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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 8693 (1)
Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Πα−

ναγίας (Δ.Ε.Α.Π.) σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Παναγίας (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 − 269 του ν. 3463/2006 

(Κ.Δ.Κ)
2. Την υπ’ αριθμ. 6157/18.06.1999 απόφαση του Γεν. 

Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με 
την οποία έγινε η σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ανάπτυξης του Δήμου Παναγίας όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 8345/24.7.2006 του Γεν. Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την υπ’ αριθμ. 112/2009 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου 
Παναγίας για την έγκριση και παραλαβή της οικονο−
μοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την προσαρμογή 

της Δ.Ε.Α.Π. σε Κοινωφελή Επιχείρηση Παναγίας (ΔΗ.
Κ.Ε.ΠΑ.) 

4. Την υπ’ αριθμ. 127/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Παναγίας (ορθή επανάληψη) «προσαρμογή της Δημο−
τικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Παναγίας (Δ.Ε.Α.Π.) σε 
Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.

5. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που συ−
ντάχθηκε για το σκοπό αυτό, καθώς και το γεγονός 
ότι οι σκοποί της επιχείρησης που θα προκύψει εί−
ναι επιτρεπτοί και συνάδουν με το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο για την επιλεγείσα μορφή της κοινωφελούς 
επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προσαρμογή του καταστατικού της 
Δημοτικής Επιχείρησης Παναγίας του Δήμου Παναγίας 
(Δ.Ε.Α.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.) και την μετατροπή της σε Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Παναγίας (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.), ως εξής:

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ 

1. Προσαρμόζονται οι καταστατικοί σκοποί της υφι−
στάμενης Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Παναγίας 
(Δ.Ε.Α.Π), σύμφωνα με το άρθρο 269 του ν. 3463/2006, 
προς τις προβλέψεις του άρθρου 254 του ίδιου Νόμου, 
και μετατρέπεται σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
του Δήμου Παναγίας, με την Επωνυμία ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ λει−
τουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοι−
νωφελή χαρακτήρα και διέπεται, ως προς τη διοίκηση, 
οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση των έργων της 
αρμοδιότητάς της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότη−
σής της, από τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Σκοπός της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ είναι η οργάνωση λειτουρ−
γιών ή δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών συ−
ναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες του Δήμου 
Παναγίας, που αναφέρονται στους τομείς της κοινω−
νικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του 
πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, την 
οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και την εκπόνηση 
και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας 
για την ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα οι σκοποί 
της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ είναι:

− Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη:
• Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην 

κοινωνική ανάπτυξη και αναβάθμιση.
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• Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμ−
μάτων και έργων που συμβάλλουν στην άσκηση δρα−
στηριοτήτων κοινωνικής ανάπτυξης.

• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε προγράμ−
ματα για τη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας 
και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία 
δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήρι−
ξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων 
ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας και κέντρων πρόληψης κατά 
εξαρτησιογόνων ουσιών.

• Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόγραμμα 
Βοήθειας στο σπίτι

• Η φροντίδα και η παρακολούθηση κατ’ οίκον, ατό−
μων τρίτης ηλικίας, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία 
γηροκομείου.

• Λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, 
Βρεφοκομείων, Ορφανοτροφείων και Κέντρων Δημιουρ−
γικής Απασχόλησης Παιδιών.

• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα για την ένταξη των παλιν−
νοστούντων ομογενών, μεταναστών, προσφύγων και 
αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 
ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία ομάδων 
εθελοντών, εθελοντικών οργανώσεων και τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

• Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυ−
ση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και 
Κέντρου Υποστήριξης της Τοπικής Οικονομίας. 

• Παροχή υπηρεσιών σε ΚΑΠΗ όπως φυσιοθεραπεί−
ες, λειτουργία καφενείου, διοργάνωση εκδρομών και 
διαλέξεων

− Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρε−
σιών στους τομείς του παιδείας πολιτισμού, του αθλη−
τισμού και Πληροφόρησης:

• Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
• Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής.
• Η οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώ−

σεων στα σχολεία κ.λπ.
• Η υλοποίηση Κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτο−

βουλιών στα σχολεία και η συνεργασία με άλλα σχολεία 
της χώρας και της Ε.Ε.

• Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία.
• Η φύλαξη των σχολείων και η αξιοποίηση σχολικών 

τροχονόμων.
• Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση έργων και 

προγραμμάτων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστη−
ριοτήτων πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης.

• Η λειτουργία γηπέδων 5Χ5, μπάσκετ, τένις κλπ. και 
η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

• Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι−

κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η εφαρμογή 
πολιτιστικών προγραμμάτων. 

• Η προστασία μνημείων, μουσείων, αρχαιολογικών και 
ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεών 
τους, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα 
του Υπουργείου Πολιτισμού.

• Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών 
κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους 
ή ιδιωτικούς φορείς.

• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
σε αυτά.

• Λειτουργία κλειστού και ανοιχτού θεάτρου
• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

• Λειτουργία τμημάτων χορωδίας, χορευτικών, φιλαρ−
μονικής θεάτρου

• Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−
σης του μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλη−
τικών εκδηλώσεων.

• Εκδόσεις εντύπων, εφημερίδας κλπ
• Παραγωγή ψηφιακών DVD
• Η πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών.
• Υπηρεσίες internet προς τους Δημότες
− Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρε−

σιών στον τομέα του περιβάλλοντος:
• Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

• Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
• Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου για 

τα θέματα του περιβάλλοντος.
• Μέτρα ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστα−

σίας.
• Δημιουργία και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
• Λειτουργία αγροκτήματος με βιολογικά προϊόντα(Δεν 

αποσκοπεί σε εμπορική δραστηριότητα).
• Υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτικών 

προγραμμάτων. 
− Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
− Ο σχεδιασμός, η μελέτη και υλοποίηση εθνικών και 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και η συνεργασία 
με άλλους φορείς για τη συμμετοχή σε αυτά. 

3. Έδρα της Δημοτικής επιχείρησης είναι ο Δήμος 
Παναγίας 

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της επιχείρησης αφ’ ενός και 
οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, που προκύπτει από το 
Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της 
έδρας της επιχείρησης.

Άρθρο 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, 
το οποίο θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία 
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δη−
μοτικό Συμβούλιο Παναγίας. Από τα μέλη αυτά, τουλά−
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χιστον τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου 
Παναγίας, εκ των οποίων ο ένας θα προέρχεται από τη 
μειοψηφία. Δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με 
ανάλογη πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων 
στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από 
είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική 
συνέλευση αυτών ή αν δεν απασχολεί 20 εργαζομένους 
ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. 

2. Το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορί−
ζει στο διοικητικό συμβούλιο πρόσωπα από κάθε φύλο 
σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των μελών του. 
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επό−
μενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με 
μισό της μονάδας και άνω

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρό του ( Άρθρο 255 παρ. 4 του ν. 3463/2006). 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται 
και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη 
αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο ή 
τη Συστατική Πράξη της επιχείρησης. Σε περίπτωση 
κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμ−
βουλίου και λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την 
εγκατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 255, 
παρ. 2 του ν. 3463/2006).

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσω−
πεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές 
ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αυτού, ο αντιπρόεδρος.

Άρθρο 3
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέμα−
τα που αφορούν την επιχείρηση, πλην των περιπτώσεων 
που ορίζει διαφορετικά ο ν. 3463/2006. 

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: 
α. Εκπροσωπεί την επιχείρηση και είναι αρμόδιο να 

αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση 
της επιχείρησης, στη διαχείριση της περιουσίας της και 
στην επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει 
για κάθε ζήτημα που την αφορά. Επιμελείται των υπο−
θέσεων και των συμφερόντων της Επιχείρησης. 

β. Προσλαμβάνει το Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης, 
μετά από σχετική προκήρυξη. 

γ. Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο το διετές πρόγραμ−
μα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της επιχείρησης. 

δ. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον ετήσιο προϋ−
πολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης. 

ε. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έως το τέλος 
Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου 
έτους, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 
επιχείρησης, μαζί με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών 
του άρθρου 261 (ν. 3463/2006) και έκθεση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις 
της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης.

ζ. Συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης των έργων, υπηρεσι−
ών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης, καθώς και 
συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
ρυθμίσεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ. 

