ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασιάς.
Αριθ. Απόφασης 61/2011
«Περί Συγχώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Μονεμβασίας και
του Δήμου Βοιών σε μία με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας &
Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς».
Στους Μολάους σήμερα στις 15 του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και
ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς,
ύστερα από την με αριθμό 5/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2.Κρυπωτός Παναγιώτης
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
4.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
6.
Κολλιάκος Ιωάννης
7.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8.
Λύρας Χαράλαμπος
9.
Μαρούσης Χαράλαμος
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πετράκης Χρήστος
12. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.
13. Σουρλάς Ιωάννης
14. Σπυριδάκος Βασίλειος
15. Σταθάκης Παναγιώτης
16. Τσαφατίνου Κατερίνα
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Τσάκος Κωνσταντίνος
24. Μέντης Γεώργιος
25. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε απόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν
οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός
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Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου
Δημητρίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ.
Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελιάς, Κουλούρης Ιωάννης Τ.Κ. Γέρακα, Τζερεφός Ανάργυρος
Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ.
Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ.
Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Μπέλεσης
Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων,
Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα..
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο κ. Αλειφέρη Παναγιώτα η οποία
είπε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»,
καθορίζεται ο αριθμός των ΝΠΔΔ που κάθε δήμος μπορεί να συνιστά καθώς επίσης και ο
αριθμός και το είδος των επιχειρήσεων που μπορεί να συνιστά ή να συμμετέχει (άρθρα
103 & 107)
Ειδικότερα στο άρθρο 109 «Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων
δήμων», προβλέπονται 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.
3.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες
από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του δημοτικού συμβουλίου,
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συντάσσεται εσωτερικός κανονισμός προσωπικού, στον οποίο εντάσσονται οι θέσεις του
αναγκαίου προσωπικού.
4.Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μεταφέρεται τυχόν πλεονάζον
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω
επιχειρήσεων σε νομικά πρόσωπα του δήμου με την ίδια σχέση εργασίας. Το προσωπικό
αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των νομικών
προσώπων στα οποία μεταφέρεται. Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που
μεταφέρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
5.Το προσωπικό που μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του δήμου
κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης
ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το
αρμόδιο για το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το
μεταφερόμενο προσωπικό σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δήμου κατατάσσεται
σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.
Επίσης με την αριθμ. 9 / 4317 /25-1-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αναφέρεται ότι για τα
προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» 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
τους. Εφόσον στην ανωτέρω περίπτωση συντρέξει αποχώρηση προσωπικού, ο διάδοχος
φορέας έχει την ευθύνη πρόσληψης προσωπικού με τη διαδικασία του άρθρου 21 του
ν.2190/94, όπως ισχύει, ή για τη σύναψη σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν.2527/97, όπως ισχύει, μετά την έγκριση της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει.
Ο Δήμος μας έχει συστήσει τις παρακάτω Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις με τις
διατάξεις του άρθρου 254 & επόμενα του ν. 3463/06 :
1.
Δημοτική Κ οινωφ ελής Επιχείρηση Δήμου Μ ονεμβασίας , συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.
322/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ. 16730 /09 απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 23/Β/18-01-2010.
2.
Δημοτική Κ οινωφ ελής Επιχείρηση Δήμου Βοιών, συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.
198/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοιών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. 8335/2009., απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1671/Β/14.8.2009.

Η επιλογή του Δήμου μας, προκειμένου να προσαρμοσθεί στις νέες διατάξεις, είναι η
συγχώνευση των ΝΠΔΔ που περιήλθαν στο Δήμο Μονεμβασιάς, σε ένα (1) ΝΠΔΔ, για
τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, πολιτισμού, &
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αθλητισμού, και η συγχώνευση των δύο ανωτέρω κοινωφελών επιχειρήσεων σε μία (1)
Κοινωφελή Επιχείρηση για τους τομείς Παιδείας, περιβάλλοντος και υλοποίησης
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπ’ όψη:

•
Τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ Α/7.6.2006),
•
Την υπ’ αριθ. 9 / 4317 /25-1-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ,
•
Την υπ’ αριθ. 11/ 4569/27-1-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ,
•
την υπ’ αριθμ. 322/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 16730/09 απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 23/Β/18-01-2010
•
την υπ’ αριθμ. 198/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοιών, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 8335/2009., απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Πελοποννήσου και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1671/Β/14.08.2009.

