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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 38261/24256 (1)
  Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτι−

κή Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Χαϊδαρίου – Δ.Ε.Α.Δ.Χ. 
σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 107/Α΄/1997), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 
έως 270 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8−6−2006), περί σύστασης 
και γενικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των 
δημοτικών και κοινωφελών επιχειρήσεων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3613/2007 σχετι−
κά με τις ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου 
βαθμού (ΦΕΚ 263/Β΄/23−11−2007).

4. Τις αριθ. οικ. 10819/16/22−2−2007 και οικ. 71245/77/19−
12−2007 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., σχετικά με το νέο 
θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.

5. Την αριθ. οικ. 43886/3−8−2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί καθορισμού των αναγκαίων στοι−
χείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή 
μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής 
(ΦΕΚ 1574/Β΄/17−8−2007).

6. Την αριθ. 50891/10−9−2007 απόφαση του Υπουργού 
ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των 
Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 1876/Β΄/14−9−2007).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, σχε−
τικά με αναδιατυπώσεις άρθρων του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 263/Β΄/23−12−2008).

8. Την υπ’ αριθμ. 24299/5−05−1987 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, (ΦΕΚ 236/Β΄/12−05−1987), με την οποία συστά−
θηκε η αμιγής δημοτική επιχείρηση «Δημοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης Δήμου Χαϊδαρίου» (Δ.Ε.Α.Δ.Χ), όπως τροποποι−
ήθηκε με την αριθμ. 3486/12−2−1998 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 223/Β/9−3−1998).

9. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη 
μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτι−
κή Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Χαϊδαρίου» (Δ.Ε.Α.Δ.Χ) 
σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου».

10. Την αριθ. 516/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου για τη μετατροπή της 
αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης Δήμου Χαϊδαρίου» (Δ.Ε.Α.Δ.Χ.) σε Κοινωφε−
λή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μετατροπή της αμιγούς δημοτικής 
επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 
Χαϊδαρίου» (Δ.Ε.Α.Δ.Χ) σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχεί−
ρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Χαϊδαρίου» ως εξής: 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Άρθρο 1ο 
Επωνυμία

Η επωνυμία της επιχείρησης θα είναι «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου».
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Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της επιχείρησης θα είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου.

Άρθρο 3ο

Σκοποί και αντικείμενα

Οι σκοποί και τα αντικείμενα της κοινωφελούς επι−
χείρησης είναι:

1. Η Κοινωνική Προστασία και ειδικότερα 
− Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που 

αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα 
των βρεφών και των νηπίων και της τρίτης ηλικίας.

− Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

− Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της πόλης.

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του δήμου.

− Η συνέχιση της λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων 
προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύ−
ης (ΚΔΑΠ, Κοινωνική μέριμνα κα) 

− Ο σχεδιασμός προγράμματος φροντίδας στο σπίτι 
ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα, ώστε να μπορούν 
να διαβιούν μόνα και να αναπτύσσουν στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων τους κοινωνική δραστηριότητα. Οι προ−
σφερόμενες υπηρεσίες θα βασίζονται σε μια ολοκλη−
ρωμένη σωματική−ψυχική και νοητική αξιολόγηση του 
ασθενούς/εξυπηρετούμενου και της οικογένειας του.

− Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων 
δημοτών

2. Η Παιδεία και ο Πολιτισμός και ειδικότερα 
− Η συνέχιση και διεύρυνση των δράσεων πολιτιστικού 

χαρακτήρα
− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
− Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων συνο−

λικής προβολής του Δήμου
− Λειτουργία τμήματος θεάτρου, μουσικής.
− Λειτουργία θεατρικού εργαστηρίου
− Η δημιουργία και λειτουργία Μουσείου Εθνική Αντί−

στασης «Μπλοκ 15»
− Η διαχείριση του θεάτρου στο Μητροπολιτικό πάρκο 

Ιστορικής Μνήμης & Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίη−
σης

− Η ίδρυση και λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής 
αγωγής

− Η λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων
− Η υλοποίηση επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών προ−

γραμμάτων μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων.
− Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς 

και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής και των εγκα−
ταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή παραχωρούνται 
στο Δήμο Χαϊδαρίου

− Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−
σης μαζικού αθλητισμού και αθλητικών εκδηλώσεων σε 
συνεργασία με το Δ.Α.Ο.Χ..

