
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                   Αριθµ. Α̟όφ. 345/2018  
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 18ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   20-12-2018    ηµέρα  Πέµ̟τη     και  
ώρα  18:00 ̟.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε     το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  227123/13-12-2018  ̟ρόσκληση  
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
 
  …………………………………………………………………………………….. 
    Συγχώνευση των ∆ύο ∆ηµοτικών Ε̟ιχειρήσεων ∆.Ε.ΤΗ.Π. και 
∆.Ε.Υ.Α.Ε. 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιος 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Κάλφας Γεώργιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Κοκκινίδης Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Τσολακίδης Ισαάκ 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
9 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
10 Σπενταµίδης Γιώργος   
11 Χαιτίδης Γεώργιος   
12 Κύρκα Μαρία   
13 Αριστερίδης Ιωάννης   
14 Παπαοικονόµου Παντελής   
15 Βρυζίδου Παρασκευή   
16 Μπίγγας Στέφανος   
17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής       
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18 Ανδρεάδης Κων/νος   
    19 Ασπράγκαθος Ιωάννης   
    20 Καραίσκος Γεώργιος         

21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      
23 Απαζίδου Σοφία 
24 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
25 Χόλµπα Αντωνία 

                                        
                                        
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   Βλάστης,  
Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου, 
Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, 
Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, 
Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ασ̟ράγκαθος Ιωάννης 
………………………………………………………………………… 
 
 Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο ο̟οίος 
εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι: Το θέµα 
της συνένωσης των δύο ∆ηµοτικών Ε̟ιχειρήσεων είναι ένα ζήτηµα ̟ου  µας 
α̟ασχόλησε  εδώ και αρκετό καιρό.  Οι λόγοι για τους ο̟οίους ξεκινήσαµε 
αυτή την διαδικασία είναι ̟ρωτίστως ̟ρος το συµφέρον της ̟εριοχής, αλλά 
και των ίδιων των ε̟ιχειρήσεων. Η νέα ε̟ιχείριση ̟ου θα ̟ροκύψει, θα 
λειτουργεί ως ένας ενιαίος φορέας, ο ο̟οίος θα αντιµετω̟ίζει όλα τα 
ζητήµατα ύδρευσης, α̟οχέτευσης και τηλεθέρµανσης. Ε̟ειδή υ̟άρχουν και 
στις δύο ε̟ιχειρήσεις, ζητήµατα υ̟οστελέχωσης, ιδίως στα τµήµατα των 
τεχνικών υ̟ηρεσιών, µε συνέ̟εια να ε̟ηρεάζεται σαφώς η διαχειριστική τους 
ε̟άρκεια καθώς και η εύρυθµη λειτουργία τους και δεδοµένου ότι έχουν ήδη 
ενταχθεί και στο ε̟όµενο διάστηµα ̟ρόκειται να ενταχθούν, έργα ̟ου 
ξε̟ερνούν τα 60 εκατοµµύρια ευρώ,  είναι αναγκαίο να ̟ροχωρήσει ο ∆ήµος 
σε αυτήν την ενέργεια ̟ροκειµένου να διασφαλισθεί η α̟ρόσκο̟τή συνέχιση 
της εκτέλεσης των ανωτέρω αναφερόµενων ενταχθέντων και υ̟ο ένταξη 
έργων. Περαιτέρω διευκρίνισε ότι, αφού ληφθεί η σηµερινή α̟όφαση για την 
συγχώνευση των δυο δηµοτικών ε̟ιχειρήσεων, η ∆ηµοτική Αρχή ̟ροτίθεται 
ό̟ως ̟ροβεί άµεσα και σε ε̟όµενη συνεδρίαση, στη λήψη α̟όφασης η ο̟οία 
θα σχετίζεται µε ε̟ιµέρους διαδικαστικά ζητήµατα τα ο̟οία ̟ροβλέ̟ει η 
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σχετική νοµοθεσία και δη το άρθρο 109 του Ν3852/2010 και αφορούν  την 
ε̟ωνυµία, τη διάρκεια , το κεφάλαιο, τον σκο̟ό, την έδρα και οτιδή̟οτε άλλο 
σχετικό µε το καταστατικό λειτουργίας  της υ̟ο ίδρυση εταιρίας.  Τέλος ο κ. 
∆ήµαρχος κατέστησε σαφές ότι, ̟ρόθεση αυτής της ∆ηµοτικής Αρχής και 
βασικός όρος ̟ροκειµένου να ̟ροχωρήσει το συγκεκριµένο εγχείρηµα, είναι 
να διασφαλισθούν οι εργασιακές σχέσεις των υ̟αλλήλων και των δύο 
ε̟ιχειρήσεων.  
Στη συνέχεια  κλήθηκε ο εκ̟ρόσω̟ος της ΑΝΚΟ να ̟αρουσιάσει τη µελέτη 
σκο̟ιµότητας για την συγχώνευση των δύο ε̟ιχειρήσεων ∆ΕΤΗΠ και ∆ΕΥΑΕ 
και αφού ανέλυσε τα οικονοµικά στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην 
συνηµµένη µελέτη,  αναφέρθηκε  στο νοµοθετικό ̟λαίσιο συγχώνευσης και 
στα βήµατα ̟ου ̟ρέ̟ει να ακολουθηθούν και συγκεκριµένα : 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Συγχώνευση ∆ηµοτικών Ε̟ιχειρήσεων (Ν.3852/2010) - ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ - 
∆.Ε.Υ.Α. 

Συγχώνευση κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων 

Νοµικό Πλαίσιο 

Α1] Άρθρο 109 Ν. 3852/2010 Συγχώνευση κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων των 
νέων δήµων 

