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(δ) Κοινωφελής Επιχείρηση Αστικής Συγκοινωνίας 
(Κ.Ε.Α.Σ.) Δήμου Κω και σύσταση νέας Κοινωφελούς 
Επιχείρησης, με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρό−
νοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας». .................... 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  απόφ. 177/2011
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2011 απόφασης του Διοικητι−

κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Τροποποί−
ηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κ. 
Νευροκοπίου».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις:
− Των άρθρων 103, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ. Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης».

• Τις υπ’ αριθμ. 74895/60/30−12−2010 και 5370/15/
02−02−2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

• Την υπ’ αριθμ. 3554/05−04−2011 (ΑΔΑ 4ΑΓΨΟΡ1Υ−ΡΩ) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία εγκρίθηκε 
η αριθ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κ. Νευροκοπίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1021/τ. Β΄/

26−05−2011 σχετικά με την «Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. 
του Δήμου Κ. Νευροκοπίου».

• Την υπ’ αριθμ. 177/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Κ. Νευροκοπίου (ΑΔΑ 4ΑΜ4ΩΕ3−ΡΛΜ) σχετικά 
με την έγκριση της αριθ. 22/2011 απόφασης του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του οικείου Δήμου.

• Την υπ’ αριθμ. 684/11−01−2011 (ΦΕΚ 88/τ. Β΄/31−01−2011) 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης για παροχή εξουσιοδό−
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονί−
ας − Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους.

• Την υπ’ αριθμ. 1613/02−02−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης, αποφασίζει: 

1. Την Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κ.Νευροκοπίου, ως εξής: 

α) Στο τέλος του άρθρου 2 Συνιστά νέο Νομικό Πρό−
σωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου με 
την επωνυμία «Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού», 
χάριν συντομίας να αντικατασταθεί η επωνυμία ως εξής 
«Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Κ. Νευροκοπίου».

β) Στην παράγραφο 15 του άρθρου 3 όπου μνημονεύ−
εται «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας», να εγγραφεί και 
η λέξη Ηλικιωμένων, ήτοι στο εξής θα μνημονεύεται 
«Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)». 

γ) Στην παράγραφο 16 του άρθρου 3 και μετά τις 
λέξεις «…. Σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα διαβίωσης» να συνεχίζει: «…

− Η διανομή παρασκευασμένων, συσκευασμένων με 
σύγχρονες προδιαγραφές φαγητού στους κατοίκους 
του Δήμου που έχουν πραγματική ανάγκη.

− Η εξεύρεση τρόπων και υποδομών παροχής συνε−
χούς βοήθειας και ενίσχυσης των ενδεών , απόρων και 
ομάδων που μειονεκτούν βιοτικά».

2. Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπά−
νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΦΕΙΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 485/2011 (2)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων: (α) Κοινω−

φελής Επιχείρηση Δήμου Κω (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.), (β) Δημοτι−
κή Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Υποστήρι−
ξης Δήμου Δικαίου Κω (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ.), (γ) Κοινωφελής 
Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Κω (Κ.Ε.ΠΟ.Δ.Κ.) και 
(δ) Κοινωφελής Επιχείρηση Αστικής Συγκοινωνίας 
(Κ.Ε.Α.Σ.) Δήμου Κω και σύσταση νέας Κοινωφελούς 
Επιχείρησης, με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοι−
ας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 109 «περί Συγχώνευσης 

κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων Δήμων» και 262, 
παρ. 8 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) της Νέας 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις των αρθρ. 1, 65 και 107 του αυτού ως 
άνω νόμου.

3. Τις διατάξεις των αρθρ. 263, 265, παρ. 8 του Ν. 3463/
2006 του Κ.Δ.Κ. 

4. Την υπ’ αριθμ. 4569/27−1−2011 εγκύκλιο 11 περί «θε−
μάτων συγχωνεύσεων και προσωπικού ΝΠΔΔ και Επι−
χειρήσεων των Δήμων» του ΥΠΕΣ. 

5. Το ΦΕΚ 2399/Β΄/1−12−2009 περί «Μετατροπής της 
ΔΕΚΥΚ σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση με την επω−
νυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κω (ΚΕΔΗΚ)». 

6. Το ΦΕΚ 658/Β΄/9−4−2009 περί «Έγκρισης προσαρμο−
γής – μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνι−
κής Υποστήριξης Δικαίου Κω (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ.)» 