3. Η Δημοτική Συγκοινωνία
 Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτη−

ση των μετακινήσεων των δημοτών.
 4. Η Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ει−

δικότερα
– Η διατήρηση οικοσυστημάτων
– Η Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών
– Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−

σία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος
– Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων 

καταπολέμησης της Ρύπανσης
– Η ενημέρωση σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας
– Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα εφαρ−

μογής νέων τεχνολογιών
– Η υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας 

της ζωής και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης
– Η λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων μέτρησης 

ρύπανσης 

Άρθρο 4ο

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της επιχείρησης σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ισολογισμού ανέρχεται στο ποσό 10.604,83. 

Άρθρο 5ο

Διάρκεια της επιχείρησης

Η διάρκεια της επιχείρηση ορίζεται σε 30 έτη, σαν 
καθολικός διάδοχος της πρώτης αμιγούς από την μέρα 
ίδρυσης της αμιγούς επιχείρησης.

Άρθρο 6ο

Πόροι της επιχείρησης

Οι πόροι της επιχείρησης θα προέρχονται:
Α) από την χρηματοδότηση του Δήμου Χαϊδαρίου δια 

των διετών προγραμμάτων δράσης
Β) από τη χρηματοδότηση των δράσεων της από Εθνι−

κά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
Γ) από το αντίτιμο των υπηρεσιών της
Δ) από δάνεια
Ε) από πιστώσεις ιδιωτών
Στ) από κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές ή κλη−

ροδοτήματα
Ζ) από πάσης φύσης επιχορηγήσεις
Η) από προγραμματικές συμβάσεις

Άρθρο 7ο 
Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης θα αποτε−
λείται από ένδεκα (11) μέλη, ως εξής:

• Έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι, δύο (2) τουλάχιστον 
από τους οποίους θα προέρχεται από τη μειοψηφία 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περι−
οχής.

• Τέσσερις (4) δημότες ή κατοίκους με πείρα ή γνώ−
σεις σχετικές με τα αντικείμενα της επιχείρησης και 
διάθεση προσφοράς, από τους οποίους ο ένας (1) θα 
αντικαθίσταται από έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζο−
μένων εφόσον η Κοινωφελής Επιχείρηση απασχολήσει 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους.
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Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα είναι διετούς 
διάρκειας (παρ. 2 του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006). 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 3,4 και 5 
του άρθρου 255 του Ν.3463/06.

 Άρθρο 8ο
Έγκριση αποφάσεων – κανονισμοί – 

συμβάσεις − προσωπικό

Για την έγκριση των αποφάσεων του διοικητικού συμ−
βουλίου ισχύουν αυτούσιες οι διατάξεις του άρθρου 256 
του Ν 3463/2006.

Για τους υποχρεωτικούς κανονισμούς και τις συμβά−
σεις ισχύουν αυτούσιες οι διατάξεις του άρθρου 257 
του Ν 3463/2006.

Για το προσωπικό ισχύουν αυτούσιες οι διατάξεις του 
άρθρου 257 του Ν 3463/2006.

Άρθρο 9ο

Διαχείριση

Η διαχείριση της επιχείρησης θα γίνεται στη βάση 
ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και με τον 
κανονισμό διαχείρισης της επιχείρησης κατά τις δια−
τάξεις του άρθρου 260 του Ν 3463/2006.

Άρθρο 10ο

Διαχειριστικός έλεγχος

Ο τακτικός και έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος θα 
ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν 3463/
2006.

Άρθρο 11ο

Λύση εκκαθάριση

1. Η Επιχείρηση λύεται :
α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 

με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

β) όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της 
Επιχείρησης και

γ) σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.
Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκα−

θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει 
περιέρχονται στο Δήμο. 