" 1. Κοινωφελείς ε̟ιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., ̟ρώτου βαθµού, ̟ου συνενώνονται 
σε ένα νέο δήµο, συγχωνεύονται υ̟οχρεωτικά σε µία κοινωφελή ε̟ιχείρηση. 
Με α̟όφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η ο̟οία λαµβάνεται µέσα 
σε ̟ροθεσµία δύο (2) µηνών α̟ό την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, 
ορίζεται η ε̟ωνυµία, ο σκο̟ός, η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι ̟όροι, η 
διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς ε̟ιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο 
αναγκαίο κατά την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου, η ο̟οία δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ελέγχου νοµιµότητας. Κινητά και ακίνητα ̟εριουσιακά στοιχεία των 
συγχωνευόµενων ε̟ιχειρήσεων ̟εριέρχονται αυτοδικαίως στην ε̟ιχείρηση 
̟ου ̟ροκύ̟τει, η ο̟οία υ̟εισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα 
δικαιώµατα και τις υ̟οχρεώσεις των συγχωνευόµενων ε̟ιχειρήσεων, 
συµ̟εριλαµβανοµένων και των συµβάσεων µίσθωσης έργου και εργασίας 
ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεµείς δίκες, στις ο̟οίες διάδικο 
µέρος είναι οι συγχωνευθείσες ε̟ιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως α̟ό τη 
νέα κοινωφελή ε̟ιχείρηση χωρίς να α̟αιτείται ειδική διαδικαστική ̟ράξη 
συνέχισης για καθεµία α̟ό αυτές. Μέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω 
α̟όφασης ̟αρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των 
υφιστάµενων ε̟ιχειρήσεων. 
2. Το ̟ροσω̟ικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 
ε̟ιχειρήσεων ̟ου συγχωνεύονται µεταφέρεται στη νέα ε̟ιχείρηση και 
κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε α̟όφαση του διοικητικού συµβουλίου 
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της. Ο χρόνος υ̟ηρεσίας του ̟ροσω̟ικού στις ε̟ιχειρήσεις ̟ου 
συγχωνεύονται λαµβάνεται υ̟όψη για όλες τις µισθολογικές και 
ασφαλιστικές συνέ̟ειες. 
3. Με α̟όφαση του διοικητικού συµβουλίου, η ο̟οία λαµβάνεται µέσα σε 
τρεις (3) µήνες α̟ό τη δηµοσίευση της α̟όφασης της ̟αραγράφου 1 του 
δηµοτικού συµβουλίου, συντάσσεται εσωτερικός κανονισµός ̟ροσω̟ικού, 
στον ο̟οίο εντάσσονται οι θέσεις του αναγκαίου ̟ροσω̟ικού. 
4. Με αιτιολογηµένη α̟όφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η ο̟οία 
λαµβάνεται µε την α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνόλου των µελών του, 
µεταφέρεται τυχόν ̟λεονάζον ̟ροσω̟ικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω ε̟ιχειρήσεων σε νοµικά ̟ρόσω̟α του 
δήµου µε την ίδια σχέση εργασίας. Το ̟ροσω̟ικό αυτό διέ̟εται ως ̟ρος τους 
όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας του α̟ό τις συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας ̟ου ισχύουν εκάστοτε για το ̟ροσω̟ικό των νοµικών 
̟ροσώ̟ων στα ο̟οία µεταφέρεται. Ο χρόνος της ̟ροϋ̟ηρεσίας του 
̟ροσω̟ικού ̟ου µεταφέρεται λαµβάνεται υ̟όψη για όλες τις µισθολογικές 
και ασφαλιστικές συνέ̟ειες. 
5. Το ̟ροσω̟ικό ̟ου µεταφέρεται σε νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου του 
δήµου κατατάσσεται σε ̟ροσω̟ο̟αγείς θέσεις της ίδιας εκ̟αιδευτικής 
βαθµίδας και αντίστοιχης ή ̟αρεµφερούς ειδικότητας. Η ̟ράξη κατάταξης 
του ̟ροσω̟ικού εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο για το διορισµό όργανο και 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το µεταφερόµενο 
̟ροσω̟ικό σε νοµικά ̟ρόσω̟α ιδιωτικού δικαίου του δήµου κατατάσσεται 
σε αντίστοιχες θέσεις, µε α̟όφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου. 

6. Οι διατάξεις των ανωτέρω ̟αραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και στη 
συγχώνευση των ∆ηµοτικών Ε̟ιχειρήσεων Ύδρευσης και Α̟οχέτευσης 
(∆.Ε.Υ.Α.)." 

Α2] Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 11 (αρ.̟ρ.οικ. 4569/27-1-2011) (α̟όσ̟ασµα εγκυκλίου) 
σχετική µε διαδικασία συγχώνευσης κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων 
II) Ε̟ιχειρήσεις των δήµων 
α)Κοινωφελείς ε̟ιχειρήσεις 
"Η υ̟οχρεωτική συγχώνευση των κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ει 
το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, ̟ραγµατο̟οιείται µε α̟όφαση του οικείου 
δηµοτικού συµβουλίου, στην ο̟οία ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται όλα τα 
στοιχεία ̟ου αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο (ε̟ωνυµία, σκο̟ός, διοίκηση, 
κεφάλαιο, ̟όροι, διάρκεια, έδρα και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο). Η 
α̟όφαση συγχώνευσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως α̟ό 
τον οικείο δήµο, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου 
νοµιµότητας2. Ε̟ισηµαίνουµε ότι δεν ̟ροβλέ̟εται ως υ̟οχρεωτική στο 
ανωτέρω άρθρο η εκτίµηση του ενεργητικού και ̟αθητικού της ̟εριουσίας 
των συγχωνευόµενων ε̟ιχειρήσεων και η εκ̟όνηση σχετικής 
οικονοµοτεχνικής µελέτης, ό̟ως ορίζει το άρθρο 263 Κ∆Κ, το ο̟οίο 
αναφέρεται στη διαδικασία συγχώνευσης των κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων." 
Προσω̟ικό κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων ̟ου συγχωνεύονται 
" Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ.2 του άρθρου 109 του ν.3852/10, το 
̟ροσω̟ικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) 
των κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων ̟ου συγχωνεύονται, µεταφέρεται στην 

