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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
                                                     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 
    Από τo υπ' αριθμ. 6ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 
28ης Φεβρουαρίου 2011. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 99/2011 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: «Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Ορεστιάδας».  
    Στην Ορεστιάδα, σήμερα 28 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα.17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
5926/25-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων 
(για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010. 

    Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo τριάντα τριών (33) μελώv βρίσκονται παρόντα 
τριάντα τρία (33), τα  εξής: 

  
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
3. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
5. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
7. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
9. ΔΟΛΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
13. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΙΑΚΟΣ 14. ΛΑΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
15. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
17. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
19. ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
21. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
25. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
27. ΤΥΡΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
29. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
31. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
33. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   
          ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 

- 

18. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
20. ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
22. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
24. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
26. ΧΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 
28. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
30. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
32. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. 
Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Παλλίδης Χαρίλαος για τηv τήρηση 

τωv πρακτικώv. 
Επίσης παρών ήταν ο υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού κ. Τσομπανίδης Ιωάννης και η 

κ. Μπογιατζή Άννα για τυχόν διευκρινίσεις σε θέματα Σύστασης – συγχώνευσης  Ν.Π.Δ.Δ. και 
Επιχειρήσεων του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ Δήμου Ορεστιάδας.   
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Ο Πρόεδρος τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος αvαφερόμεvoς στo 7ο  θέμα 
της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή  τoυ θέματoς, τον Δήμαρχο κ. Μουζά Δημήτριο vα 
αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής  αφού πήρε το λόγο είπε τα εξής αναλυτικά: 
 «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.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. 

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. 
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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 Ορεστιάδας προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Βύσσας, Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. 
 

Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι εξής επιχειρήσεις: 
1. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας».  

2. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τριγώνου».  

 

Σύμφωνα με 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, σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το ότι στο Δήμο Ορεστιάδας   πρόκειται να 
λειτουργήσει ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το 
επιβάλλουν, είναι δυνατό να γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των τομέων. Για παράδειγμα, όταν 
με τη συγχώνευση προκύπτει μία κοινωφελής επιχείρηση και ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 
μπορεί η κοινωφελής επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες παιδείας και αθλητισμού και το νομικό 
πρόσωπο να ασκεί δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και πολιτισμού ή το 
αντίστροφο. 
 

Επιπλέον στην εγκύκλιο 24/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ επισημαίνονται τα εξής: 
  Με γνώμονα τη μέγιστη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων του ίδιου τομέα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την βελτιστοποίηση της 
αξιοποίησης του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού, είναι σκόπιμο να εξαντλείται κάθε 
δυνατότητα προκειμένου να οργανώνονται διακριτά οι τομείς αρμοδιοτήτων μεταξύ του νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου και της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου. Λαμβάνοντας, ωστόσο, 
υπόψη τους περιορισμούς που υφίστανται από τις ανειλημμένες υποχρεώσεις των υφιστάμενων 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και τις ιδιαιτερότητες 
που απορρέουν από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δράσεις τους, όπως για 
παράδειγμα η άσκηση ορισμένης δραστηριότητας, υποχρεωτικά, από φορέα ιδιωτικού δικαίου με άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας, (π.χ. για ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ, αποφάσεις Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας Π1β/Γ.Π.οικ.14951/9.10.2001, Π2β/Γ.Π.οικ.14957/9.10.2001 και 
Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/9.10.2001 - ΦΕΚ 1397/Β΄/22.10.2001), επισημαίνεται ότι για όσο διάστημα 
ισχύουν οι περιορισμοί αυτοί, επιτρέπεται να ασκηθούν διακριτές δράσεις του ίδιου τομέα 
αρμοδιοτήτων από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και την κοινωφελή επιχείρηση του δήμου. Για 
διευκόλυνση ως προς την εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών, παρατίθενται τα εξής ενδεικτικά 
παραδείγματα: 

1. Σε ένα δήμο μπορεί παιδικός – βρεφονηπιακός σταθμός (ως πρώην κρατικός σταθμός που 
μεταβιβάστηκε στο δήμο με το άρθρο 12 του ν. 2880/2001) να λειτουργεί στο πλαίσιο νπδδ και 
παράλληλα μπορεί η κοινωφελής επιχείρηση να υλοποιεί πρόγραμμα παιδικού – βρεφονηπιακού 
σταθμού της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής» (αρμοδιότητες στον τομέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης). 