Άρθρο 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά 
εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, καθώς και 
όταν οι υποθέσεις της επιχείρησης το απαιτούν. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρό−
εδρο με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη τρεις του−
λάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. 

3. Επίσης συγκαλείται υποχρεωτικά όταν το ζητήσουν 
τα μισά τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλί−
ου. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις 
η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί την ίδια ημέρα της 
συνεδρίασης. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα 
της επιχείρησης και ευρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον 
υφίσταται απόλυτος πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 
των μελών του. 

5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Διοι−
κητικού Συμβουλίου είναι άρτιος, βρίσκεται σε απαρτία 
εφ’ όσον παρίστανται τα μισά μέλη του. 

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβά−
νονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περί−
πτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. 

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί 
να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, φυσικά πρόσωπα για να εκφράσουν την άποψη 
τους όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις 
αρμοδιότητές τους. 

8. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, 
τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους 
παριστάμενους Συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται 
από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από 
υπάλληλο της επιχείρησης που ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 30 
χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης της συστατικής 
πράξης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δι−
άρκεια της επιχείρησης μπορεί να παραταθεί για πε−
ρισσότερα διάστημα, πριν από τη λήξη της, με σχετική 
τροποποίηση του καταστατικού της.

Άρθρο 6
ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Επιχείρησης είναι: 
α. Η χρηματοδότηση του Δήμου Παναγίας για τις δρα−

στηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/2006.

β. Οι πόροι από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμε−
να προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών 
φορέων.

γ. Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά 
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ−
σικά πρόσωπα.

δ. Οι αποζημιώσεις από τους αποδέκτες των σχετι−
κών με τους καταστατικούς σκοπούς προσφερόμενων 
υπηρεσιών. 
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Άρθρο 7
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επι−
χείρησης συντάσσονται υποχρεωτικά ο Εσωτερικός 
Κανονισμός Υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η 
οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπη−
ρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά 
ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού, ο Κανο−
νισμός Προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή 
κατάσταση αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαι−
ώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές 
τους ευθύνες, και ο Κανονισμός Διαχείρισης. Επί πλέον 
το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει, με από−
φασή του, και άλλους κανονισμούς, οι οποίοι κρίνονται 
απαραίτητοι για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Άρθρο 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαμορφώνεται: 
Με την κατάθεση μετρητών από τον Δήμο.
Με βάση τα παραπάνω σύμφωνα με την προεκτίμηση 

της μελέτης η εισφορά του Δήμου στο κεφάλαιο της 
επιχείρησης ανέρχεται σε 35.000,00 ευρώ το οποίο θα 
αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης. 

Άρθρο 9 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η διαχείριση της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ γίνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 260 του ν. 3463/2006. 

Ειδικότερα:
α. Με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.
β. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης συμπίπτει με 

το ημερολογιακό έτος. 
γ. Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα καθαρά 
κέρδη της επιχείρησης μπορεί να διατίθενται για τη 
βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεών της ή 
να διατίθενται στο Δήμο Παναγίας για την εκτέλεση 
κοινωφελών έργων. Με την ίδια διαδικασία το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να κρατήσει μέχρι δώδεκα τοις εκατό 
(12%) από τα καθαρά κέρδη σε ιδιαίτερο λογαριασμό, 
για την παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους.

ε. Η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ μπορεί να συμμετέχει σε προγραμμα−
τικές συμβάσεις.

Άρθρο 10 
ΛΥΣΗ

Η επιχείρηση λύεται:
α. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της, με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παναγίας, με 
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και πράξη του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

β. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδι−
κασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα 
άνω των δύο (2) ετών.

γ. Όταν παρέλθει η διάρκειά της και δεν υπάρξει νέα 
απόφαση για παράταση.

 Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρισή 
της, η οποία γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές, που 
ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Παναγίας. 

Μετά την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία απο−
μένουν, περιέρχονται στο Δήμο Παναγίας.