ΑΔΑ: 7ΝΙΛΩΡ6-9ΜΗ



ε̟ιχείρηση ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τη συγχώνευση και κατατάσσεται σε 
αντίστοιχες θέσεις, µε α̟όφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου. Ο 
χρόνος υ̟ηρεσίας στις ε̟ιχειρήσεις ̟ου συγχωνεύονται λαµβάνεται υ̟όψη 
για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέ̟ειες. Εντός τριών µηνών α̟ό 
τη δηµοσίευση της α̟όφασης συγχώνευσης, συντάσσεται ο εσωτερικός 
κανονισµός ̟ροσω̟ικού της νέας ε̟ιχείρησης, µε α̟όφαση του διοικητικού 
συµβουλίου, στον ο̟οίο ̟ροβλέ̟ονται οι αντίστοιχες κατά εκ̟αιδευτική 
βαθµίδα και ειδικότητα θέσεις του ̟ροσω̟ικού, το ο̟οίο κρίνεται αναγκαίο 
για τη λειτουργία της ε̟ιχείρησης (̟αρ.3 άρθρο 109). 
Το τυχόν ̟λεονάζον ̟ροσω̟ικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της ε̟ιχείρησης, µεταφέρεται σε νοµικά ̟ρόσω̟α 
(δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) του οικείου δήµου, µε αιτιολογηµένη 
α̟όφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η ο̟οία λαµβάνεται µε την α̟όλυτη 
̟λειοψηφία του συνόλου των µελών του (̟αρ.4 άρθρο 109). Αιτιολογία 
µ̟ορεί να είναι και όταν µια δράση της ε̟ιχείρησης ανατίθεται σε Ν.Π.∆.∆.." 
Ειδικότερα: " 
ε) Ε̟ιχειρήσεις του ̟.δ. 410/1995 
"ϊϊ)Αναφορικά µε τις υφιστάµενες αµιγείς ε̟ιχειρήσεις τηλεθέρµανσης του 
άρθρου 277 του ̟.δ. 410/1995, οι ε̟ιχειρήσεις αυτές µ̟ορούν είτε να 
συγχωνευθούν µε υφιστάµενες ∆ΕΥΑ είτε να συνεχίσουν να λειτουργούν µε 
ειδικά σκο̟ό την τηλεθέρµανση, διε̟όµενες α̟ό τις ρυθµίσεις του ν. 
1069/1980." 
Α3]Άρθρο 111 του Ν.3852/2010 Προσαρµογή λοι̟ών Ε̟ιχειρήσεων 
"Τυχόν υφιστάµενες αµιγείς ε̟ιχειρήσεις τηλεθέρµανσης του άρθρου 277 του 
̟δ. 410/1995 δύνανται είτε να συγχωνευθούν µε υφιστάµενες ∆ηµοτικές 
Ε̟ιχειρήσεις Ύδρευσης Α̟οχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α) είτε να συνεχίσουν να 
λειτουργούν µε ειδικό σκο̟ό την τηλεθέρµανση, διε̟όµενες α̟ό τις διατάξεις 
του ν.1069/1980. Η ̟ροσαρµογή του καταστατικού τους γίνεται µε α̟όφαση 
του δηµοτικού συµβουλίου, η ο̟οία λαµβάνεται µε την α̟όλυτη ̟λειοψηφία 
του συνόλου των µελών του, εφαρµοζοµένων αναλογικά των διατάξεων του 
άρθρου 109 του ̟αρόντος. " 
Βάσει των ̟αρα̟άνω ισχυουσών διατάξεων [Α1] και [Α2] ελήφθη τη υ̟ 
αριθµ. 69/2011 Α̟όφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας 
µε την ο̟οία α̟οφασίσθηκε η ̟ροσαρµογή της καταστατικής ̟ράξης της 
∆ΕΤΗΠ στο Ν.1069/80. 
Α4] Βασικές ρυθµίσεις του Ν.1069/1980 για τις κοινωφελείς ε̟ιχειρήσεις 
Για την άσκηση των δραστηριοτήτων ̟ου αφορούν στους τοµείς ύδρευσης και 
α̟οχέτευσης στα οικιστικά κέντρα της χώρας µε εξαίρεση τις ̟όλεις των 
Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βόλου και τις ευρύτερες ̟εριοχές τους µ̟ορούν να 
συστήνονται σύµφωνα µε την § 3 του άρθρου 1 του Ν. 1069/801 σε κάθε ∆ήµο 
της χώρας ή σε ̟ερισσότερους του ενός ∆ήµους, ενιαίες ε̟ιχειρήσεις ύδρευσης 
και α̟οχέτευσης ̟ου α̟οτελούν ίδια νοµικά ̟ρόσω̟α ιδιωτικού δικαίου 
κοινωφελούς χαρακτήρα, τα ο̟οία διέ̟ονται α̟ό τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονοµίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά α̟ό άλλον νόµο. 
Οι ε̟ιχειρήσεις ύδρευσης και α̟οχέτευσης διέ̟ονται ως ̟ρος τη διοίκηση, 
οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων της αρµοδιότητας 
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τους καθώς και τις ̟ηγές της χρηµατοδότησής τους α̟ό τις διατάξεις του Ν. 
1069/80, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των σχετικών διατάξεων του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων. Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του νέου Κ.∆.Κ., οι ∆ΕΥΑ 
α̟οτελούν ε̟ιχειρήσεις ειδικού σκο̟ού και η λειτουργία τους διέ̟εται α̟ό 
τις διατάξεις του Ν. 1069/80, ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει και 
συµ̟ληρωµατικά α̟ό τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων για 
τις ε̟ιχειρήσεις ΟΤΑ. Στον Κώδικα ̟ροβλέ̟εται ε̟ίσης ότι οι ε̟ιχειρήσεις 
ειδικού σκο̟ού µ̟ορούν να συµµετέχουν σε ̟ρογραµµατικές συµβάσεις. Οι 
∆ΕΥΑ είναι αρµόδιες για τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, 
διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και α̟οχέτευσης ακαθάρτων 
και όµβριων υδάτων, καθώς ε̟ίσης και των µονάδων ε̟εξεργασίας και των 
α̟οβλήτων της ̟εριοχής αρµοδιότητάς τους. Η σύσταση τους ενεργείται µε 
α̟όφαση των δηµοτικών συµβουλίων ό̟ου ορίζεται η ε̟ωνυµία, η έδρα, οι 
λόγοι ̟ου δικαιολογούν τη σύσταση αυτής, τα ̟αραχωρούµενα σε αυτή 
̟εριουσιακά στοιχεία, ο τρό̟ος εκµετάλλευσης των έργων ή υ̟ηρεσιών και τα 
έσοδα τους, καθώς ε̟ίσης και η ̟εριοχή αρµοδιότητας της ε̟ιχείρησης. Εάν 
̟ρόκειται για µετατρο̟ή συνδέσµου σε ε̟ιχείρηση α̟αιτείται α̟όφαση των 
δηµοτικών συµβουλίων των νέων ∆ήµων ̟ου µετέχουν ̟λέον σε αυτόν. Η 
α̟όφαση για σύσταση ε̟ιχείρησης ή µετατρο̟ής συνδέσµου σε ε̟ιχείρηση 
εγκρίνεται µε ̟ράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας4 ̟ου 
δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ. 5 . 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 1069/80 µε α̟οφάσεις των δηµοτικών 
συµβουλίων, ̟ου εγκρίνονται α̟ό το Γενικό Γραµµατέα της οικείας 
Περιφέρειας και δηµοσιεύονται στην Ε.τ.Κ., µ̟ορεί να διευρυνθεί ο σκο̟ός 
των ∆ΕΥΑ και να ̟εριλάβει, εκτός α̟ό την ύδρευση και την α̟οχέτευση, τους 
ακόλουθους τοµείς στην ̟εριοχή αρµοδιότητας τους: 
Την άρδευση. 
Τη συγκέντρωση και µεταφορά α̟ορριµµάτων. 
Τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία 
των δικτύων τηλεθέρµανσης. 
Τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, ε̟ίβλεψη, διοίκηση και 
λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την υ̟άρχουσα 
νοµοθεσία. 
Την εµφιάλωση και εµ̟ορία νερού. 
Τη διαχείριση, αξιο̟οίηση και εµ̟ορία των ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας, 
̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τα αντικείµενα δραστηριότητας των ∆ΕΥΑ ή των 
δραστηριοτήτων των οικείων ΟΤΑ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
5.2. ∆ιαδικασία συγχώνευσης. 
 
Τα βήµατα ̟ου ̟ρέ̟ει να ακολουθηθούν για τη συγχώνευση των 
ε̟ιχειρήσεων και αφορούν ενέργειες ̟ου θα ̟ρέ̟ει να υλο̟οιηθούν σε κάθε 
µια χωριστά κατά χρονολογική σειρά είναι: 
 

• Α̟όφαση α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, για την 
α̟οδοχή του γεγονότος της α̟ορρόφησης µε βάση το Ν.1297/1972. 
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Η α̟όφαση αυτή µ̟ορεί να ληφθεί µε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 
ηµεροµηνίας σύνταξης του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της εταιρίας. 

