κοινωφελών Επιχει−
ρήσεων:

Α) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σκάλας, η οποία 
συστάθηκε με το αριθ. ΦΕΚ 1633/14−08−2008 [τ.Β΄].

Β) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Έλους, η οποία 
συστάθηκε με το αριθ. ΦΕΚ 3/12−01−2010 ΦΕΚ [τ. Β] στην 
Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα Ευρώτειος Πολι−
τεία». 

β. Τη σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επω−
νυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα 
Ευρώτειος Πολιτεία

Σκοπός:
• Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα δημιουρ−

γίας πολιτιστικής υποδομής, διαφύλαξης και διάδοσης 
της λαϊκής παράδοσης, προβολής της τοπικής ιστορίας 
με τη δημιουργία ταυτόχρονα τοπικού ιστορικού αρ−
χείου, διάδοσης και ανάπτυξης καλλιτεχνικής παιδείας, 
προβολής και διάδοσης της σύγχρονης καλλιτεχνικής 
και πνευματικής δημιουργίας, προβολής, ανάπτυξης και 
διάδοσης των τεχνών, με σκοπό τη βελτίωση της ποι−
ότητας ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύ−
θερου χρόνου.

• Η εφαρμογή πολιτικών, η συμμετοχή και η υλο−
ποίηση σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν 
στη μέριμνα, υποστήριξη εκπαίδευση νέων – υλοποίηση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης Ενηλίκων (δια βίου μάθηση) 
του δήμου μας. 

• Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
• Η εν γένει εξυπηρέτηση και εξύψωση του πνευματι−

κού επιπέδου των κατοίκων και γενικότερα της περιοχής 
με την ανάγνωση βιβλίων εντός της αιθούσης ή δια 
δανεισμού, η εξεύρεση βιβλίων εθνικού, θρησκευτικού, 
ηθικοπλαστικού, επαγγελματικού και επιστημονικού πε−
ριεχομένου ή αγορά τούτων.

• Η ανάπτυξη συνεργασίας, μη οικονομικής φύσεως με 
πολιτιστικούς φορείς και ερασιτεχνικά συγκροτήματα. 

Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Δή−
μου και του Νομού για την από κοινού προώθηση και 
υλοποίηση πολιτιστικών και πνευματικών δραστηριοτή−
των μέσα και έξω από τα σχολεία και την εξασφάλιση 
ουσιαστικής συμμετοχής των μαθητικών κοινοτήτων 
και της νεολαίας γενικότερα στις πολιτιστικές δράσεις, 
κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής (άρθρο 94 
παρ. 3 του Ν. 3852/2010). 

• Η εξάπλωση και αναβάθμιση της μουσικής παιδείας 
στο Δήμο Ευρώτα, η διδασκαλία θεωρητικών μαθημά−
των μουσικής, η εκμάθηση μουσικών οργάνων, η δημι−
ουργία χορωδίας και υποστήριξη της λειτουργίας, η 
δημιουργία ορχήστρας μουσικών οργάνων [πνευστών, 
κρουστών, εγχόρδων] και υποστήριξη της λειτουργίας 
της καθώς και η προστασία και διαφύλαξη της μουσικής 
παράδοσης του νομού μας.

• Η εν γένει εξυπηρέτηση και προαγωγή του μουσι−
κού αισθήματος και η ψυχαγωγία των κατοίκων της 
κωμοπόλεως και γενικότερα της περιοχής, δια της δι−
δασκαλίας πνευστών οργάνων, δημιουργίας μπάντας 
και συμμετοχής της εις διαφόρους εκδηλώσεις (εθνικές 
εορτές, συναυλίες, χοροεσπερίδας κτλ).

• Η ένταξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Κοινω−
φελούς Επιχείρησης στις δραστηριότητες και τα προ−
γράμματα του Υπουργείου πολιτισμού και της Ε.Ε.

• Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.

• Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 
αγωγής.

• Η δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών, ιστορικών 
διαδρομών, ορειβατικών διαδρομών.

• Η προστασία και διαχείριση πολιτιστικής κληρονο−
μιάς και μνημείων της Φύσης που αποτελούν περιουσία 
του Δήμου.

• Η προβολή και διάδοση της καλλιτεχνικής δημι−
ουργίας και των δημιουργών της ιδιαίτερα όταν αυτοί 
κατάγονται από το Δήμο και η διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.

• Ο εξοπλισμός και η συντήρηση της Φιλαρμονικής 
και η συμμετοχή της σε εκδηλώσεις.

• Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση 
υποβαθμισμένων περιοχών του Δήμου.

• Η εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την αει−
φόρο και ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου.