Ακροτελεύτιο άρθρο

Η δαπάνη που θα προκύψει από τη μετατροπή 
της Επιχείρησης από τις υποχρεώσεις όπως αυτές 
θα διαμορφωθούν την 31/12/2009 κατά προσέγγιση 
στο ποσό του 1.400.000 ευρώ, θα καλυφθεί μέσω 
του προϋπολογισμού του Δήμου Χαϊδαρίου από 
τον ΚΑ εξόδων 10.7521.0001 και θα καταβληθεί 
τμηματικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2009

Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας

Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

Αριθμ. 7565+7359 (2)
    Μετατροπή της αμιγούς Επιχείρησης του Δήμου Ιερά−

πετρας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανά−
πτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας (Δ.Ε.Α.Π.Ι.) σε κοι−
νωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006 
με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ιε−
ράπετρας (Κ.Ε.Δ.Ι.)».

  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) «Συ−
γκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
(κωδικοποιητικού π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/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 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 (ΦΕΚ 
1288/τ.Β/2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την αριθμ. 2090/23−1−1990 απόφαση του Νομάρχη 
Λασιθίου (ΦΕΚ 177/τ.Β΄/1990), με την οποία συστήθηκε 
«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιερά−
πετρας (Δ.Ε.Α.Π.Ι.) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 
13721/18−12−1995 (ΦΕΚ 34 τ.Β΄/1996) και 11433/28−2−1997 
(ΦΕΚ254 τ. Β΄/1997) αποφάσεις Περιφερειακού Διευθυ−
ντή και τις αριθμ. 9638/31−12−1998 (ΦΕΚ94 τ.Β΄/1999) και 
5057/15−7−1999 (ΦΕΚ 1563 τ. Β΄/99) αποφάσεις του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.

9. Το αριθμ. πρωτ. 7566/20−7−2009 έγγραφο του Δήμου 
Ιεράπετρας με το οποίο εστάλη η αριθμ. 237/2009 από−
φαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης 
βιωσιμότητας και μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρη−
σης Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας (Δ.Ε.Α.Π.Ι.) σε 
Κοινωφελή, και η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας 
μετατροπής της ανωτέρω επιχείρησης σε κοινωφελή. 

10. Το αριθμ. πρωτ. 11965/27−10−09 έγγραφο του Δή−
μου Ιεράπετρας με το οποίο εστάλη η αριθμ. 237/2009 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε ορθή επανάληψη 
ως προς τη δαπάνη που προκαλείται από την εν λόγω 
απόφαση σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

11. Το αριθμ. πρωτ. 6209/16−10−2009 έγγραφο της Δ/
νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρή−
της, με το οποία αξιολογήθηκε θετικά η μελέτη βιωσι−
μότητας για τη μετατροπή της (Δ.Ε.Α.Π.Ι.) σε κοινωφελή 
επιχείρηση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής 
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Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας (Δ.Ε.Α.Π.Ι.)» σε 
κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας (ΚΕΔΙ)». Τα κύ−
ρια στοιχεία του καταστατικού ίδρυσής της είναι τα 
εξής:

΄Αρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ−ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση κατά τα 
άρθρα 252 και 254 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(Ν.3463/2006) με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Ιεράπετρας», η οποία και προέρχεται από τη 
μετατροπή της υφιστάμενης Επιχείρησης με την επω−
νυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού 
Ιεράπετρας (Δ.Ε.Α.Π.Ι.)». Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Ιεράπετρας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, 
το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 
έως και 264 και 268 έως 270 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (Ν.3463/06, ΦΕΚ 114Α΄).

Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης είναι «Κοινωφε−
λής Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας (Κ.Ε.Δ.Ι.)» και για τις 
σχέσεις και συναλλαγές της Επιχείρησης με πρόσωπα 
της αλλοδαπής, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή 
μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

΄Αρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Δήμος Ιεράπετρας.

΄Αρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιεράπε−
τρας (Κ.Ε.Δ.Ι.) είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστη−
ριοτήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συναφών ή 
που σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του Δήμου 
Ιεράπετρας στους παρακάτω τομείς:

• Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
• Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
• Περιβάλλον
• Οργάνωση Δημοτικής Συγκοινωνίας σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 83 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).

• Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας, 
τεχνολογίας και πολιτικών προώθησης της απασχό−
λησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Ιε−
ράπετρας.

Συγκεκριμένα, στους παραπάνω άξονες δράσης, βα−
σικός σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας της εν λόγω 
Eπιχείρησης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων 
ανεξαιρέτως των κατοίκων του Δήμου Ιεράπετρας, με 
συντονισμένες και αποτελεσματικές παροχές Κοινω−
φελών Υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό οι δράσεις της 
Eπιχείρησης στοχεύουν:

Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
• Στην εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε 

δράσεις, για την πρόληψη ή και θεραπεία κοινωνικών 
προβλημάτων ατόμων και ομάδων του πληθυσμού της 
περιοχής και ιδιαίτερα την υποστήριξη και κοινωνική 
φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, 
καθώς και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών 
προγραμμάτων προς αυτό.

Συγκεκριμένα, σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση 
και διαχείριση κέντρων και προγραμμάτων στήριξης 

των ατόμων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην 
υποστήριξη και φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και 
τρίτης ηλικίας, με τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργι−
κής Απασχόλησης Παιδιών, Βρεφονηπιακών, Παιδικών 
Σταθμών, Προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδων 
Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας και πάσης 
φύσεως προγραμμάτων που οδηγούν άμεσα ή έμμεσα 
στη φροντίδα και υποστήριξη όλων των άμεσα ή έμμεσα 
εμπλεκομένων φορέων ή ατόμων.

• Στην εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δρά−
σεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, 
υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, 
με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή 
ψυχικής υγείας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
την προφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην εκ−
παίδευση, τον πολιτισμό, την απασχόληση, την κατοικία, 
το υγιές περιβάλλον, στη νόμιμη προστασία, καθώς και 
την πρόληψη ή και θεραπεία κάθε είδους κοινωνικού 
αποκλεισμού λόγω φύλου, φυλής, πολιτισμικής, φυσικής 
και εν γένει κοινωνικής ιδιαιτερότητας ή διαφορετικό−
τητας.

Συγκεκριμένα, σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία 
κέντρων, προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας του 
κοινωνικού αποκλεισμού ή περιόδων αποκλεισμού στη 
ζωή ενός ατόμου και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού με την εξασφάλιση προσβασιμότητας, 
ενημέρωσης, φιλοξενίας, φροντίδας συμβουλευτικής 
στήριξης, δικτύωσης, προστασίας, εκπαίδευσης, ένταξης 
ή επανένταξης θυμάτων κακοποίησης, ατόμων σε εξάρ−
τηση, ατόμων ή ομάδων που αναπτύσσουν παραβατική 
συμπεριφορά, μεταναστών, παλλινοστούντων, ομογενών, 
προσφύγων, αθίγγανων, θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων, μονογο−
νεϊκών οικογενειών, πολύτεκνων, ανέργων, ατόμων σε 
επανένταξη, ατόμων με αναπηρία και γενικότερα ατό−
μων, που βιώνουν ή κινδυνεύουν να βιώσουν κοινωνικό 
αποκλεισμό.

• Στη μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 
αδύνατων δημοτών, με την παροχή βοηθημάτων, ειδών 
διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετω−
πίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

• Στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου και της Κοινότητας.

• Στην ενημέρωση, πληροφόρηση, προβολή, ανάπτυξη 
και διάδοση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι υπάρ−
χουσες κοινωνικές δομές ή οι δομές που θα δημιουργη−
θούν, στους δικαιούχους των υπηρεσιών αυτών.

• Στην αξιοποίηση των οικονομικών και θεσμικών δυ−
νατοτήτων κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Στο σχεδιασμό προτάσεων του τομέα Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης και την ένταξή τους σε 
συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Προγράμματα, σε Εθνικά, Διακρατικά, Διαπε−
ριφερειακά προγράμματα χρηματοδοτήσεων και στη 
διαχείριση και υλοποίηση των προτάσεων αυτών (είτε 
αυτοτελώς ως δικαιούχος είτε ως υπεργολάβος είτε 
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με εκχώρηση προς πιστοποιημένο τρίτο φορέα−δικαι−
ούχο).