Άρθρο 11 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παναγίας καθί−
σταται καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υπο−
χρεώσεων της Δ.Ε.Α.Π.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
35.000 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Παναγίας για το έτος 2009 (Κ.Α.: 70.7511.01).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 7 Οκτωβρίου 2009 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ 
F

Αριθμ. 6853 (2)
    Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης στο Δήμο Οροπεδί−

ου Λασιθίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Οροπεδίου Λασιθίου (ΔΗΚΕΟΛ)». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση/οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 107/1997/Α).

2. Τις διατάξεις του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/4.12.1997) 
«Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 252−264, 268−270 του 
ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 114/2006/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Το υπ’ αριθμ. 10819/εγκ.16/22.2.2007 έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επι−
χειρήσεων ΟΤΑ.

6. Την υπ’ αριθμ. 71245/77/19.12.2007 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινίσεις ζητημάτων που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαι−
σίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών 
και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με Εντολή Γε−
νικού Γραμματέα»» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων 
πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γρα−
φείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το υπ’ αριθμ. 3963/24.7.2009 έγγραφο του Δήμου 
Οροπεδίου Λασιθίου με το οποίο εστάλη η υπ’ αριθμ. 
126/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση 
της μελέτης βιωσιμότητας και Σύσταση της Κοινωφελούς 
Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Οροπεδίου Λασιθίου (ΔΗΚΕΟΛ)» 

9. Την από 20.7.2009 οικονομοτεχνική μελέτη σκοπι−
μότητας σύστασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επι−
χείρησης.
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10. Το υπ’ αριθμ. 6210/21.9.2009 έγγραφο της Δ/νσης 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, με 
την οποία αξιολογήθηκε θετικά η μελέτη βιωσιμότητας 
για τη σύσταση της παραπάνω επιχείρησης, αποφασί−
ζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης 
από το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου ως Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου, που διέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 252.264 του ν.3463/06.

Τα κύρια στοιχεία του καταστατικού ίδρυσής της είναι 
τα εξής:

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, με την 
επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Οροπεδίου 
Λασιθίου (ΔΗ.Κ.Ε.Ο.Λ.), η οποία είναι Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της επιχείρησης είναι η συνέχιση όλων εκεί−
νων των δράσεων κοινωφελούς και κοινωνικού χαρα−
κτήρα που μέχρι σήμερα υπό μορφή υπηρεσιών παρέ−
χονταν από την Δ.Ε.Α.Δ.Ο.Λ. καθώς και η ανάπτυξη νέων 
δράσεων συναφών με την κοινωνική πρόνοια και την 
αλληλεγγύη, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό 
και το περιβάλλον. 

Πιο συγκεκριμένα, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Οροπεδίου Λασιθίου (ΔΗ.Κ.Ε.Ο.Λ.) θα δραστηριοποιηθεί 
στους τομείς:

Α. Της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και 
ειδικότερα:

− Θα σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές ή θα συμμε−
τέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, 
της τρίτης ηλικίας και λοιπών ευπαθών πληθυσμιακών 
ομάδων και θα μελετά και εφαρμόζει σχετικά κοινωνι−
κά προγράμματα, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Οροπεδίου Λασιθίου. Στην κα−
τεύθυνση αυτή μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί βρε−
φικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς ή άλλους σταθμούς, 
κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, κέντρα ημερήσιας 
φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων ή 
άλλων ευπαθών ομάδων και μονάδων κοινωνικής φρο−
ντίδας, καθώς επίσης και ειδικά προγράμματα κοινωνι−
κής υποστήριξης, όπως «Βοήθεια στο Σπίτι».

− Θα εφαρμόζει πολιτικές και θα συμμετέχει σε δρά−
σεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, 
υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή 
ψυχικής υγείας, όπως η δημιουργία και λειτουργία δη−
μοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήρι−
ξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων 
ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων.

− Θα φροντίζει για το σχεδιασμό, διευκόλυνση και 
εφαρμογή πολιτικών στήριξης των οικονομικά αδύνατων 
κατοίκων και δημοτών.

− Θα σχεδιάζει, οργανώνει, συντονίζει και θα υλοποιεί 
προγράμματα και πρωτοβουλίες για την πρόληψη της 
παραβατικότητας από μόνη της ή σε συνεργασία με 
άλλους φορείς.