• Η ανάληψη δράσεων ή συμμετοχή σε δράσεις και 
προγράμματα ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνο−
λογιών για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπη−
ρεσιών προς τους πολίτες.

• Η κατάρτιση και εξοικείωση των πολιτών και ιδιαί−
τερα των νέων με τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρ−
μογές τους.

• Η αναζήτηση, υποβολή προτάσεων και συμμετοχή 
σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που θα αφορούν 
θέματα πολιτισμού, παιδείας, περιβάλλοντος κλπ.
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• Δράσεις ενημέρωσης και αμφίδρομης επικοινωνίας 
με τους πολίτες.

• Εκτέλεση προγραμμάτων για την ανάπτυξη της πε−
ριοχής του Δήμου και των υπηρεσιών του.

• Η επικοινωνία με τους πολίτες και πληροφόρηση 
μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

• Η δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 
νέων.

• Η δημιουργία υπηρεσιών που καλύπτουν βασικές 
ανάγκες των δημοτών σε θέματα πρόσβασης και επι−
κοινωνίας.

• Η ανάπτυξη της περιοχής με την εκπόνηση και εφαρ−
μογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας.

• Η συμμετοχή σε εκθέσεις Αγροτικών και Κτηνοτρο−
φικών Προϊόντων.

• Η προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκτα−
ση η επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας με τις εξής 
δραστηριότητες και οι οποίες δεν θα έχουν εμπορικό 
χαρακτήρα (αρ. 254 παρ. 2 ν. 3463/06): 

• Τη λειτουργία του γεωργικού ινστιτούτου παροχής 
υπηρεσιών και συγκεκριμένα: 1) τη διενέργεια δειγμα−
τοληψιών και χημικών αναλύσεων σε εδαφικά δείγματα 
2) τη διενέργεια δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων 
σε δείγματα φυτικών ιστών γεωργικού και περιβαλλο−
ντικού ενδιαφέροντος ( φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις) 
3) τη διενέργεια δειγματοληψιών και φυσικοχημικών και 
χημικών αναλύσεων σε δείγματα νερού (πόσιμα νερά, επι−
φανειακά, υπόγεια) 4) τη διενέργεια δειγματοληψιών και 
μικροβιολογικών εξετάσεων σε δείγματα ποσίμων νερών 
5) τη διενέργεια δειγματοληψιών και φυσικοχημικών και 
χημικών αναλύσεων σε δείγματα ανεπεξέργαστων αστι−
κών αλλά και βιομηχανικών απόβλητων 6) τη διενέργεια 
δειγματοληψιών και φυσικοχημικών και χημικών αναλύ−
σεων αλλά και μικροβιολογικών εξετάσεων σε δείγματα 
επεξεργασμένων αστικών αλλά και βιομηχανικών από−
βλητων 7) τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
επεξεργασία νερών, τη βελτιστοποίηση της ποιότητας 
τους και την διατήρηση της καλής τους ποιότητας 8) 
τον εντοπισμό περιπτώσεων υποβάθμισης της ποιότητας 
νερών και εδαφών 9) τη παροχή συμβουλευτικών υπηρε−
σιών για την ορθή καλλιεργητική πρακτική, τη λίπανση 
των εδαφών με σκοπό την αύξηση της παράγωγης και 
της βελτιστοποίησης της καλλιεργητικής απόδοσης και 
την αποφυγή της ρύπανσης των επιφανειακών νερών 
αλλά και των υπόγειων υδροφοριών 10) τη συμμέτοχη της 
σε προγράμματα με στόχο την προστασία του υδατικού 
και εδαφικού περιβάλλοντος.

• Συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαί−
δευσης Αγροτών, Κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων από 
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

• Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα περι−
βάλλοντος και η προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρ−
φωσης, τον σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων για 
τις περιοχές NATURA, αλλά και την συμμετοχή σε προ−
γράμματα ΕΣΠΑ και προγραμμάτων Ε.Ε. με σκοπό την 
προώθηση μέτρων αναβάθμισης των προστατευόμενων 
περιοχών και τη συμμετοχή σε προγράμματα ευαισθη−
τοποίησης για σπάνια είδη ζώων – υγροβιότοπων. 

• Η διοργάνωση συναυλιών, καρναβαλιού, θεατρικών 
παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

• Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, σύμφωνα με 
το άρθ. 83 του Ν. 3463 / 2006.

• Η προώθηση πολιτιστικών δράσεων και η ανάδειξη 
της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Ευρώτα όπως 
(μη περιοριστικά):

1. Διοργάνωση συναυλιών
2. Διοργάνωση εποχικών και παραδοσιακών εκδηλώσεων 

όπως Εκδηλώσεις καρνάβαλου (ιδιαίτερα του Καρναβα−
λιού Κροκεών), Κάστρεια, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, 
γιορτή της ελιάς, γιορτή των εσπεριδοειδών (πορτοκαλιού, 
μανταρινιού, λεμονιού κ.λ.π.).