• Στην προώθηση, αξιοποίηση, συντονισμό και έλεγχο 
των υπαρχουσών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών σε 
τοπικό επίπεδο, καθώς και στην προώθηση συνεργασίας 
αυτών με κοινωνικές δομές και υπηρεσίες σε Νομαρχι−
ακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

• Στη σύνταξη, ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωνικού 
σχεδιασμού του Δήμου, καθώς και στην υλοποίηση 
κοινωνικών ερευνών με σκοπό την ορθολογική λήψη 
αποφάσεων και με στόχο τη μεθόδευση και υλοποίηση 
επιθυμητών στόχων για την επίλυση και έγκαιρη αντι−
μετώπιση κάθε κοινωνικού προβλήματος προς όφελος 
του κοινωνικού συνόλου.

• Στη συμβολή για τη δημιουργία και ανάπτυξη της 
απαραίτητης υποδομής για τη βελτίωση των παρεχό−
μενων κοινωνικών υπηρεσιών και την εξασφάλιση προ−
σβασιμότητας των κατοίκων σε αυτές, τη δημιουργική 
αξιοποίησή τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
όλων των κατοίκων του Δήμου.

• Στην αποδοχή δωρεών, κληροδοτημάτων, ενισχύ−
σεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή 
ιδιωτικού τομέα και την αξιοποίησή τους, για την επί−
τευξη των σκοπών της Επιχείρησης.

• Στη σύναψη συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα, 
που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των δράσεών της, 
καθώς και στη σύναψη συμβάσεων με πάσης φύσεως 
φορείς για την εκτέλεση έργων, που συνάδουν με τους 
σκοπούς της Επιχείρησης.

Απασχόλησης:
• Στην υλοποίηση ή τη συμμετοχή σε ολοκληρωμέ−

να τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρω−
τοβουλίες, για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών 
προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσω−
μάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο 
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

• Στην προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικό−
τητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με 
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης, προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδι−
αιτερότητες, στο πλαίσιο του Εθνικού και Ευρωπαϊκού 
Σχεδιασμού.

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού:
• Στην ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική 

ανάπτυξη του Δήμου και την καλλιέργεια σε βάθος 
της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και της αγάπης για τις 
τέχνες, την προβολή, την ανάπτυξη και διάδοσή τους, με 
τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, επιμορφωτι−
κών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, την προστασία 
της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και γενικότερα 
της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας, την αναγωγή των 
πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών 
σε οργανικά στοιχεία της καθημερινής ζωής, την ενερ−
γητική και συνειδητή συμμετοχή και τη δημιουργική 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και 
ιδιαίτερα των νέων του Δήμου. Συγκεκριμένα, η εφαρ−
μογή πολιτικών και η ανάπτυξη δράσεων, για την καλ−
λιέργεια της πολιτιστικής παιδείας όλων ανεξαιρέτως 
των κατοίκων της περιοχής, μέσω της διοργάνωσης 
εκδηλώσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκ−
θέσεων, διαγωνισμών, φεστιβάλ, σεμιναρίων, ημερίδων, 
forum, πρότυπων δράσεων για τη νεολαία, δημιουργία 

πολιτιστικών δικτύων και γενικότερα υποστήριξης των 
βασικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων 
του Δήμου.

• Στη δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υπο−
δομής, στη στήριξη, ανάπτυξη και διάδοση της καλλι−
τεχνικής παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χο−
ρού, του κινηματογράφου του θεάτρου, των εικαστικών 
τεχνών και των σύγχρονων οπτικοαουστικών μορφών 
τέχνης. Τη στήριξη και διάδοση της σύγχρονης καλλι−
τεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και την εξασφά−
λιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την άσκηση και 
ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων των 
κατοίκων στους αντίστοιχους τομείς. Συγκεκριμένα, η 
εφαρμογή πολιτικών και η ανάπτυξη δράσεων για την 
καλλιέργεια της πολιτιστικής παιδείας όλων ανεξαιρέ−
τως των κατοίκων της περιοχής, μέσω της ίδρυσης και 
λειτουργίας εικαστικών, μουσικών και θεατρικών εργα−
στηρίων, βιβλιοθηκών, σχολών χορού, ζωγραφικής και 
γλυπτικής, σκακιού, σχολών σύγχρονης καλλιτεχνικής 
παιδείας, εκπαιδευτικών κέντρων και κέντρων δια βίου 
μάθησης, χορωδιών, ορχηστρών, φιλαρμονικών, πινακο−
θήκης, πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων.