7. Το ΦΕΚ 2399/Β΄/1−12−2009 περί «Σύστασης Κοινωφε−
λούς Επιχείρησης Πολιτισμού Δήμου Κω (Κ.Ε.ΠΟ.Δ.Κ.)». 

8. Το ΦΕΚ 2399/Β΄/1−12−2009 περί «Μετατροπής της 
ΔΕΑΣ, σε Κοινωφελή Επιχείρηση Αστικής Συγκοινωνίας 
Κω (Κ.Ε.Α.Σ.).

9. Την υπ’ αριθμ. 130/22−02−2011 αρχική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Την υπ’ αριθμ. 392/09−09−2011 μεταγενέστερη από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

11. α) Το υπ’ αριθμ. 1032/4−6−2011 έγγραφο ερώτημα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ. 29039 (27578)/25−8−2011 
απαντητική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, προς 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

β) Το υπ’ αριθμ. 42388/11−11−2011 έγγραφο της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «περί συγχώνευσης και 
της ΚΕΑΣ».

Εγκρίνει:
Α) Την συγχώνευση των κατωτέρω Κοινωφελών Επι−

χειρήσεων, όπως προβλέπεται στις ρυθμίσεις των αρθρ. 
109 και 262, παρ. 8  του Ν. 3852/2010 και συμπληρωμα−
τικά των αρθρ. 263 και 265, παρ. 8 του Ν. 3463/2006 
του Δ.Κ.Κ.:

1. Της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την 
επωνυμία Κοινωφελής  Επιχείρηση Δήμου Κω (ΚΕΔΗΚ) 
του πρώην Δήμου Κω, η οποία έχει συσταθεί με την 
υπ’ αριθμό 15260 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έχει δημοσιευτεί στο 
τεύχος Β΄ με αριθμό 2399/1−12−2009 (ΦΕΚ) Ε.τ.Κ.

2. Της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την 
επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής 

Υποστήριξης Δικαίου Κω (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ.) του πρώην Δή−
μου Δικαίου, η οποία έχει συσταθεί με την υπ’  αριθμό 
2212/11−3−2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας και έχει δημοσιευτεί στο τεύχος Β΄ με αριθμό 
658/9−4−2009 (ΦΕΚ) Ε.τ.Κ. 

3. Της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την 
επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου 
Κω (Κ.Ε.ΠΟ.Δ.Κ.) του πρώην Δήμου Κω, η οποία έχει συ−
σταθεί με την υπ’ αριθμό 15547 του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας και έχει δημοσιευτεί στο τεύχος Β΄ με 
αριθμό 2399/1−12−2009 (ΦΕΚ) Ε.τ.Κ. και:

4. Της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την 
επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Αστικής Συγκοινω−
νίας Δήμου Κω (Κ.Ε.Α.Σ.) του πρώην Δήμου Κω, η οποία 
έχει συσταθεί με την αριθμό 15544 του Γενικού Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας και έχει δημοσιευτεί στο τεύχος 
Β΄ με αριθμό 2399/1−12−2009 (ΦΕΚ) Ε.τ.Κ. 

Β) Συστήνει νέα Κοινωφελή Επιχείρηση, με την επωνυ−
μία:  «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινω−
νίας Κω», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του 
Ν. 3852/2010, που έχει ως ακολούθως: 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προ−
στασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής 
Συγκοινωνίας.

2. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
Η Έδρα του Δήμου Κω.
3.ΣΚΟΠΟΙ :
1. Η δημιουργία και λειτουργία μονάδων προστασί−

ας ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων και γενικά η λήψη 
μέτρων και ενεργών πολιτικών που συμβάλλουν στην 
κοινωνική συνοχή, στην αλληλεγγύη και την κοινωνική 
προστασία. 

2. Η αγωγή Υγείας των κατοίκων με σκοπό την βελ−
τίωση της πρόσβασης του πολίτη στις δομές υγείας 
(κλείσιμο ραντεβού, κατεύθυνση, διευκόλυνση πολίτη), 
την προληπτική ιατρική, την ενημέρωση των νέων, την 
υποστήριξη ή και διενέργεια προγραμμάτων ψυχολο−
γικής στήριξης, συμβουλευτικής γυναικών και κέντρων, 
πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών.