3. Η λειτουργία Μουσικών Συνόλων σε ποικίλα μουσικά 
είδη, δια μέσου προγραμμάτων μουσικής εκπαίδευσης 
και συγκρότησης τους. Διακριτό μουσικό σύνολο θα 
αποτελέσει η δημιουργία μπάντας Φιλαρμονικής με 
σκοπό την συμμετοχή της σε Εθνικές Γιορτές αλλά και 
άλλες εκδηλώσεις πολιτισμού του Δήμου. Στόχος των 
δράσεων αυτών θα είναι η προαγωγή του μουσικού 
αισθήματος και η ψυχαγωγία.

4. Δημιουργία ομάδων παραδοσιακών χορών, εργα−
στηρίων ζωγραφικής και γενικότερα καλών τεχνών.

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

6. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού προς όφε−
λος των πολιτών επαγγελματιών του Δήμου 

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

• Λειτουργία και προώθηση των δραστηριοτήτων του 
Πνευματικού Κέντρου «Νικηφόρος Βρεττάκος» ώστε να 
αναδειχθεί σε πυρήνα πολιτισμού αντάξιου του ονόμα−
τος, που φέρει.

• Λειτουργία χειμερινού και θερινού κινηματογρά−
φου

Διάρκεια
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 20 χρόνια 

από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

Διοίκηση:
Η επιχείρηση διοικείται από συμβούλιο αποτελούμενο 

από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από 
τα μέλη αυτά πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του 
Δήμου, εκ των οποίων, οι δυο (2) θα προέρχονται από 
τη μειοψηφία, τρεις (3) εκπρόσωποι κοινωνικού φορέα 
του Δήμου και τρεις (3) Δημότες. Η θητεία των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του 
Δ.Σ. και λήγει τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση του 
νέου διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 
255 του ν. 3364/06. Ο πρόεδρος και τα μελή του Δ.Σ. 
και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου.

Σε περίπτωση που η δημοτική επιχείρηση απασχο−
λήσει περισσότερο από είκοσι (20) εργαζόμενους στο 
Δ.Σ. θα υπάρχει και εκπρόσωπος αυτών, μειώνοντας 
αντίστοιχα τον αριθμό συμμετοχών των αιρετών σε 
τέσσερις (4). 

Κεφάλαιο: 
Η καθαρή θέση της επιχείρησης όπως των περιουσι−

ακών στοιχείων (εκτίμηση ενεργητικού και παθητικού) 
των δύο συγχωνευόμενων δημοτικών επιχειρήσεων 
(άρθρο 9 του ν. 2190/1920 όπως ισχύει) είναι θετική και 
ίση με 19.325 €.
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Πόροι:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ευρώτα 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.3463/20006.

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

• Οι δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά 
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ−
σικά πρόσωπα.

• Λοιπές επιχορηγήσεις.
• Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστά−

σεών της.
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστα−

τικούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους (άρθρο 
259 ΔΚΚ).

• Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 225 του ν. 3463/2006.

• Στην εν λόγω επιχείρηση περιέρχονται τα περιουσι−
ακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων αλλά 
και των καταργούμενων νπδδ. 

 Περιουσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ευ−
ρώτα Ευρώτειος Πολιτεία είναι:

Η κινητή και ακίνητη περιουσία των δυο κοινωφελών 
επιχειρήσεων που θα συγχωνευτούν καθώς και κάθε 
άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί 
ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώ−
πων Δημοσίου Δικαίου που καταργούνται. Η περιουσία 
των οποίων περιέρχεται στο Δήμο Ευρώτα κατόπιν της 
δημοσίευσης της απόφασης κατάργησης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως. Ύστερα από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορεί να διατίθεται η πα−
ραχώρηση χρήση τους.

Έδρα: 
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου 

Ευρώτα που είναι η Δημοτική Κοινότητα Σκάλας. 
Εκπροσώπηση 
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και 
σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από 
τον Αντιπρόεδρο.

Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό 
πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη 
συνέχιση από αυτό.

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκεια της. 
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με αιτιολο−

γημένη απόφαση του δημοτικού 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 Κυ−
βερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση 
υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διά−
στημα άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Η νέα Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ευρώτα θα 

συνεχίσει το πρόγραμμα – θέσεις εργασίας ΑΜΕΑ σε 
συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

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.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σκάλα, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΕΝΗ Ε. ΔΕΝΤΑΚΟΥ  
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