Προτείνουμε την συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Κοινωνικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Μονεμβασιάς & Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Βοιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον διακριτικό τίτλο

και τη σύσταση Νέας Κ οινωφ ελούς Επιχείρησης του Δήμου Μ ονεμβασιάς, ως
εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.».
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ:
Η Παιδεία & το Περιβάλλον ιδίως:
Στον τομέα της Παιδείας:
•
Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
•

ΔΗΜΟΥ

Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

•
Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού
και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στον Τομέα Περιβάλλοντος
στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών.
2.

Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.

3. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4.
Η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε αντίστοιχα
θέματα.

Η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιχείρηση μπορεί ακόμα να συμμετάσχει σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας,
αλληλεγγύης, παιδείας και περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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H επιχείρηση μπορεί ακόμα να αναπτύσσει και κάθε άλλη δραστηριότητα που
ανάγεται στους γενικούς σκοπούς της.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως του Δήμου
Μονεμβασιάς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Το μετοχικό κεφάλαιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι το άθροισμα των
μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων ήτοι 110.000,00€
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα
μέλη αυτά τουλάχιστο:
•
πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλάχιστον δύο (2) μέλη
εξ αυτών, προέρχονται από τη μειοψηφία.
•
ένας (1) είναι εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Λακωνίας.
•
Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, ένα μέλος οριζόμενο από τη
μειοψηφία.
•
Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20)
εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην
επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
•
Η χρηματοδότηση από το Δήμο Μονεμβασιάς 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.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
•
Παρέλθει η διάρκεια της
•
Πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και απόφαση του ΓΓ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
•
Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά αν 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
Μονεμβασιάς.
Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο
δημοτικό συμβούλιο.
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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.
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.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νικολινάκος είπε ότι τα ΚΔΑΠ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν
με τη συνεργασία ενός άλλου δήμου ή με μία άλλης μορφής Κοινωφελή Επιχείρηση.
Ο κ. Δημητρόπουλος είπε ότι η παράταξή του είναι αντίθετη με την ίδρυση και λειτουργία
των Κοινωφελών Επιχειρήσεων, διότι σαν σκοπό έχουν το κέρδος και δεν μπορεί η παιδεία που
έχει η συγκεκριμένη Κοινωφελής να αποτελεί αντικείμενό της, φρονώ ότι τις δραστηριότητες
αυτές θα μπορούσε να τις ασκήσει ένα νομικό πρόσωπο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα πιο πάνω, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του
άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, τις όμοιες του άρθρου 65 του αυτού νόμου:

αποφασίζει κατά πλειοψ ηφία

Μειοψηφούντων των κ.κ. Νικολινάκου Παναγιώτη, Χαραμή Αντωνίου και Δημητρόπουλου
Δημοσθένη.

Τη συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας
και Περιβάλλοντος Μονεμβασιάς & Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βοιών Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον διακριτικό τίτλο

και τη σύσταση Νέας Κ οινωφ ελούς Επιχείρησης του Δήμου Μ ονεμβασιάς, ως
εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.».
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ:
Η Παιδεία & το Περιβάλλον ιδίως:
Στον τομέα της Παιδείας:
•
Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, καθώς και η
ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ).
•

Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

•
Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού
και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Στον Τομέα 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 ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.
•

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

Η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε
αντίστοιχα θέματα.
• Η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
• Η Επιχείρηση μπορεί
ακόμα να συμμετάσχει σε προγράμματα κοινωνικής
προστασίας, αλληλεγγύης, απασχόλησης (π.χ. Βοήθεια στο Σπίτι), παιδείας και
περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• H επιχείρηση μπορεί ακόμα να αναπτύσσει και κάθε άλλη δραστηριότητα που
ανάγεται στους γενικούς σκοπούς της.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως του Δήμου
Μονεμβασιάς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Το μετοχικό κεφάλαιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι το άθροισμα των
μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων ήτοι 110.000,00€
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα
μέλη αυτά τουλάχιστον:
•
πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλάχιστον δύο (2) μέλη
εξ αυτών προέρχονται από τη μειοψηφία.
•
ένας (1) είναι εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Λακωνίας.
•
Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης ένα μέλος οριζόμενο από τη
μειοψηφία.
•
Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20)
εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην
επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
•
Η χρηματοδότηση από το Δήμο Μονεμβασιάς 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.
•
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•
Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
•
Παρέλθει η διάρκεια της
•
Πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και απόφαση του Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
•
Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά αν 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
Μονεμβασιάς.
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.
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.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2011.

Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Μέντης Γεώργιος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα
Σπυριδάκος Βασίλειος
Μολάοι 12-04-2011
Σταθάκης Παναγιώτης
Η Ειδική Γραμματέας
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκη Ευγενία
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
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Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Τσάκος Κων/νος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
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