3. Στα μέσα για την προώθηση των σκοπών της επιχεί−
ρησης συγκαταλέγονται και η συμμετοχή της σε οποι−
οδήποτε εθνικό ή διεθνές πρόγραμμα ή χρηματοδοτικό 
μέσο, η αποδοχή χορηγιών, επιχορηγήσεων κ.λ.π. 

4. Η οργάνωση της αστικής συγκοινωνίας.

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟ−
ΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

1. Η άμεση και έμμεση ενίσχυση της απασχόλησης 
μέσα από δράσεις κοινωνικής πρόνοιας, όπως η λει−
τουργία κέντρων Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

2. Η υλοποίηση προγραμμάτων ανακούφισης ή βελ−
τίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων και 
των ανήμπορων ατόμων, μετά από την καταγραφή τους 
στη φιλοσοφία του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”. 
Η λειτουργία κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων, γηροκο−
μείων και γενικότερα η ιδρυματική ή και η εξωϊδρυματική 
φροντίδα και ανακούφιση των ατόμων της τρίτης ηλι−
κία, η δημιουργία υποδομών οργάνωση και λειτουργία 
ΚΑΠΗ. Η λειτουργία του μπορεί να χρηματοδοτείται 
κατ΄ αναλογία από τα προνοιακά προγράμματα του Γ’ 
ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ.
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3. Μέριμνα και Κοινωνικές παροχές σε ευπαθείς κοι−
νωνικές ομάδες (άποροι, άνεργοι άστεγοι, αθίγγανοι, 
χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, άτομα με AIDS κλπ.), 
σε συνεργασία με σχετικούς συλλόγους ή ιδρύματα. 
(Τα άτομα αυτά ολοένα και διευρύνονται και νέες κα−
τηγορίες δημιουργούνται με κοινό χαρακτηριστικό την 
τάση προς τον κοινωνικό αποκλεισμό). Η αντιστροφή 
αυτής της τάσης, δημιουργεί την αναγκαιότητα για πα−
ροχή βοήθειας (τράπεζες ρούχων, υπηρεσία επείγουσας 
προνοσοκομειακής φροντίδας – ασθενοφόρων, ναυαγο−
σωστική υπηρεσία κλπ) συμβουλευτικής στήριξης και 
υποστήριξης (Γραφείο Ανεργίας, Ισότητας, Στατιστικής, 
Λέσχη φιλίας, Συμβουλευτικό τηλεφωνικό κέντρο κλπ.) 
συμβάλλει στην άρση των αδιεξόδων και στη επανέ−
νταξή τους. 

4. Η λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιο−
γόνες ουσίες. 

5. Η υλοποίηση προγράμματος για την υποστήριξη των 
νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά. 

6. Η υλοποίηση προγράμματος για την ελληνική γλώσ−
σα στους μετανάστες. 

7. Η υποστήριξη των ανέργων μέσα από την λειτουρ−
γία γραφείου ανέργων και γραφείου ενημέρωσης για 
την Απασχόληση και η λειτουργία ΚΕΚ.

8. Η δημιουργία τράπεζας ρούχων – τροφίμων και η 
σίτιση απόρων συνδημοτών. 

9. Η υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων, επειδή 
πολλές από τις υπηρεσίες αυτές είναι δυνατόν να κα−
λύπτονται από αυτές τα μέλη των οποίων προσφέρουν 
αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους. 

10. Η υποστήριξη της ίδρυσης, της λειτουργίας και της 
μεταφοράς τεχνογνωσίας σε συνεργατικές ομάδες που 
επιθυμούν να συστήσουν Κοινωνική ΕΠΕ των τομέων 
που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Α. Σκοπός ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών) και ΚΔΑΠ ΜΕΑ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχό−
λησης Παιδιών με Ειδική Αναπηρία): 

1. Η απασχόληση των παιδιών εκτός του σχολικού 
ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με 
ατομική οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργα−
νωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση 
των γονέων. 

2. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω προ−
γραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, 
ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλη−
σης και σωματικής αγωγής. Επίσης η συμμετοχή των 
παιδιών σε προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευ−
σης και κατάρτισης καθώς και η παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών προς τα ίδια και το οικογενειακό συγγενικό 
τους περιβάλλον. 

3. Η διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις 
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και της Νομαρχια−
κής Αυτοδιοικήσεως, τους φορείς και τις υπηρεσίες 
πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.α. τοπικής 
παρέμβασης και ανάπτυξης. 