2. Σε ένα δήμο μπορεί να λειτουργεί το ΚΑΠΗ στο πλαίσιο νπδδ και παράλληλα να λειτουργεί 
από την κοινωφελή επιχείρηση η συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ πράξη «Ενέργειες στήριξης 
ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 
εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», μέσω των ΚΗΦΗ, που με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία ιδρύεται 
και λειτουργεί μόνο από φορέα ιδιωτικού δικαίου (αρμοδιότητες στον τομέα κοινωνικής προστασίας 
και αλληλεγγύης). 

3. Σε ένα δήμο μπορεί να λειτουργεί βιβλιοθήκη στο πλαίσιο νπδδ και παράλληλα η κοινωφελής 
επιχείρηση να υλοποιεί το πρόγραμμα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ της συγχρηματοδοτούμενης από το 
ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που με βάση την υφιστάμενη 
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νομοθεσία ιδρύεται και λειτουργεί μόνο από φορέα ιδιωτικού δικαίου (αρμοδιότητες στον τομέα 
παιδείας). 
 

Αρμοδιότητες της νέας κοινωφελούς επιχείρησης η οποία θα προκύψει από τη συγχώνευση των 
παραπάνω δημοτικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που θα δοθούν στο Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ορεστιάδας προτείνεται να είναι οι εξής: 
  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΤΟΥ 
Ν.3463/2006 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 94 Ν.3852/2010: 

 
Τομέας παιδείας  
- Η λειτουργία  κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,   
- Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,  
- Η λειτουργία σχολής  χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,   
- Η λειτουργία ωδείου,  
 
Τομέας Πολιτισμού  
- 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 τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Πολιτισμού 
- Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  με την 
κείμενη νομοθεσία. 
- Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 
- Η λειτουργία φιλαρμονικής  
 
Τομέας Περιβάλλοντος, 
- 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 εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων 
- Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου 
- Η ανάπτυξη δράσεων για την περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών  
 
Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται: 

  -  Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας 
  -  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  
 -   Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της τουριστικής ανάπτυξη του 
Δήμου.  
 -  Ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού  

   - Την υλοποίηση προγραμμάτων παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού της συγχρηματοδοτούμενης από το 
ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»  
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 - Και κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με τους σκοπούς της νέας κοινωφελούς επιχείρησης και 
αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανάπτυξη του  Δημοτικού έργου και σε κάθε περίπτωση δεν έχει 
εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ούτε εμπίπτει στις κρατικές αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται 
στο άρθρο 75 παράγραφο 2 του Ν. 3463/2006 που έχουν εκχωρηθεί στους  Δήμους ή αυτές που 
εξαιρούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 77/198.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

 Σύμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα καταλήγουμε στην πρόταση και τη σύσταση ενιαίας 
Κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» - 
ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η πόλη της Ν. Ορεστιάδας. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ : 

Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του κεφαλαίου των συγχωνευόμενων 
κοινωφελών επιχειρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές πράξεις τους, τις τροποποιήσεις 
αυτών και τις οικονομικές καταστάσεις τους οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Συγκεκριμένα το κεφάλαιο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» - ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο ορίζεται σε 
228.694,00 €  έχει καταβληθεί και προκύπτει από το άθροισμα   
α. του κεφαλαίου ύψους 100.000,00 €  της «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Ορεστιάδας»  
β. του κεφαλαίου ύψους 128.694,00 € της επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τριγώνου»  
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 

Η επιχείρηση διοικείται από 7-11 μελές διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστο:  

 τρεις (3) είναι αιρετοί  εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας και  τουλάχιστον ένα μέλος 
εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.  

 ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχής.  
 Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν  πείρα ή 

γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.  
 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.  
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού ή κοινοτικού  
συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά  την εγκατάσταση 
του νέου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 
 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
 Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ορεστιάδας 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. 

 Λοιπές επιχορηγήσεις  
 Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους. 
 Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης 
 Έσοδα από λοιπές πηγές 
 
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. 
 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  
1. την εισήγηση του προέδρου  

2. τις διατάξεις των άρθρων 103, 107 και 109 του Ν.3852/2010. 

3. τις διατάξεις των άρθρων 262 ΚΔΚ περί λύση κοινωφελών επιχειρήσεων. 

4. τις διατάξεις των άρθρων 259 και 268 του ν.3463/06. 