− Θα σχεδιάζει και θα εφαρμόζει προγράμματα ή θα 
συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

− Με ενέργειες και δράσεις θα προωθεί και θα ανα−
πτύσσει τον εθελοντισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη, 
με τη δημιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγ−
γύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών, 
που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στό−
χων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.

Β. Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και ειδικό−
τερα:

− Μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί βιβλιοθήκες, κέ−
ντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και πάρκα 
κυκλοφοριακής αγωγής.

− Θα εφαρμόζει πολιτικές και δράσεις για την ανάδειξη 
και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή 
των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστι−
κών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, καθώς 
και τη μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμά−
των. Για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών μπορεί 
να δημιουργεί και λειτουργεί κινηματογράφους, θέατρα, 
φιλαρμονικές, σχολές διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζω−
γραφικής, γλυπτικής, κεραμικής, χειροτεχνίας, κλπ.

− Θα προωθεί ενέργειες για την προστασία μουσεί−
ων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και 
ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων 
τους.

− Θα αξιοποιεί πολιτιστικά παραδοσιακά και ιστορικά 
σχολικά κτίρια, καθώς και κτίρια που παραχωρούνται 
από διάφορους φορείς.

− Θα διοργανώνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, 
μουσικές εκδηλώσεις, συναντήσεις, ημερίδες και άλλες 
εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου.

− Θα ενεργεί για την προώθηση και ανάπτυξη του 
πολιτιστικού τουρισμού.

− Θα διαχειρίζεται αθλητικές εγκαταστάσεις, θα προ−
ωθεί και θα εφαρμόζει προγράμματα μαζικού αθλητι−
σμού και θα διοργανώνει αθλητικές συναντήσεις και 
εκδηλώσεις από μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους 
φορείς.

Γ. Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
− Θα εκπονεί τοπικά προγράμματα για την προστασία 

και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολι−
τιστικού περιβάλλοντος.

− Θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί πολιτικές και δράσεις 
που αποσκοπούν στην προστασία και διαχείριση των 
υδάτινων πόρων, στην προστασία του εδάφους και των 
εσωτερικών υδάτων από την αλιεία και στην καταπο−
λέμηση της ρύπανσης.

− Θα συμμετέχει σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας 
και χρήσεων γης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. Προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας και συ−
γκεκριμένα:

− Θα εκπονεί και θα εφαρμόζει προγράμματα έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου.

− Θα υλοποιεί ή θα συμμετέχει σε ολοκληρωμένα τοπι−
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
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− Θα συμβάλλει στην απορρόφηση του εργατικού δυ−
ναμικού της περιοχής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου 
με προγράμματα, πολιτικές και δράσεις, καθώς και με 
την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που θα πα−
ρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την 
υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση 
απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαι−
ριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

− Θα οργανώνει και υλοποιεί επιδοτούμενα ή μη προ−
γράμματα, σεμινάρια και δράσεις που αφορούν την επι−
χειρηματικότητα των νέων, την απασχόληση και λοιπά 
θέματα κοινωνικού προσανατολισμού.

Ε) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των 
Πόλεων και των Οικισμών και συγκεκριμένα:

Εφόσον αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα 
μπορεί να οργανώσει τη δημοτική συγκοινωνία.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οροπεδίου 
Λασιθίου και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
μπορεί να διευρυνθούν, να εξειδικευτούν ή και να περι−
οριστούν οι σκοποί της δημοτικής επιχείρησης.

Άρθρο 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) μελές δι−
οικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί 
με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. 
Από τα μέλη αυτά τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι 
του Δήμου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα. 
Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης.

Στην περίπτωση των αιρετών μελών ένα μέλος εξ 
αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχει εκ−
πρόσωπος των εργαζομένων (χωρίς αλλαγή της συστα−
τικής πράξης) όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσο−
τέρους από είκοσι εργαζόμενους, αντικαθιστώντας ένα 
μέλος από τους δημότες ή κατοίκους του Δήμου.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 100 έτη. Μετά 
από απόφαση του Δ.Σ Οροπεδίου Λασιθίου μπορεί να 
παρατείνεται η διάρκεια της επιχείρησης πριν από τη 
λήξη της διαδοχικά. Με παρόμοια απόφαση μπορεί να 
τερματιστεί και πριν από τη λήξη της.