4. Η υγιεινή και ασφαλής παραμονή των παιδιών σε 
κτίριο προσαρμοσμένο στις οριζόμενες τεχνικές προ−
διαγραφές καθώς και η απαραίτητη καθαριότητα των 
χώρων. 

5. Η πολύπλευρη και σφαιρική νοητική, συναισθη−
ματική, κοινωνική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη 
των παιδιών, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές 
αντιλήψεις. 

6. Η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και ο προβλημα−
τισμός των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχαγωγίας και 
σχέσεων με τα παιδιά τους. 

7. Η προώθηση της απασχόλησης ή της επανένταξης 
ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναι−
κών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες 
του κέντρου και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους 
στην αγορά εργασίας. 

8. Η εξυπηρέτηση των γυναικών που επιθυμούν να 
ενταχθούν στην αμειβόμενη ενεργό ζωή ή να επανε−
νταχθούν σε αυτήν ύστερα από απουσία τους λόγω 
των αλληλοσυγκρουόμενων ευθυνών απασχόλησης και 
οικογένειας. 

9. Η απασχόληση ανέργων γυναικών που διαθέτουν 
επαγγελματικά προσόντα και θέλουν να απασχοληθούν 
στις ειδικότητες του Κέντρου. 

10. Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, κάλυψης, προστασί−
ας, δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας, πληροφό−
ρησης, εκπαίδευσης σε παιδιά από 6 μέχρι 12 ετών. 

11. Η δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των 
παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους. 

12. Η συμβολή στην μείωση των κοινωνικών ανισοτή−
των και της ανισότητας των ευκαιριών. 

13. Η οργάνωση εκδηλώσεων, προβολών, διαλέξεων, 
συνεδρίων για σημαντικά κοινωνικά θέματα, με σκοπό 
την κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου. 

14. Η καλλιέργεια και η μετάδοση της κοινωνικής αλ−
ληλεγγύης. 

15. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 
16. Η διαμόρφωση ειδικών δράσεων οι οποίες εντάσ−

σονται στα πλαίσια εθνικών ή Δημοτικών προγραμμά−
των, ή στα πλαίσια κάθε διεθνή οργανισμού και φορέα 
που δραστηριοποιείται σε αντίστοιχες, με το νομικό 
πρόσωπο, δραστηριότητες. 

Β. Σκοπός ΚΗΦΗ (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλι−
κιωμένων): 

1. Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, κάλυψης, προστασί−
ας, δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας, πληροφό−
ρησης και εκπαίδευσης σε άτομα τρίτης ηλικίας. 

2. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. 
3. Η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους 

περιβάλλον. 
4. Η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και ερ−

γασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγε−
νικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα 
των ατόμων αυτών. 

5. Η διασύνδεση σε λειτουργικό επίπεδο με το ΚΑΠΗ 
που ενδεχομένως θα δημιουργηθεί στην περιοχή του 
Δήμου 

6. Η συνεργασία με τοπικούς φορείς που παρέχουν 
κοινωνικές υπηρεσίες και εφαρμόζουν ανάλογα ή πα−
ρεμφερή προγράμματα, καθώς και με μονάδες υγείας. 

7. Η εξασφάλιση της υγιεινής και ασφαλούς ημερήσιας 
παραμονής των ηλικιωμένων ατόμων σε κτίριο προσαρ−
μοσμένο στις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές καθώς 
και στην απαραίτητη καθαριότητα των χώρων. 

8. Η προώθηση της απασχόλησης ή της επανένταξης 
ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναι−
κών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες 
του κέντρου και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους 
στην αγορά εργασίας. 

9. Η καλλιέργεια και η μετάδοση της κοινωνικής αλ−
ληλεγγύης. 
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10. Η οργάνωση εκδηλώσεων, προβολών, διαλέξεων, 
συνεδρίων για σημαντικά κοινωνικά θέματα, με σκοπό 
την κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου. 

11. Η καταγραφή συστηματικά των ατόμων και των 
ομάδων που χρειάζονται βοήθεια. 

12. Η σύνταξη μελετών που να αφορούν την κοινωνία 
του Δήμου και τον ελεύθερο χρόνο των ατόμων της 
τρίτης ηλικίας και κάθε κοινωνικής ομάδας. 

