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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 5/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 Σηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα εηθνζηπέληε (25) ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξψελ Ννκαξρηαθνχ Σπκβνπιίνπ Πνιπγχξνπ, 

χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 5/21.2.2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ 

Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

     Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 
2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 
5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 ηκώλεο Ησάλλεο 
6 αξάληε Μαξία 19 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 
7 Ενύλε ηέιια 20 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
8 Πύξξνο Ησάλλεο 21 Καπιάλεο Θσκάο 
9 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 23 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 24 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 
12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 25 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
13 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθψλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξφεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ, β) 

Μαραηξάο Αλδξέαο, Μεηακόξθσζεο, γ) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, δ) Μειαλδίλνο Ησαθείκ, 

Βξαζηάκσλ, ε) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, ζη) Σπξνβνύδεο Ησάλλεο, Βάβδνπ. 

 ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ όια ηα θαηεπείγνληα ζέκαηα θαη κέρξη ην ππ’ 

αξηζ.16
ν
 ηαθηηθό ζέκα, πνπ αθνξνύζε ζηηο ζπγρσλεύζεηο ζρνιηθώλ επηηξνπώλ Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε κε ηελ ζπκθσλία όισλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ λα ζπλερηζηεί ζε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 28 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη ώξα 19:00, θαζώο ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη 

ηεο θχζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιχ. Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη ε 

ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηψλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνχ πξψηα 

ν Πξφεδξνο ελεκεξψζεη ην ζψκα γηα ηα φζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε.  

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε: «απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

λένπ Ν. 3852/2010, θαη εηδηθφηεξα θαηά ην άξζ. 109 θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Τ.Α., πξψηνπ 

βαζκνχ, πνπ ζπλελψλνληαη ζε έλα λέν δήκν, ζπγρσλεχνληαη ππνρξεσηηθά ζε κία θνηλσθειή 

επηρείξεζε. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία 

δχν (2) κελψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, νξίδεηαη ε επσλπκία, ν ζθνπφο, ε 

Γηνίθεζε, ην θεθάιαην, νη πφξνη, ε δηάξθεηα, ε έδξα ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο θαη θάζε άιιν 

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 
2 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 14
ν
  πγρώλεπζε Κνηλσθειώλ Δπηρεηξήζεσλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 91  
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ζηνηρείν αλαγθαίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο. 

 Σρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο πνπ κπνξεί λα έρεη ε επηρείξεζε θνηλσθεινχο ραξαθηήξα 

επάγνληαη ηα αθφινπζα:  

 Ο Γήκνο κπνξεί λα ζπζηήζεη κία εληαία θνηλσθειή επηρείξεζε κε  ζθνπφ ηελ νξγάλσζε 

ιεηηνπξγηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπλαθψλ ή  ζπλδεφκελσλ κε ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο: 

  ηνπ  πεξηβάιινληνο, κε εμαίξεζε ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηελ 

απνθνκηδή ησλ  απνξξηκκάησλ, ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξαζίλνπ θαη ηε ιεηηνπξγία 

θνηκεηεξίσλ θαη  θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ.  

 ηεο νξγάλσζεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο,    

 ηεο εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε  ηεο 

πεξηνρήο ηνπο, θαζψο θαη ηεο εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ 

πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.  

 ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη  

 Τεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ.  

Δίλαη δπλαηή απφ ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε ε παξάιιειε επηδίσμε πεξηζζφηεξσλ ζθνπψλ, θαηά ηα 

αλσηέξσ, νη νπνίνη είλαη κεηαμχ ηνπο ζπλαθείο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ έρνπλ  εκπνξηθφ ή 

βηνκεραληθφ ραξαθηήξα.  

Ο Γήκνο καο έρεη ζπζηήζεη ηηο θάησζη Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο  Δπηρεηξήζεηο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 254 ηνπ N.3463/2006: 

1). «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο  Δπηρείξεζε Εεξβνρσξίσλ θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν ‘ΓΖΚΔΕ’», (ΦΔΚ 

1473/6-9-2010)  
2). «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο  Δπηρείξεζε Οξκύιηαο » κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΡΜΤΛΖ», (ΦΔΚ 

1685/21-8-2008)  
3).  «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο  Δπηρείξεζε Πνιπγύξνπ» κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΖΚΔΠΟ», (ΦΔΚ 

759/Β΄/27-4-09)  
4). «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε  Γήκνπ Αλζεκνύληα» κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΓΖ.Κ.Δ.Γ.Α», (ΦΔΚ 2257 21-10-2009)  

 Με βάζε ηα αλσηέξσ πξνηείλσ ηε ζπγρώλεπζε ησλ παξαπάλσ πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 254 ηνπ N 3463/2006 θαη ηε ζύζηαζε κίαο εληαίαο θνηλσθεινύο 

επηρείξεζεο».  

Σηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Σην ζεκείν απηφ ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο 

αλέθεξε φηη νη δξάζεηο: α) Βοήθεια ζηο Σπίηι και β) Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας λα είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη φρη ηεο θνηλσθεινχο. 
Τν Γ.Σ. αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππ’ φςε ην άξζξν 109 ηνπ λ 3852/2010 θαη κεηά απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 

 Σελ ζπγρώλεπζε ησλ σο άλσ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ, νη νπνίεο ζπζηάζεθαλ 

κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 254 ηνπ N 3463/2006, θαη ηε ζύζηαζε κία λέαο θνηλσθεινύο 

δεκνηηθήο επηρείξεζεο κε:  

Α). ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

«Kνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Πνιπγύξνπ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚEΓHΠO», 

 

Β). ΚΟΠΟΗ 

1. ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο  : 

α). Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ,  

αξρηηεθηνληθνχ θαη  πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ.  

β). Ζ ιεηηνπξγία ζθαγείσλ θαη εξγαζηεξίσλ 

γ). Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καζαξέο Αθηέο – Καζαξέο Θάιαζζεο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

δ). Ζ εθπφλεζε θαη ε πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο αγξίσλ θαη αδέζπνησλ δψσλ 
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ε). Ζ ιεηηνπξγία εξγαζηεξίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ δήκνπ 

ζη). Ζ δηαρείξηζε κηαο ηακαηηθήο πεγήο ηεο πεξηνρήο 

 

2. ηνλ ηνκέα ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο, Ηδίσο: 

1. Ζ νξγάλσζε θαη ε ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε φισλ ησλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ κε ηελ 

πξσηεχνπζα, πεξηιακβάλνπζα εάλ απαηηεζεί θαη ηελ κεηαθνξά καζεηψλ απφ ηελ νηθία ηνπο ζηα 

ζρνιεία, ζηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλνη.     

 

3).ηνλ ηνκέα εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

 Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ  αλάπηπμε  ηεο 

πεξηνρήο ηνπο, θαζψο θαη ηεο εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ πξνψζεζεο 

ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.  

 

4). ηνλ ηνκέα ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ, ηδίσο: 

 Ζ νξγάλσζε, αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ), πεξηιακβαλφκελεο 

ηεο αμηνπνίεζεο ηακαηηθψλ πεγψλ ε δηνξγάλσζε πεξηεγήζεσλ, εθζέζεσλ, ενξηψλ θαη 

παξαζηάζεσλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπηθψλ εζίκσλ, φπσο θαη ε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία κε θάζε 

έηεξν ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή εηαηξίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

ηνπξηζκφ.  

 

5). ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο  

1. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ θαη αλάπηπμε θάζε παξεκθεξνχο θνηλσληθήο 

δξαζηεξηφηεηνο πξνο φθεινο ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθά νκάδσλ. 

2. Ζ κειέηε, εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

αθνξνχλ εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο. 

3. Ζ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ κε βάζε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν 

απφ θνξέα ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαζψο θαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη». 

 Σχκθσλα δε κε ηελ κε αξηζκφ πξση. Οηθ9104/24-2-2011 ππ’ αξηζ. 24 εγθχθιην ηνπ 

ΥΠ.ΔΣ.Α.Ζ.Γ. γηα φζν δηάζηεκα ηζρχνπλ νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ην πθηζηάκελν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ δηέπεη ηηο δξάζεηο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ θαη ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη πεξηνξηζκνί, πνπ πθίζηαληαη απφ ηηο 

αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ σο άλσ πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ, επηηξέπεηαη λα αζθεζνχλ 

δηαθξηηέο δξάζεηο ηνπ ηδίνπ ηνκέα αξκνδηνηήησλ απφ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηελ θνηλσθειή 

επηρείξεζε ηνπ Γήκνπ. Έηζη ε θνηλσθειήο επηρείξεζε κπνξεί ηδίσο λα πινπνηεί πξφγξακκα 