Άρθρο 5
ΕΔΡΑ

Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Οροπεδίου Λασι−
θίου και συγκεκριμένα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ψυχρού, 
εντός του Οικισμού Ψυχρό.

Άρθρο 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο Δήμος θα καταβάλει στην επιχείρηση χρηματικό 
ποσό 60.000,00 € το οποίο θα καταβληθεί σε τρείς 
ισόποσες ετήσιες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη θα 
καταβληθεί εντός του έτους 2009. (παρ. 3 του άρθρου 
90 του π.δ. 63/2005).

Άρθρο 7
ΠΟΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από:
−χρηματοδότηση από το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου 

για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν 
υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του 
ν. 3463/2006

− συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

− Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από 
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και 
από φυσικά πρόσωπα.

− παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους 
καταστατικούς σκοπούς

− χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμμα−
τικές συμβάσεις του άρθρου 225 του ν. 3463/2006.

Άρθρο 8
ΛΥΣΗ

Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 
διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλί−
ου, 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 ανε−
νεργός 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 Οροπεδίου 
Λασιθίου. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο Οροπεδίου 
Λασιθίου.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για 
το δήμο ποσού 60.000,00 ευρώ η οποία θα καταβληθεί 
σε τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις εκ των οποίων η 
πρώτη θα καταβληθεί εντός του έτους 2009. (παρ. 3 του 
άρθρου 90 του π.δ. 63/2005) Από τον Κ.Α. 10.7511.05 της 
στήλης των εξόδων με τίτλο «Κάλυψη Α ετήσιας δόσης 
του μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Οροπεδίου Λασιθίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως  

 Αγ. Νικόλαος, 24 Οκτωβρίου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματεα Περιφέρειας 
Ο Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 
F

Αριθμ. 5216 (3)
   Έγκριση συγχώνευσης της «EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.» 

με την εταιρεία «Eurobank EFG Υπηρεσίες Διαδικτύου 
Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(Συνεδρίαση 288/8.10.2009/Θέμα 1)

  Αφού έλαβε υπόψη:
  α) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της 

νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι−
κής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΠΔ/ΤΕ 
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336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην 
Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων, 
όπως ισχύει,

β) τις διατάξεις του ν. 3601/2007 «ανάληψη και άσκηση 
δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια 
ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των 
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοι−
πές διατάξεις»,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 περί 
συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 69 εώς και 78 
του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1−5 του ν. 2166/1993, 
όπως ισχύουν,

δ) το από 4.9.2009 (ΑΠ 6790) έγγραφο της «EFG 
Eurobank Ergasias Α.Ε.», συνοδευόμενο από τα προβλε−
πόμενα δικαιολογητικά, με τα οποία ζητεί την έγκριση 
για τη συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% 
θυγατρικής της εταιρείας «Eurobank EFG Υπηρεσίες 
Διαδικτύου Α.Ε.»,

ε) το Κ2−9712/18.9.2009 (ΑΠ 7155) έγγραφο του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, με το οποίο ανακοινώνεται η κατα−
χώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του από 
26.8.2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των δύο 
προαναφερόμενων εταιρειών,

στ) το από 28.9.2009 σχετικό εισηγητικό σημείωμα 
της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Εγκρίνεται η συγχώνευση της «EFG Eurobank Ergasias 
Α.Ε.» με την εταιρεία «Eurobank EFG Υπηρεσίες Δια−
δικτύου Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την 
πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του 
ν. 2515/1997, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2009

  Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F
(4)

Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης
 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

      ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
(Αριθμ. απόφ. 243/21.10.2009)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4, 5, 7 και 8 του άρθρου 

269 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
25 του ν. 3613/2007 και με τις παρ. 13 και 14 του άρθρου 21 
του ν. 3731/2008 και με το άρθρο 64 του ν. 3801/2009.

2. Την υπ’ αριθμ. 28/2007 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
Δήμου Αρτέμιδος (Δ.Ε.Α.Δ.Α.), για τη λύση της επιχεί−
ρησης.