13. Η διαμόρφωση ειδικών δράσεων οι οποίες εντάσ−
σονται τόσο στα πλαίσια εθνικών ή Δημοτικών προ−
γραμμάτων, ή στα πλαίσια κάθε διεθνή οργανισμού και 
φορέα που δραστηριοποιείται σε αντίστοιχες, με το 
νομικό πρόσωπο, δραστηριότητες. 

14. Η επαφή με τις υπηρεσίες όλων των φορέων για 
συγκέντρωση όλων των πληροφοριών και αναγκών και 
ιεράρχηση των προβλημάτων. 

15. Η υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμ−
βούλιο για λήψη αποφάσεων, σχετικά με θέματα που 
αφορούν γενικά την κοινωνική υποστήριξη. 

Γ. Σκοπός Βοήθειας στο σπίτι:
1. Η νοσηλευτική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη 

μέσα στο σπίτι τους, ενός σημαντικού αριθμού ηλικιω−
μένων και μη ατόμων που χρειάζονται βοήθεια και που 
δεν είναι ικανά να αυτοεξυπηρετηθούν. 

2. Η βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου ζωής 
των ατόμων που έχουν την ανάγκη φροντίδας στο ίδιο 
τους το σπίτι, μέσω της παροχής εξειδικευμένων και 
ποιοτικών υπηρεσιών. 

3. Η διευκόλυνση σημαντικού αριθμού γυναικών, οι 
οποίες είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα των ηλικι−
ωμένων, ούτως ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν 
στην τοπική αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης υπη−
ρεσιών φροντίδας των ατόμων αυτών. 

4. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς την οικογένεια. 

5. Η αναβάθμιση του κοινωνικού επιπέδου της ευρύ−
τερης περιοχής και η ενίσχυση του θεσμού της οικο−
γένειας. 

6. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η πλήρωση 
τους από γυναίκες άνεργες (πτυχιούχοι Νοσηλευτικής, 
Κοινωνικοί Λειτουργοί). 

7. Η αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος των ατό−
μων που θα εργαστούν στην μονάδα και παράλληλα η 
τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

8. Η ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και η δυνα−
τότητα δημιουργικότερης απασχόλησης του ελεύθερου 
χρόνου που πλέον δημιουργείται. 

9. Η αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου της πρωτοβάθ−
μιας τοπικής αυτοδιοίκησης. 

10. Η αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι 
κατάλληλοι για την στέγαση γραφείου των συγκεκρι−
μένων δραστηριοτήτων. 

ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ  
και: 

1. Η λειτουργία Σχόλης Γονέων. 
2. Η λειτουργία γραφείου Ισότητας. 
3. Η λειτουργία γραφείου για τους επαναπατριζόμε−

νους και τους αποδήμους. 
4. Η λειτουργία γραφείου εθελοντισμού. 
5. Η λειτουργία «Κέντρου Ενημέρωσης Υγείας» (Κ.Ε.Υ.) 

σε συνεργασία με τις πρωτοβάθμιες μονάδες Υγείας 
με ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ τη βελτίωση της πρόσβασης του 
πολίτη στις δομές υγείας, την πρόληψη (από λοιμώδεις 

νόσους, εξαρτησιογόνες ουσίες, σεξουαλικώς μεταδιδό−
μενα νοσήματα), την αγωγή υγείας, τη συμβουλευτική 
(π.χ. Υπηρεσία ελέγχου τροφίμων και νερού). 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 9/2011 αρ. πρωτ. 4317/25.01.2011 

έγιναν δεκτά 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) Επι−
στολή του Επιτρόπου L. Andor, με την οποία παρέχεται 
η δυνατότητα υλοποίησης των ανωτέρω δομών σε δή−
μους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, σας 
επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Α) Στην περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης του 
προγράμματος παραμένει ο ίδιος, ισχύουν τα προβλε−
πόμενα στην προαναφερθείσα εγκύκλιο, βάσει της οποί−
ας, το προσωπικό, που ήδη απασχολείται στα ανωτέρω 
προγράμματα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου ορισμένου χρόνου, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρε−
σίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, μέχρι την ενερ−
γοποίηση των νέων προγραμμάτων και για την υλο−
ποίηση αυτών μέχρι τη λήξη τους, όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις 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 προ−
σωπικού που απασχολείται στις δομές «Βοήθεια στο 
Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» ανανεώνο−
νται 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 εί−
ναι δυνατόν να παραμείνει ο ίδιος, το πρόγραμμα υλο−
ποιείται από τον κάθε ένα εξυπηρετούμενο δήμο ή νο−
μικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή κοινωφελή 
επιχείρηση που ο δήμος αυτός επιλέγει.

Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας ΟΤΑ που αναλαμ−
βάνει το πρόγραμμα, αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχουν συνα−
φθεί 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 διάρ−
κειάς 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».
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Κοινωφελής Επιχείρηση 
αναλαμβάνει, ως διάδοχος φορέας τα παρακάτω κοι−
νωνικά προγράμματα:

1. Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι,  του συγχωνευθέντος 
ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΗΡ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση είναι καθολικός διάδοχος 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των ανωτέ−
ρω προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που απορρέουν από συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης 
έργου, αναθέσεων κλπ. που έχουν συναφθεί για την 
κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων αυτών.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥ−
ΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

1. Η Οργάνωση της Δημοτικής συγκοινωνίας:
Η αρμοδιότητα αυτή που πλέον αποτελεί δυνητική 

αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 83 του 
Δ.Κ.Κ. για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης κυρίως των 
απομονωμένων οικισμών και η διασύνδεσή τους με το 
διοικητικό κέντρο του Δήμο, μπορεί να έχει ως στόχο:

α. την εξυπηρέτηση των πολιτών σε τακτά χρονικά 
διαστήματα για τη διασύνδεση τους με τις διοικητικές 
υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και για διασύνδεση μεταξύ 
των Δημοτικών Διαμερισμάτων στο βαθμό που δεν κα−
λύπτονται από την υφιστάμενη συγκοινωνία

β. την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων (κυρίως ηλικιωμέ−
νων) τόσο στις καθημερινές τους ανάγκες εφοδιασμού, 
όσο και αναψυχής, ιδιαίτερα στους θερινούς μήνες

γ. την εξυπηρέτηση των οργανωμένων ομάδων πληθυ−
σμού, όπως πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών συλλό−
γων, μαθητών για προγραμματισμένες μετακινήσεις.

δ. Η εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων Ξενοδοχείων 
της περιοχής του Δήμου.

ε. Η αποσυμφόρηση του Κέντρου ιδίως τους καλο−
καιρινούς μήνες.

Η είσπραξη ενός τυπικού εισιτηρίου δεν έχει τα χαρα−
κτηριστικά της ανταποδοτικότητας, αλλά της κάλυψης 
τμήματος των λειτουργικών εξόδων της δραστηριό−
τητας.

στ. Η οργάνωση και λειτουργία Τουριστικού Γραφείου, 
όπου με ίδια ή παραχωρημένα μέσω τρίτων μεταφορικά 
μέσα, προσφέρονται υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τη 
μεταφορά ή διακίνηση ή διαμονή μεμονωμένων ατόμων 
ή ομάδων ατόμων, εντός ή εκτός της χώρας.

Οι υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου περι−
λαμβάνουν τα εξής:

1. Την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρο−
μών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας, με ιδιό−
κτητα ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα ή δημοσίας χρή−
σεως θαλασσίων, αεροπορικών ή χερσαίων μέσων.

2. Τη μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση 
καταλύματος, σίτισης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων 
διακινήσεως.

3. Τη μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός με−
ταφορικού μέσου πλην εκείνων προς μετανάστευση.

4. Τη μεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσεως 
συνεδρίων.

5. Την παραλαβή και αποστολή κάθε αλλοδαπού ή 
ημεδαπού περιηγητή.

6. Τη μεσολάβηση για την έκδοση διαβατηρίων, πλην 
εκείνων προς μετανάστευση.

7. Την παροχή κάθε υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμ−
μεση σχέση με τον τουρισμό, όπως η προβολή τουρι−
στικών μονάδων, η διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων διενεργούμενων  υπό του Ε.Ο.Τ.  ή άλλων 
φορέων.

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η επιχείρηση θα διοικείται από Διοικητικό 
Συμβούλιο που θα αποτελείται από έντεκα (11) μέλη 
που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το 
Δημοτικό Συμβούλιο από τα οποία : 

• Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, δημοτικοί σύμβουλοι 
προερχόμενοι από την πλειοψηφία.

• Τέσσερα (4) μέλη που προτείνονται από την πλειο−
ψηφία προερχόμενα, είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
είτε από τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, είτε 
δημότες, είτε συνδυασμός των ανωτέρω.