• Σύνταξη ισολογισµού Μετασχηµατισµού. 
Σαν Ισολογισµός Μετασχηµατισµού µ̟ορεί να ληφθεί ο Ισολογισµός της τελε 
υταίας χρήσης. 

• Κατάρτιση και έγκριση α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας 
"Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης" και ε̟εξηγηµατικής Έκθεσης 
Σ.Σ.Σ.. 

Το Σ.Σ.Σ., ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να ̟εριλαµβάνει ̟ληροφορίες για την 
ε̟ωνυµία, την έδρα και τον ΑΡ.Μ.Α.Ε. των εταιριών ̟ου συγχωνεύονται, τη 
σχέση ανταλλαγής των µετοχών, τις διατυ̟ώσεις ̟αράδοσης των νέων 
µετοχών ̟ου θα εκδοθούν, την ηµεροµηνία α̟ό την ο̟οία οι µετοχές ̟ου θα 
̟αραδοθούν κλ̟. (̟αρ. 2, άρθρο 69, Ν. 2190/1920). 
Στην ε̟εξηγηµατική Έκθεση του Σ.Σ.Σ., αναλύονται οι λόγοι ̟ου ε̟έβαλαν 
τη συγχώνευση α̟ό οικονοµικής και νοµικής ά̟οψης. Ε̟ίσης, αιτιολογείται η 
σχέση ανταλλαγής των µετοχών (̟αρ. 4, άρθρο 69, Ν.2190/1920). 
Στη συνεδρίαση του ∆.Σ., ορίζεται και ο εκ̟ρόσω̟ος της εταιρίας ̟ου θα 
υ̟ογράψει το Σ.Σ.Σ. 

• Υ̟ογραφή του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης. 
Το ΣΣΣ υ̟ογράφεται α̟ό τον εκ̟ρόσω̟ο κάθε εταιρίας, είτε την ηµέρα ̟ου 
συνεδρίασε το ∆.Σ. είτε σε διαφορετική ηµέρα. 

• Υ̟οβολή αίτησης στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης για τη 
σύσταση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 9, του Ν.2190/1920. 

Προκειµένου να γίνει η εκτίµηση των ̟εριουσιακών στοιχείων των 
συγχωνευόµενων εταιριών καθώς και αξιολόγηση των όρων του Σ.Σ.Σ., 
σύµφωνα µε την ̟αρ. 1, του άρθρου 71, του Ν.2190/1920 και το άρθρο 8, του 
Ν.1297/1972, συστήνεται η Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 9, του Ν.2190/1920. Α̟ό τη 
στιγµή ̟ου θα συσταθεί η Ε̟ιτρο̟ή, έχει στη διάθεσή της δύο µήνες 
̟ροκειµένου να ολοκληρώσει και να ̟αραδώσει την Έκθεσή της. 

• Υ̟οβολή στη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, µέσω του 
Γ.Ε.ΜΗ., του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης και της 
ε̟εξηγηµατικής έκθεσης. 

Το Σ.Σ.Σ., η έκθεση του ∆.Σ. της εταιρίας (δεν α̟αιτείται εάν όλοι οι µέτοχοι 
και κάτοχοι τίτλων ̟ου ψηφίζουν στη Γ.Σ., κάθε εταιρίας ̟ου συµµετέχει στη 
συγχώνευση, έχουν συµφωνήσει), ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού, η αρχική 
α̟όφαση του ∆.Σ. ̟ερί συγχώνευσης καθώς και το Πρακτικό ∆.Σ. ̟ου 
ενέκρινε το Σ.Σ.Σ., υ̟οβάλλονται στο Μητρώο των Ανωνύµων Εταιριών 
(̟αρ. 3, άρθρο 69, Ν.2190/1920). 

• Καταχώρηση του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης και της 
ε̟εξηγηµατικής Έκθεσης στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών. 

• ∆ηµοσίευση του Σ.Σ.Σ. στον διαδικτυακό τό̟ο του Γ.Ε.ΜΗ. 
Το Σ.Σ.Σ. δηµοσιεύεται σε ειδικό υ̟οκατάλογο του διαδικτυακού τό̟ου του 
Γενικού Εµ̟ορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), για ̟ερίοδο τουλάχιστον ενός (1) 
µηνός ̟ριν τη συνεδρίαση της Γ.Σ. και διατηρείται ως και τη λήξη της 
συνέλευσης (̟αρ. 3α, άρθρο 69, Ν.2190/1920). 
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• ∆ηµοσίευση ̟ερίληψης του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης σε 
ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα. 

Η ̟ερίληψη, ̟ου έχει συγκεκριµένο τύ̟ο, ̟ρέ̟ει να δηµοσιευτεί σε ηµερήσια 
οικονοµική εφηµερίδα ή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (εφόσον η ιστοσελίδα 
έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.), µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α̟ό τη 
δηµοσιο̟οίηση του Σ.Σ.Σ. στο Γ.Ε.ΜΗ. (̟αρ. 1, άρθρο 70, Ν. 2190/1920 και 
Αρ. Πρωτ. 6601/20.1.2015). 
Εναλλακτικά, εφόσον έχει γίνει ανάρτηση του Σ.Σ.Σ. στην ιστοσελίδα του 
Γ.Ε.ΜΗ., δηµοσιεύεται σε µια οικονοµική εφηµερίδα ανακοίνωση ̟ου 
αναφέρει ότι ολόκληρο το Σ.Σ.Σ. έχει αναρτηθεί στον ειδικό υ̟οκατάλογο του 
διαδικτυακού τό̟ου του Γ.Ε.ΜΗ.. Ε̟ίσης, σηµειώνεται η ηλεκτρονική 
διεύθυνση του διαδικτυακού τό̟ου του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και το χρονικό 
διάστηµα ̟ου ̟αραµένει δηµοσιευµένο εκεί το Σ.Σ.Σ. (̟αρ. 1, άρθρο 70, 
Ν.2190/1920). 

• Λήξη ̟ροθεσµίας κοινο̟οίησης αντιρρήσεων ̟ιστωτών. 
Η ̟ροθεσµία αυτή λήγει µετά την ̟αρέλευση είκοσι (20) ηµερών α̟ό την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ̟ερίληψης του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης 
στην ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα ή την ιστοσελίδα της εταιρίας (̟αρ. 2, 
άρθρο 70, Ν. 2190/1920). 

• Υ̟οβολή έκθεσης της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 9, του Ν.2190/1920, για 
την δια̟ίστωση της λογιστικής αξίας των ̟εριουσιακών στοιχείων 
κάθε εταιρίας. 

Η έκθεση αυτή ̟ρέ̟ει να είναι στη διάθεση των µετόχων ένα (1) τουλάχιστον 
µήνα ̟ριν α̟ό τη Γ.Σ. ̟ου θα α̟οφασίσει για τη συγχώνευση (̟αρ. 1, άρθρο 
73, Ν.2190/1920). 