• Στην ανάπτυξη συνεργασίας με τους πολιτιστικούς 
φορείς και ομάδες του τόπου, με τα ερασιτεχνικά σωμα−
τεία, τις ομάδες και τα συγκροτήματα, την εκπαιδευτική 
και καλλιτεχνική κοινότητα του Δήμου, καθώς και την 
παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής βοήθειας και 
υλικοτεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της 
τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Συγκεκριμένα, ίδρυ−
ση και λειτουργία παραδοσιακών σχολών, λαογραφικών 
μουσείων και εργαστηρίων, διαπολιτιστικών κέντρων 
και κέντρων προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστι−
κής παράδοσης, όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων και 
ομάδων του Δήμου. 

• Στην προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, κα−
θώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιο−
χής και των εγκαταστάσεων αυτών, τα οποία δεν ανή−
κουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.

• Στην προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνι−
κό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

• Στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού που δεν 
έχει εμπορικό χαρακτήρα που να αλλοιώνει τον κοινω−
φελή χαρακτήρα της Επιχείρησης. 

• Στην κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλη−
τικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών 
γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και 
κοινοτικών χώρων άθλησης.

• Στην προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενί−
σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

Περιβάλλοντος, Έρευνας−Τεχνολογίας:
• Στην εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

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

• Στην προστασία και διαχείριση των υδάτινων πό−
ρων, την προστασία του εδάφους και των εσωτερι−
κών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, 
ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και την καταπολέμηση της 
ρύπανσης στην περιφέρεια του Δήμου Ιεράπετρας. Τη 
διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, την 
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ευαισθητοποίηση των δημοτών σε αντίστοιχα θέματα, 
την προώθηση της περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και 
της συνεργασίας με εξειδικευμένους Πανεπιστημιακούς 
και Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής 
Ωφέλειας, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αστικές μη 
Κερδοσκοπικές Εταιρείες, που στόχο έχουν την ορθο−
λογική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.

• Στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών και προ−
γραμμάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη 
ανάπτυξη, που εξασφαλίζουν την παραγωγική και κοι−
νωνική συνοχή και διασφαλίζουν την προστασία του 
περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου. 

• Στην ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτι−
κών εργαστηρίων.

• Στην παροχή συνδρομής στους αρμόδιους φορείς, 
με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντι−
μετώπιση πυρκαγιών και έκτακτων αναγκών.

• Στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευ−
νας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής 
τους.

• Στην έρευνα και σχεδίαση μελετών και προγραμμά−
των για τη δημιουργία υποδομών και επιχειρήσεων, που 
θα προστατεύουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

• Στην εφαρμογή μελετών ψηφιακής τεχνολογίας και 
στην υλοποίηση προγραμμάτων υπηρεσιών ευρυζωνικών 
δικτύων.

• Στη συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και 
Τεχνολογικά Ιδρύματα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων, για την 
υποστήριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου και που 
σχετίζονται άμεσα με τις κύριες δραστηριότητες της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Δημοτική Συγκοινωνία
Την άσκηση συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων 
του Δήμου Ιεράπετρας και κυρίως για τη μετακίνηση: 
α) κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες, όπως 
ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παιδιών, β) των 
εργαζομένων στους οικείους Δήμους και Κοινότητες 
και στα νομικά πρόσωπα αυτών και γ) μαθητών στον 
τόπο που λειτουργεί το σχολείο, εφόσον η μετακίνησή 
τους δεν είναι δυνατή με μεταφορικά μέσα δημόσιας 
χρήσης. 