5. την εγκύκλιο 11/2011 και την εγκύκλιο 9/2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ  
6. Την υπ’ αριθμ. 44/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας, περί 

σύστασης της «Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας» με τον 

διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 649/30-1-2009, απόφαση 

του Γ.Γ της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

266/Β΄/13-2-2009 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: ΦΕΚ 883/12-05-2009).  

7. Την υπ’ αριθμ. 15/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας, περί 

σύστασης της «Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Τριγώνου» χωρίς διακριτικό τίτλο, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2928/08, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και 

Θράκης, και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 969 Β/26-5-2008  
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
και την σχετική νομοθεσία που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισήγηση ,  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Ορεστιάδας και Τριγώνου:   
1. «Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας» με τον διακριτικό τίτλο 
«ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.», συστήθηκε με την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 44/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 649/30-01-2009 απόφαση του 
Γ.Γ της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 266/ Β΄/ 13.2.2009, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: ΦΕΚ 883/12-05-2009). 
   
2. «Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Τριγώνου» χωρίς διακριτικό τίτλο, συστήθηκε με την με την ορθή 
επανάληψη υπ’ αριθμ. 15/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριγώνου, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2928/08, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης 
και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 969 Β/26-5-2008.  
και τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας» - ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
Κοινωφελής Επιχείρηση Του Ν. 3463/2006 

ΣΚΟΠΟΣ: 

Τομέας παιδείας  
- Η λειτουργία  κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,   
- Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,  
- Η λειτουργία σχολής  χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,   
- Η λειτουργία ωδείου,  
 
Τομέας Πολιτισμού  
- 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 τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Πολιτισμού 
- Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  με την 
κείμενη νομοθεσία. 
- Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 
- Η λειτουργία φιλαρμονικής – μουσικών συνόλων 
 
Τομέας Περιβάλλοντος: 
- Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού,  αρχιτεκτονικού 
και  πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 
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- 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 εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων 
- Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου 
- Η ανάπτυξη δράσεων για την περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών  
 

Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται: 
  -  Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας. 
  -  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  
 -   Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της τουριστικής ανάπτυξη του 
Δήμου.  
 -  Ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού   

   - Την υλοποίηση προγραμμάτων παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού της συγχρηματοδοτούμενης από το 
ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»  

 - Και κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με τους σκοπούς της νέας κοινωφελούς επιχείρησης και 
αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανάπτυξη του  Δημοτικού έργου και σε κάθε περίπτωση δεν έχει 
εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ούτε εμπίπτει στις κρατικές αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται 
στο άρθρο 75 παράγραφο 2 του Ν. 3463/2006 που έχουν εκχωρηθεί στους  Δήμους ή αυτές που 
εξαιρούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 77/198.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η πόλη της Ν. Ορεστιάδας. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του κεφαλαίου των συγχωνευόμενων 
κοινωφελών επιχειρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές πράξεις τους, τις τροποποιήσεις 
αυτών και τις οικονομικές καταστάσεις τους οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Συγκεκριμένα το κεφάλαιο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» - ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο ορίζεται σε 
228.694,00 €  έχει καταβληθεί και προκύπτει από το άθροισμα   
α. του κεφαλαίου ύψους 100.000,00 €  της «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Ορεστιάδας»  
β. του κεφαλαίου ύψους 128.694,00 € της επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τριγώνου»  
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 
Η επιχείρηση διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστο:  

 τρεις (3) είναι αιρετοί  εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας και  τουλάχιστον ένα μέλος 
εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.  

 ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχής.  



 9 

 Τα υπόλοιπα τρία μέλη (3) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που 
έχουν  πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.  

 Έναν εκπρόσωπο των εργαζόμενων στην επιχείρηση αν αυτή απασχολεί περισσότερο από 
είκοσι εργαζόμενους, υποδεικνυόμενους από την Γενική Συνέλευση αυτών με ταυτόχρονη 
μείωση του αριθμού Δημοτών - κατοίκων 

ΘΗΤΕΙΑ 
Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής. 
 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
 Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ορεστιάδας 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. 
 
 Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ .Παπαδόπουλος, Μαντικίδης, Δαλαμαγκίδης και Ουρουμίδης. 

 
     Η απόφαση αυτή πήρε  α/α  99/2011.               

       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως  ακολουθεί: 
          
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
         ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
          Ακριβές απόσπασμα 
         Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας          
       
         ΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