• Α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας για σύγκληση 
της Γ.Σ. των µετόχων της, µε θέµα την συγχώνευσή της. 

• ∆ηµοσίευση της ̟ρόσκλησης της Γ.Σ. των µετόχων της εταιρίας, 
στην ιστοσελίδα της εταιρίας και στο δικτυακό τό̟ο του Γ.Ε.ΜΗ. 

• Υ̟οβολή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης (̟ρώην 
Νοµαρχία), µέσω του Γ.Ε.ΜΗ., των δικαιολογητικών σύγκλησης της 
Γ.Σ. 

• Σύγκληση της Γ.Σ. και α̟όφαση σχετικά µε τη συγχώνευσή της. 
Η ηµεροµηνία σύγκλησης της Γ.Σ., η ο̟οία θα εγκρίνει τη συγχώνευση, το 
Σ.Σ.Σ. και την Τρο̟ο̟οίηση του Καταστατικού κάθε εταιρίας ̟ρέ̟ει να 
α̟έχει τουλάχιστον ένα (1) µήνα α̟ό την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των 
διατυ̟ώσεων δηµοσιότητας του Σ.Σ.Σ. και ένα (1) µήνα α̟ό την α̟οστολή 
της Έκθεσης της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 9, του Ν.2190/1920, στις εταιρίες (̟αρ. 
1, άρθρο 72, Ν. 2190/1920). 

• Υ̟ογραφή α̟ό τους ορισθέντες Εκ̟ροσώ̟ους των εταιριών της 
Συµβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης (̟αρ. 1, άρθρο 74, Ν. 
2190/1920). Α̟αιτείται Συµβολαιογραφικό Έγγραφο για την 
ε̟ικύρωση της συγχώνευσης. Σε αυτό ε̟ισυνά̟τεται Υ̟εύθυνη 
∆ήλωση των νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων των εταιριών ότι δεν υ̟ήρξαν 
αντιρρήσεις α̟ό ̟ιστωτές ή ότι εφόσον υ̟ήρξαν, διευθετήθηκαν. 
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• Υ̟οβολή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης (̟ρώην 
Νοµαρχία), µέσω Γ.Ε.ΜΗ., των ̟ρακτικών της Γ.Σ. των µετόχων και 
της Συµβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης, για έγκριση και 
καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε.. 

Υ̟οβάλλονται εντός είκοσι (20) ηµερών στην αρµόδια αρχή. 

• Έγκριση α̟ό την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης (̟ρώην 
Νοµαρχία) της συγχώνευσης των εταιριών (̟αρ. 2, άρθρο 74, 
Ν.2190/1920). 

• ∆ηµοσιότητα της έγκρισης. 
Η ̟ράξη της έγκρισης καταχωρείται στα Μητρώα των συγχωνευοµένων 
εταιριών και δηµοσιεύεται στο δικτυακό τό̟ου του Γ.Ε.ΜΗ., για κάθε µία, µε 
τη µορφή ανακοίνωσης. 
Α̟ό την ηµεροµηνία καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε., θεωρείται ότι η 
α̟ορρόφηση έχει ολοκληρωθεί. 
Ο µετασχηµατισµός ̟ραγµατο̟οιείται µε ενο̟οίηση των στοιχείων του 
Ενεργητικού και του Παθητικού των µετασχηµατιζόµενων ε̟ιχειρήσεων, 
ό̟ως αυτά εµφανίζονται στους Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού 
(̟ιστο̟οιούνται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 9, του Ν.2190/1920) και ό̟ως 
έχουν διαµορφωθεί ως την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 
Όλες οι ̟ράξεις ̟ου διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
Μετασχηµατισµού και µέχρι την ηµεροµηνία καταχώρησης στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιριών της α̟όφασης του Υ̟ουργού Εµ̟ορίου, µε την ο̟οία 
εγκρίνεται η συγχώνευση, καταχωρούνται στα Βιβλία της α̟ορροφούµενης 
ε̟ιχείρησης, και ε̟ηρεάζουν αυτή. Συνε̟ώς, η α̟ορροφούµενη εταιρία 
φορολογείται για τυχόν κέρδη ̟ου ̟ροκύ̟τουν ως την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης και για το λόγο αυτό, κλείνει Ισολογισµό µε την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. 
Για την α̟ορροφούµενη ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να διεκ̟εραιωθούν στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ. όλες εκείνες οι ενέργειες ̟ου α̟αιτούνται για τη διακο̟ή των 
εργασιών της, καθώς ε̟ίσης ̟ρέ̟ει α̟ό την α̟ορροφώσα ε̟ιχείρηση να 
γίνουν οι ενέργειες ̟ου είναι α̟αραίτητες στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για τις 
δηλώσεις µεταβολών. 
∆εν ̟ροβλέ̟εται µεταφορά ζηµιών των µετατρε̟όµενων ε̟ιχειρήσεων α̟ό 
τις 
διατάξεις του Ν.1297/1972. Ουσιαστικά όµως, η ζηµιά µειώνει την καθαρή 
θέση, κατά τον ̟ροσδιορισµό των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού 
των εταιριών, α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 9, του Ν. 2190/1920. 
 