3. Την υπ’ αριθμ. 279/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου μας που αφορά τη διάλυση της 
επιχείρησης (Δ.Ε.Α.Δ.Α.), την έγκριση μεταφοράς του 
προσωπικού αυτού σε συνιστώμενες προσωποπαγείς 
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου, 
με την αντίστοιχη ή παρεμφερή ειδικότητα.

4. Την υπ’ αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./495/18.1.2008 απόφαση του 
Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 

εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 279/2007 απόφασή μας και δημο−
σιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 300/26.2.2008 ΦΕΚ τ.Β΄.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
μας από τον οποίο προκύπτει ότι δεν υφίστανται κενές 
οργανικές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
στις αντίστοιχες ειδικότητες.

6. Τη σχετική υπ’ αριθμ. 16724/21.10.2009 εισήγηση της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

7. Τις υπ’ αριθμ. 12/2008 και 13/2008 αποφάσεις του Δ.Σ. 
με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 279/2007 προηγού−
μενης απόφασης του Δ.Σ.» και «Σύσταση προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου» αντίστοιχα, αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τη σύσταση στο Δήμο μίας (1) προσωρινής 
προσωποπαγούς θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότη−
τας, που καταλαμβάνει το μεταφερόμενο προσωπικό το 
οποίο διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της 
αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβά−
σεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπι−
κό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας 
τους, ως ακολούθως:

1. Μία (1) θέση Διοικητικού υπαλλήλου ΔΕ για την 
κατάταξη της υπαλλήλου Συμεωνίδου Φιλοθέης του 
Κων/νου.

Ακροτελεύτιο άρθρο

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής, έχει προβλεφθεί στον προϋπολο−
γισμό του Δήμου μας οικονομ. έτους 2009 και είναι 
ύψους 92.400,00 € για το προσωπικό κλάδου ΔΕ στον 
Κ.Α.10.6021.0001.

Αντίστοιχη δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη 
και θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους προϋπολογι−
σμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άρτεμις, 02 Νοεμβρίου 2009

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 102 (5)
Κατάταξη μεταφερόμενου προσωπικού της Αναπτυξι−

ακής Δημοτικής Επιχείρησης Μήθυμνας (ΑΔΕΜ) στο 
Δήμο Μηθύμνης.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΘΥΜΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/8.6.2006, Τεύχος Α.
2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστα−

σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 

«Συγχώνευση − Μετατροπή − Λύση Επιχειρήσεων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 «περί 

ρυθμίσεων θεμάτων Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
5. Την υπ’ αριθ. 72/30.07.2009 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Μήθυμνας, σύμφωνα με την οποία αποφασί−
στηκε η μεταφορά του προσωπικού της ΑΔΕΜ (Αναπτυ−
ξιακή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μηθύμνης) στον Δήμο 
Μηθύμνης και η σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς 
θέσεως με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου στον Ο. Ε.Υ. του Δήμου Μηθύμνης, που υπηρε−
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τεί στην Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Μήθυμνας 
(ΑΔΕΜ) με σχέση εργασίας Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου.

6. Την υπ’ αριθμ. 1852/13.10.2009 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μηθύμνης.

7. Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου της υπαλλήλου 
Δέσποινας Μακρυδάκη του Αντωνίου.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Μηθύμνης (ΦΕΚ 2305/12.11.2008), αποφασίζουμε:

Κατατάσσουμε το μεταφερόμενο προσωπικό της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 
(ΑΔΕΜ), στον Δήμο Μηθύμνης σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ως 
ακολούθως: Στην προσωποπαγή θέση ΠΕ 1 Διοικητικού 
− Οικονομικού, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κα−
τατάσσει την Μακρυδάκη Δέσποινα του Αντωνίου. 

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη η 
οποία ήδη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δή−
μου έτους 2009 ποσού 5.000,00 ευρώ (για τους μήνες 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2009) και θα προβλεφθεί επίσης 
και στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 
2010 πίστωση 26.000,00 ευρώ και στον Κ.Α. 106021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μήθυμνα, 16 Οκτωβρίου 2009

Ο Δήμαρχος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

F

(6)
    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στη ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ − ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

  Με την υπ’ αριθμ. 6982/17.8.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στη ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ − ΧΡΥΣΟΒΑ−
ΛΑΝΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη κ.α.α.
Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  
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