παηδηθνχ-βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΣΠΑ πξάμεο ‘Δλαξκφληζε 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο’ (αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 

αιιειεγγχεο), λα ιεηηνπξγεί ηε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην ΔΣΠΑ πξάμε ‘Δλέξγεηεο ζηήξημεο 

ειηθησκέλσλ θαη ινηπψλ αηφκσλ, πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο 

ησλ εκκέζσο σθεινπκέλσλ αηφκσλ’ κέζσ ηνπ ΚΖΦΖΜ θαη λα πινπνηεί ην πξφγξακκα ΚΓΑΠ θαη 

ΚΓΠΑ ΑΜΔΑ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΣΠΑ πξάμεο ‘Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο’.        

Γ). ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: 

 Ζ δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο νξίδεηαη ζε πελήληα ρξφληα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Γ). ΔΓΡΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: 

Έδξα ηεο επηρείξεζεο νξίδεηαη ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ  

 

Δ). ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ- ΠΔΡΗΟΤΗΑ : 

 Τν ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ζπγρσλεπζέλησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ είλαη 371.379,00 €.  

Ε). ΓΗΟΗΚΖΖ: 

Ζ επηρείξεζε δηνηθείηαη απφ επηακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν νξίδεηαη καδί κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη απαξηίδεηαη απφ: 

1. (5) είλαη αηξεηνί  εθπξόζσπνη, εθ ησλ νπνίσλ ηξεηο πξνέξρνληαη εθ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ 

Γήκνπ θαη δχν απφ ηε κεηνςεθία.  
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2. έλαο (1) είλαη εθπξόζσπνο θνηλσληθνύ θνξέα ηεο  πεξηνρήο.  

3.  Έλαο (1) είλαη δεκόηεο ή θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ πνπ έρεη  πείξα ή γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην 

αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο.  

4. Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ είθνζη (20) εξγαδφκελνπο, 

νξίδεηαη σο κέινο έλαο (1) εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ  επηρείξεζε, ν νπνίνο 

ππνδεηθλχεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε απηψλ, θαη θαηαιακβάλεη ζέζε αηξεηνύ.  

 

Ζ). ΠΟΡΟΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: 

1).Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γήκν Πνιπγχξνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε 

βάζε ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Ν.3463/06, θαη ή ηπρφλ έθηαθηε επηρνξήγεζε ην 

χςνο ηεο νπνίαο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηαβνιή ηεο 

έθηαθηεο επηρνξήγεζεο.  

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

Δζληθψλ Φνξέσλ. 

3). Οη Γσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, εληζρχζεηο απφ λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα θαη 

απφ θπζηθά πξφζσπα. γ) εηζπξάμεηο απφ ην αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ησλ ππεξεζηψλ, πνπ παξέρεη ην 

Ν.Π.Γ.Γ. 

4). Πξφζνδνη απφ ηε δηθή ηνπ πεξηνπζία, θαζψο θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

5) . Λνηπέο επηρνξεγήζεηο  

6). Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηξίηνπο. 

Θ). ΛΤΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: 

Ζ επηρείξεζε ιχεηαη φηαλ: 

Α. Παξέιζεη ε δηάξθεηα ηεο  

Β. Πξηλ ηελ πάξνδν ηεο  δηάξθεηάο ηεο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε 

ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη πξάμε ηνπ Γεληθνχ  Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ ίδηα  δηαδηθαζία ιχεηαη ε 

επηρείξεζε ππνρξεσηηθά, εάλ θαηαζηεί αλελεξγφο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα  άλσ ησλ δχν (2) εηψλ. 

 Τε ιχζε ηεο επηρείξεζεο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε απηήο. Μεηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο  

επηρείξεζεο, φζα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνκέλνπλ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν Πνιπγχξνπ. 

 Ζ εθθαζάξηζε γίλεηαη κφλνλ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο πνπ νξίδνληαη απφ ην νηθείν δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην. 

Η). ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Ζ επηρείξεζε γίλεηαη θαζνιηθφο δηάδνρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

ζπγρσλεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ.  

Απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Πνιπγχξνπ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Διέγρνπ Ννκηκφηεηαο, ε παξνχζα απφθαζε ζα 

εθδνζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 91/2011. 
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Υπνγξαθή                Υπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 8 -3-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

θ.α.α. 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΥΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ` 
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