 Προσδοκώµενα οφέλη α̟ό τη συγχώνευση 
 
Η ενο̟οίηση, µέσω της διαδικασίας της συγχώνευσης, των δυο συγγενών 
ε̟ιχειρήσεων ύδρευσης - α̟οχέτευσης και τηλεθέρµανσης, α̟οσκο̟εί στη 
δηµιουργία «οικονοµιών κλίµακας». Σε γενικές γραµµές, τα ̟λεονεκτήµατα 
και τα ̟ιθανά οφέλη ̟ου θα ̟ροκύψουν για τη νέα ε̟ιχείρηση 
α̟οτυ̟ώνονται στα ̟αρακάτω: 
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Στη µείωση του λειτουργικού κόστους των ̟ροσφερόµενων αγαθών και 
υ̟ηρεσιών και της ̟εριστολής των αναγκών τους µε ̟αράλληλη αύξηση των 
̟εριθωρίων κέρδους. Η νέα ε̟ιχείρηση ̟ου θα ̟ροκύψει α̟ό τη συγχώνευση 
θα α̟αλλαγεί α̟ό τα δι̟λά σταθερά κόστη τα ο̟οία αναλίσκονται σύµµετρα 
µε την ̟άροδο του χρόνου ό̟ως ̟.χ. µείωση γενικών διοικητικών εξόδων, 
κοινή εκµετάλλευση τεχνολογικού εξο̟λισµού (λογισµικό κλ̟.). 
Στην αύξηση της α̟οτελεσµατικότητας λόγω της λειτουργικής συνέργειας, 
δεδοµένου ότι η νέα ε̟ιχείρηση ̟ου θα ̟ροκύψει θα µ̟ορεί να ε̟ιτελέσει µία 
λειτουργία ̟ιο α̟οτελεσµατικά µε µικρότερο κόστος α̟' ότι εάν την 
εκτελούσαν οι δύο ε̟ιχειρήσεις µεµονωµένα. Ε̟ι̟λέον, η µεταφορά, 
µεταφύτευση τεχνογνωσίας µεταξύ των διοικητικών-τεχνικών οµάδων των 
δύο συγχωνευµένων ε̟ιχειρήσεων µ̟ορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης στην 
α̟οδοτικότητα της νέας ε̟ιχείρησης ̟ου θα ̟ροκύψει. 
Στην ορθολογικότερη οικονοµική διαχείριση και στη βελτίωση της 
αξιο̟οίησης του ανθρώ̟ινου δυναµικού (αξιο̟οίηση ̟ροσω̟ικού ̟.χ. 
νοµικός σύµβουλος ̟ου η µία ε̟ιχείρηση ̟ριν δεν διέθετε και ̟ου µε τη 
συγχώνευση ̟λέον θα έχει αυτή τη δυνατότητα). Ουσιαστικά η νέα 
ε̟ιχείρηση θα µ̟ορέσει να µοιραστεί και να χρησιµο̟οιήσει ανθρώ̟ινους 
̟όρους ̟ου ̟ριν δεν διέθετε και ̟ου ήταν αναγκασµένη, ̟ροκειµένου να 
καλύψει τις ανάγκες της, να αναθέσει ε̟ί ̟ληρωµή σε εξωτερικούς 
συνεργάτες. Συνακόλουθα, έχοντας µε αυτό τον τρό̟ο καλύψει σηµαντικές 
ανάγκες, η νέα ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να στραφεί σε άλλους στόχους και τοµείς 
βελτίωσης. 
Στην αναβάθµιση των ̟ροσφερόµενων υ̟ηρεσιών και στον καλύτερο 
συντονισµό. 
Στην οµογενο̟οίηση των ̟ροσφερόµενων υ̟ηρεσιών µε την έννοια ότι 
οµοειδείς υ̟ηρεσίες είναι χρήσιµο να ̟αρέχονται α̟ό έναν φορέα. Στα 
θετικά θα µ̟ορούσε να ̟ροσµετρηθεί ότι οι δύο ε̟ιχειρήσεις στα γενικά 
χαρακτηριστικά τους έχουν την ίδια οργανωτική κουλτούρα, διοικητικό στυλ, 
χαρακτηριστικά και τον ίδιο κοινωφελή σκο̟ό, ̟ράγµα ̟ου σηµαίνει ότι 
υφίσταται µία ικανο̟οιητικής µορφής συµβατότητα ανάµεσα στα δύο 
οργανωτικά ̟εριβάλλοντα και η αφοµοίωση τους µ̟ορεί να είναι οµαλή και 
ε̟ωφελής, ενώ ε̟ι̟λέον ευχερής θα είναι και η ενσωµάτωση και αφοµοίωση 
του ̟ροσω̟ικού τους στη νέα οργανωτική δοµή. 
Γενικότερα, τα οικονοµικά µεγέθη και τα ̟οιοτικά δεδοµένα των ∆ΕΥΑΕ - 
∆ΕΤΗΠ, σε συνδυασµό µε την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, δεν 
δικαιολογούν την υφιστάµενη χωριστή λειτουργία τους. Η συγχώνευση 
κρίνεται αναγκαία ̟ροκειµένου οι ε̟ιχειρήσεις αυτές να θωρακιστούν και να 
ε̟ιβιώσουν. Η συγχώνευση α̟οτελεί τµήµα µιας διαδικασίας για 
α̟οτελεσµατικότερη κατανοµή των ̟όρων. Μάλιστα, σε ένα µακρο̟ρόθεσµο 
στρατηγικό ̟ρογραµµατισµό, αυτό µ̟ορεί να α̟οτελέσει και αφορµή για 
αύξηση της κερδοφορίας - στα ̟λαίσια βέβαια ̟ου ορίζει ο αντα̟οδοτικός 
χαρακτήρας των κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων της το̟ικής αυτοδιοίκησης. 
Συµ̟ερασµατικά, α̟ό τη συγχώνευση ∆ΕΥΑΕ - ∆ΕΤΗΠ θα ̟ροκύψει µία 
ισχυρότερη και ̟ιο ευέλικτη σε οργανωτική µορφή ε̟ιχείρηση, η ο̟οία θα 
έχει ευρύτερη α̟ήχηση, α̟οδοχή και εκτό̟ισµα στην το̟ική οικονοµία και 
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κοινωνία. Ωστόσο, για την ε̟ίτευξη των ̟ροσδοκώµενων α̟οτελεσµάτων ̟ου 
αναφέρθηκαν αναλυτικά ̟αρα̟άνω, οι κινήσεις ̟ου θα γίνουν 
̟ροϋ̟οθέτουν οργανωτική αναδιάρθρωση, ορθή ανακατανοµή του 
̟ροσω̟ικού, καθώς και συγκεκριµένες ̟αρεµβάσεις µε στόχο την 
εξοικονόµηση λειτουργικών δα̟ανών, ό̟ου αυτό είναι εφικτό. 
Για το λόγο αυτό, η συγχώνευση οφείλει να συνοδεύεται α̟ό τον αντίστοιχο 
δοµικό ανασχηµατισµό, ̟ου θα ̟εριλαµβάνει την αναδιοργάνωση των 
τµηµάτων και του οργανογράµµατος λειτουργίας, καθώς και ενέργειες ̟ου 
α̟οσκο̟ούν στη βέλτιστη αξιο̟οίηση του ̟ροσω̟ικού στη νέα ε̟ιχείρηση. Σε 
αυτό το ̟λαίσιο, ακολουθούν ̟ροτάσεις ̟ου στόχο έχουν να α̟οτυ̟ώσουν τη 
βέλτιστη εικόνα ̟ου µ̟ορεί δυνητικά να έχει ο νέος φορέας σε ̟εριβάλλον 
συγχωνευµένων υ̟ηρεσιών και οργανωτικών δοµών. 
5.4. Προτάσεις για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του νέου φορέα 
Με βάση την ανάλυση ̟ου ̟ροηγήθηκε εντο̟ίζονται τα κοινά σηµεία ̟άνω 
στα ο̟οία µ̟ορεί να «χτιστεί» η καινούρια ε̟ιχείρηση ως α̟οτέλεσµα της 
συγχώνευσης των ∆ΕΥΑΕ - ∆ΕΤΗΠ. 
Σε γενικές γραµµές, δια̟ιστώνεται ότι µ̟ορούν να υ̟άρξουν συνέργειες ̟ου 
θα οδηγήσουν σε θετικά α̟οτελέσµατα µέσα α̟ό τη εκµετάλλευση των 
οικονοµιών κλίµακας ̟ου θα δηµιουργηθούν. Ωστόσο, οι ό̟οιες 