• Δύο (2) μέλη που προτείνονται από την μειοψηφία 
προερχόμενα,  είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε 
από τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, είτε από 
δημότες, είτε συνδυασμός των ανωτέρω. 

• Ένας (1) Εκπρόσωπος Εργαζομένων.
• Ένας (1) Εκπρόσωπος από τους αποδέκτες των υπη−

ρεσιών, (τομέας Πρόνοιας) και:
• Ένας (1) Εκπρόσωπος των Φορέων ταξί, αυτοκινητι−

στών, λεωφορειούχων ή συναφών επαγγελμάτων.  
5. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Κω για τις δραστη−

ριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το επι−
χειρησιακό 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 νομι−
κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

• Λοιπές επιχορηγήσεις. 
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 
Η νέα κοινωφελής Επιχείρηση αποτελεί καθολικό δι−

άδοχο των Κοινωφελών Επιχειρήσεων που συγχωνεύ−
ονται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 
Όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των 
συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδί−
καια στην νέα επιχείρηση.

Οι διαδικασίες της συγχώνευσης ακολουθούν κυρίως 
τις ρυθμίσεις του άρθρ. 109 του 3852/2010 και συμπλη−
ρωματικά του άρθρ. 263 του Ν. 3463/2006. Στο πλαί−
σιο αυτό δεν απαιτείται υποχρεωτικά οικονομοτεχνική 
μελέτη για την συγχώνευση, ούτε εκτίμηση του ενερ−
γητικού και παθητικού της περιουσίας των συγχωνευ−
όμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

Σύμφωνα με τις συστατικές πράξεις (και τελευταίες 
τροποποιήσεις) τα κεφάλαια των κοινωφελών επιχει−
ρήσεων έχουν ως κάτωθι: 

• ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ. (ΦΕΚ 658/09−04−2009 τεύχος Β΄) πεντα−
κόσιες χιλιάδες (500.000,00 €) το οποίο έχει καταβληθεί 
εξ’ ολοκλήρου.

• Κ.Ε.Δ.Η.Κ. (ΦΕΚ 2399/1−12−2099 τεύχος Β΄) το μετοχικό 
κεφάλαιο είχε αυξηθεί από διακόσιες είκοσι ένα χιλιά−
δες διακόσια δέκα έξι ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 
(221.216,44 €) σε διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες 
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διακόσια δέκα έξι ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 
(244.216.44 €) και έχει καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου.

• Κ.Ε.Π.Ο.Δ.Κ. (ΦΕΚ 2399/1−12−2009 τεύχος Β΄) το μετο−
χικό κεφάλαιο ήταν πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000.00 €)
και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου.

• Κ.Ε.Α.Σ. (ΦΕΚ 2399/1−12−2009 τεύχος Β΄) το μετοχικό 
κεφάλαιο είχε αυξηθεί από εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες 
εξήντα ένα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (132.061,63 €) σε 
ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες εξήντα 
ένα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (1.182.061,63 €) και έχει 
καταβληθεί το ποσό των 582.061,63 €.

Άρα το συνολικό αρχικό κεφάλαιο των συγχωνευόμε−
νων επιχειρήσεων είναι: ένα εκατομμύριο εννιακόσιες 
εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ 
και επτά λεπτά (1.976.278,07 €), από τα οποία έχει κα−
ταβληθεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων 
εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ 
ευρώ και επτά λεπτών (1.376.278,07 €).

7. 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 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.

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα 

χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 το 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται 
μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε 
αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμ−
βουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις 
επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για 
όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του 
δημοτικού συμβουλίου: 

Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−
χωνευόμενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων περιέρχονται 
αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία 
υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαι−
ώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επι−
χειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων 
μίσθωσης έργου και συμβάσεων εργασίας ορισμένου 
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δί−
κες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες 
επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοι−
νωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικα−
στική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη που 
βαρύνει τον ΚΑΕ 10.7513.05 του προϋπολογισμού του 
Δήμου Κω, ως εξής:

1. Για το έτος 2011: 200.000,00 €.
2. Για το έτος 2012: 200.000,00 €.
3. Για το έτος 2013: 200.000,00 €.
Η δαπάνη αυτή αφορά υποχρέωση του Δήμου Κω 

προς την συγχωνευόμενη Κ.Ε.Α.Σ. και αφορά αποκλει−
στικά τον τομέα της αστικής συγκοινωνίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Κως, 17 Φεβρουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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