εξοικονοµήσεις κόστους αναµένεται να είναι µικρής έκτασης, µε δεδοµένο ότι 
οι ̟ερισσότερες δα̟άνες είναι ανελαστικές. Παράλληλα, εκτιµάται ότι οι 
συγχωνευόµενες ε̟ιχειρήσεις δεν διαθέτουν ̟λεονάζον ̟ροσω̟ικό, αλλά, 
αντίθετα, ̟αρουσιάζουν έλλειψη ανθρώ̟ινων ̟όρων σε συγκεκριµένα 
τµήµατα, γεγονός ̟ου δηµιουργεί οργανωτικά ̟ροβλήµατα στην οµαλή και 
α̟ρόσκο̟τη ̟αροχή ̟οιοτικών υ̟ηρεσιών στους ̟ελάτες τους. 
Ειδικότερα, α̟ό τα οργανογράµµατα των δυο ε̟ιχειρήσεων ̟ροκύ̟τει ότι 
υ̟άρχει µια συσχέτιση ρόλων και δραστηριοτήτων, ̟ου εκτιµάται ότι θα 
λειτουργήσει συµ̟ληρωµατικά στην κάλυψη οργανωτικών κενών ̟ου 
υ̟άρχουν εκατέρωθεν. Για ̟αράδειγµα και στις δυο ε̟ιχειρήσεις 
α̟ασχολούνται υ̟άλληλοι ̟ου έχουν τις ίδιες ειδικότητες και µάλιστα µε 
̟ολυετή εµ̟ειρία στο αντικείµενο εργασίας τους. 
Η αλληλοκάλυψη αρµοδιοτήτων σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις µ̟ορεί να 
λειτουργήσει ̟ρος όφελος της νέας ε̟ιχειρησιακής δοµής. Αυτό θα µ̟ορούσε 
να ισχύσει στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου χρειάζεται ενίσχυση ενός τµήµατος ̟ου 
στην ̟ροηγούµενη κατάσταση ήταν υ̟οστελεχωµένο ή σε άλλες ̟ου µ̟ορούν 
να αξιο̟οιηθούν ανεκµετάλλευτες ή ̟λεονάζουσες δυνάµεις για την 
α̟οκατάσταση τυχόν ελλείψεων στη νέα ε̟ιχείρηση. 
Ακόµα, σε ̟ερι̟τώσεις α̟ουσίας υ̟οστήριξης συγκεκριµένων 
δραστηριοτήτων α̟ό µέρους της µιας ε̟ιχείρησης, ό̟ως για ̟αράδειγµα της 
νοµικής υ̟οστήριξης, θα υ̟άρξουν οφέλη α̟ό τη συγχώνευση, καθώς η 
νοµική υ̟ηρεσία θα ̟αρέχει ̟λέον ενιαίες υ̟ηρεσίες στο νέο φορέα. Είναι 
̟ροφανές ότι θα υ̟άρξει εξοικονόµηση κόστους α̟ό την εξάλειψη των 
δα̟ανών για εργολαβίες τρίτων (ό̟ως είναι στη συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση η 
ανάθεση των νοµικών υ̟οθέσεων σε εξωτερικό δικηγορικό γραφείο). 
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Γενικότερα, τα κόστη εξωτερικών συµβούλων και αµοιβών τρίτων θα 
̟εριοριστούν, στο βαθµό ̟ου οι ̟αρεχόµενες α̟ό αυτούς υ̟ηρεσίες θα 
̟αράγονται εσωτερικά. 
Στο ίδιο µήκος κύµατος, α̟ό τη συγχώνευση είναι βέβαιο ότι θα µειωθούν τα 
δι̟λά κόστη αµοιβών διοικητικών συµβουλίων, διάφορων ε̟ιτρο̟ών κλ̟., 
καθώς αυτά ̟λέον θα ενο̟οιηθούν µειώνοντας τη συνολική δα̟άνη. 
Σηµαντική µείωση κόστους αναµένεται να υ̟άρξει σε διοικητικό ε̟ί̟εδο και 
α̟ό τον ̟εριορισµό των λειτουργικών δα̟ανών συνολικά, µε το σκε̟τικό οι 
συγχωνευόµενες δοµές θα δηµιουργήσουν ανα̟όφευκτα ένα κοινό ̟λαίσιο 
δράσης. Βεβαίως, οι λειτουργικές δα̟άνες καθαυτές, ̟οσοστιαία δεν 
α̟οτελούν σηµαντικό τµήµα του συνολικού κόστους λειτουργίας, δεδοµένου 
ότι οι ε̟ιχειρήσεις ̟αροχής υ̟ηρεσιών - στις ο̟οίες ανήκουν και οι υ̟ό 
συγχώνευση ε̟ιχειρήσεις - χαρακτηρίζονται α̟ό ένταση εργασίας. 
Παράλληλα µε τα ̟αρα̟άνω, οι διαφορές στην οργανωτική δοµή µεταξύ των 
∆ΕΥΑΕ - ∆ΕΤΗΠ µ̟ορούν δυνητικά να α̟οτελέσουν στη νέα κατάσταση 
εναλλακτική διέξοδο α̟ασχόλησης για υ̟αλλήλους ̟ου ενδεχοµένως δεν 
είναι ικανο̟οιηµένοι µε την υφιστάµενη συγκυρία. Αυτό θα µ̟ορούσε να 
γίνει µε αλλαγή των καθηκόντων των εργαζοµένων και την εσωτερική 
µετακίνηση σε άλλο τµήµα εντός της νέας ε̟ιχείρησης. 
 Ανασκό̟ηση ζητηµάτων διοικητικής φύσης 
Με βάση τα ̟αρα̟άνω, οι ε̟ι̟τώσεις της συγχώνευσης αναµένονται θετικές 
για το ̟ροσω̟ικό των δυο ε̟ιχειρήσεων, µε την έννοια ότι θεωρείται 
δεδοµένη τόσο η διασφάλιση της εργασίας, όσο και η ευελιξία ε̟ιλογής 
α̟ασχόλησης ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό: 
Το νοµοθετικό ̟λαίσιο ̟ου διέ̟ει τη συγχώνευση κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων 
(άρθρο 109, Ν.3852/10), ό̟ως ̟αρατέθηκε ήδη στα ̟ροηγούµενα κεφάλαια 
και 
Το µέγεθος του νέου φορέα, ̟ου θα δηµιουργήσει αντικειµενικά µια 
µεγαλύτερη δοµή και συνε̟ώς ̟ερισσότερες ̟ροο̟τικές α̟ασχόλησης, είτε 
στα ίδια, είτε σε διαφορετικά αντικείµενα εργασίας 
Σε αυτό το ̟λαίσιο, συνιστάται το νέο οργανόγραµµα να συγκροτηθεί α̟ό τη 
συγχώνευση των οργανογραµµάτων των δυο ε̟ιχειρήσεων, ώστε να 
δηµιουργηθεί µια ικανή, αλλά ταυτόχρονα ευέλικτη δοµή ̟ου θα ̟αρέχει 
καθολικές υ̟ηρεσίες ύδρευσης - α̟οχέτευσης - τηλεθέρµανσης στους 
κατοίκους του ∆ήµου Εορδαίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, σηµειώνεται ότι 
ήδη τα οργανογράµµατα των υ̟ό συγχώνευση ε̟ιχειρήσεων οµοιάζουν ως 
̟ρος τη δοµή και το βάθος ανάλυσης. Ταυτόχρονα, σηµαντικές οµοιότητες 
εµφανίζουν οι ειδικότητες α̟ασχόλησης του ̟ροσω̟ικού, η ε̟ιχειρησιακή 
κουλτούρα και το ̟λαίσιο δράσης συνολικά, ενώ ε̟ισηµαίνεται ότι και οι δυο 
ε̟ιχειρήσεις είναι κοινωφελούς σκο̟ού και λειτουργούν µε αντα̟οδοτικά 
χαρακτήρα. 
Ε̟οµένως, η λογική συνέχεια στη νέα ε̟ιχειρησιακή µορφή είναι η σύµ̟τυξη 
των δραστηριοτήτων µετά α̟ό ανασκό̟ηση των ειδικότερων υ̟ηρεσιών ̟ου 
̟ροσφέρει καθεµιά α̟ό τις συγχωνευόµενες ε̟ιχειρήσεις. 
Ε̟ι̟λέον, οργανωτικά κενά ̟ου υ̟ήρχαν ̟ιο ̟ριν αναµένεται να 
καλυφθούν µέσω της ενο̟οίησης υ̟ηρεσιών. Αναφέρεται εδώ 

ΑΔΑ: 7ΝΙΛΩΡ6-9ΜΗ



χαρακτηριστικά το ζήτηµα της έλλειψης διαχειριστικής ε̟άρκειας στη 
∆ΕΥΑΕ, ̟ου θα µ̟ορούσε να αντιµετω̟ιστεί µέσω της συγχώνευσης και της 
κάλυψης των α̟αιτούµενων ̟ροδιαγραφών α̟ό το νέο φορέα. 
Σε ένα ευρύτερο ̟λαίσιο, την α̟οτελεσµατικότητα της νέας δοµής ̟ου θα 
̟ροκύψει εγγυάται η εγκατεστηµένη εδώ και δεκαετίες τεχνογνωσία, ̟ου 
σχετίζεται άµεσα µε την συσσωρευµένη ̟ολυετή εµ̟ειρία του ̟ροσω̟ικού, το 
ο̟οίο µέχρι σήµερα έχει α̟οκτήσει τεράστια εξειδίκευση στο χώρο της 
̟αροχής κοινωφελών υ̟ηρεσιών. Ταυτόχρονα, τη διασφάλιση της ̟οιοτικής 
δράσης της νέας ε̟ιχείρησης στο µέλλον εγγυάται ο αριθµός και το µέγεθος 
των ε̟ενδύσεων σε υ̟οδοµές ̟ου έχουν αναλάβει στη διάρκεια της µέχρι 
τώρα ζωής τους, τόσο η ̟αλαιότερη ∆ΕΥΑΕ, όσο και η νεότερη ∆ΕΤΗΠ. 
 
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι σήµερα θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί η ̟ολιτική 
α̟όφαση για τη συνένωση και όλα τα άλλα ζητήµατα διαδικαστικού 
χαρακτήρα ̟ου αναφέρθηκαν και ̟εριγράφονται στη µελέτη  θα 
ακολουθήσουν,  ζητώντας τη στήριξη και τη συµβολή όλου του σώµατος στην 
ολοκλήρωση της διαδικασίας η ο̟οία, ε̟ισήµανε, είναι ̟ρος τη σωστή 
κατεύθυνση. 
 
Υστέρα α̟ό την ανάλυση της µελέτης σκο̟ιµότητας και ερωτήσεις ̟ου 
α̟αντήθηκαν  α̟ό τον κ. ∆ήµαρχο και τις το̟οθετήσεις των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων και των εκ̟ροσώ̟ων των εργαζοµένων  των δύο Ε̟ιχειρήσεων  
οι ο̟οίες είναι καταγεγραµµένες στα α̟οµαγνητωφωνηµένα ̟ρακτικά της 
̟αρούσας συνεδρίασης   
 
                                  Α ̟ ο φ α σ ι ζ ε ι  κατά ̟λειοψηφία  
 
Τη συγχώνευση των δύο ∆ηµοτικών Ε̟ιχειρήσεων  του ∆ήµου Εορδαίας µε 
την ε̟ωνυµία α) ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Τηλεθέρµανσης Πτολεµαίδας 
(∆.Ε.ΤΗ.Π) και β) της ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης Ύδρευσης & Α̟οχέτευσης 
Εορδαίας (∆.Ε.Υ.Α.Ε) για τους λόγους ̟ου αναλυτικά εκτέθηκαν τόσο στο 
εισηγητικό της α̟όφασης και στην µελέτη σκο̟ιµότητας, όσο και κατά τη 
διάρκεια της ̟αρούσας συνεδρίασης.  
 

 
Οι ∆.Σ.,  Π. Βρυζίδου , Στ. Μ̟ίγγας, Κ. Ανδρεάδης , Γ.. Καραΐσκος και 

Κ.  Μίχος,  Ψήφισαν την ̟ρόταση της κ Βρυζίδου, η ο̟οία ανέφερε ότι :  
Τη δεδοµένη χρονική στιγµή, αντί της συγχώνευσης, η βούληση της 
∆ηµοτικής αρχής θα έ̟ρε̟ε να είναι η ε̟ίσ̟ευση της µελέτης και η άµεση 
εξασφάλιση της σύνδεσης µε την  µονάδα 5 , η διατήρηση της λειτουργίας της 
τηλεθέρµανσης, καθώς ε̟ίσης και η  ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης 
α̟οχέτευσης . 
Ο ∆.Σ. Σοφοκλής Σιδηρό̟ουλος Ψήφισε λευκό. 
Οι ∆.Σ. ∆ηµήτρης Ζαραφίδης,  Ιωάννα Ανδρονικίδου Αντωνία Χόλµ̟α 
ψήφησαν κατά.  
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             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 345   /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

                                        8. Σπενταµίδης Γιώργος 

 9. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11. Χαιτίδης Γεώργιος 

 12. Αριστερίδης Ιωάννης 

 13. Κύρκα Μαρία  

     14. Παπαοικονόµου Παντελής  

 
 
 

15. Βρυζίδου Παρασκευή 

 16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 17. Μπίγγας Στέφανος 

 18. Ανδρεάδης Κων/νος 

             Πτολεµαΐδα 19. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          20. Καραίσκος Γεώργιος       

             Συµβουλίου  21.  Μίχος Κωνσταντίνος         

 22. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 23. Απαζίδου Σοφία 

 24.  Ανδρονικίδου Ιωάννα    

Παντελής Πα̟αοικονόµου           25. Χόλµπα Αντωνία 
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