• Κάθε άλλη δράση που εντάσσεται στους σχετικούς 
τομείς του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν και 
εφόσον η δράση αυτή, σχετίζεται άμεσα με την κύρια 
δραστηριότητα που ασκεί η Κοινωφελής Επιχείρηση.

΄Αρθρο 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απο−
τελούμενο από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με 
τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τα μέλη του, πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι 
του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον προ−
έρχεται από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας. Ένας 
είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής της 
γεωγραφικής αρμοδιότητας του Δήμου Ιεράπετρας. 
Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επι−
χείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι 
εργαζόμενους, που υποδεικνύεται από τη γενική συνέ−

λευση αυτών. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοι−
κοι του Δήμου Ιεράπετρας, που έχουν πείρα ή γνώσεις 
σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης.

Το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρό του.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για 
την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων 
και του κοινωνικού φορέα της περιοχής, απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχεί−
ρησης προσλαμβάνεται Διευθυντής, μετά από σχετική 
προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορίζονται 
τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Διευθυντής της 
Επιχείρησης. Ως Διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέ−
λος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ή του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει 
στην Επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, 
η οποία ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να κα−
ταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμ−
βουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. 
Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου 
αυτής, λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική 
κατάσταση της Επιχείρησης κατά την προηγούμενη 
διαχειριστική περίοδο και οι εκάστοτε εκδιδόμενες και 
ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με την παρ. 
5 του άρθρου 255 Δ.Κ.Κ.

΄Αρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται για 
πενήντα (50) χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρ−
μογής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σαν καθολικός 
διάδοχος της πρώην αμιγούς.

΄Αρθρο 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το συνολικό κεφάλαιο της Επιχείρησης που απαιτεί−
ται για την υλοποίηση του σκοπού της, ανέρχεται σε 
ογδόντα οχτώ χιλιάδες οχτακόσια εξήντα οχτώ ευρώ 
και τριάντα πέντε λεπτά (88.868,35 €). Ποσό είκοσι δύο 
χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και πενή−
ντα ένα λεπτών (22.673,51 €) έχει ήδη κατατεθεί (ΦΕΚ 
177/16−03−1990) στο ταμείο της Επιχείρησης και είναι 
ήδη εγγεγραμμένο στα λογιστικά της βιβλία.

Ποσό δε εξήντα έξι χιλιάδων εκατό ενενήντα τεσσά−
ρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (66.194,84 €) 
αφορά υφιστάμενο κεφάλαιο, εγγεγραμμένο στα λογι−
στικά βιβλία της Επιχείρησης.

΄Αρθρο 7
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέρχονται από την 
/τα:
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(Α) Χρηματοδότηση του Δήμου Ιεράπετρας για τις 
παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες και δραστηριότητες, 
με την προϋπόθεση κατάθεσης διετούς προγράμματος 
δράσης εκ μέρους της Επιχείρησης και έγκρισης, μετά 
από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που 
θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του.

(Β) Έσοδα από εύλογη αποζημίωση από τους αποδέ−
κτες των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της, μετά 
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

(Γ) Έσοδα από τη χρηματοδότηση των δράσεών της 
από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

(Δ) Έσοδα από πολιτιστικές, αθλητικές και λοιπές εκ−
δηλώσεις και υπηρεσίες που θα διοργανώνει και δεν αλ−
λοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της Επιχείρησης.

(Ε) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις, στο πλαί−
σιο που καθορίζεται από το άρθρο 225 του Δημοτικού 
και Κοινοτικού Κώδικα.

(ΣΤ) Έσοδα από τις απ’ ευθείας αναθέσεις από το 
Δήμο, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
για την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή υπηρεσιών, 
συναφών προς τις δραστηριότητες της Επιχείρησης.

(Ζ) Έσοδα από δωρεές−κληρονομιές κλπ., καθώς και 
κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

(Η) Έσοδα από δάνεια, πιστώσεις ιδιωτών.
(Θ) Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες που θα 

ασκεί.

΄Αρθρο 8
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ − ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για την έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, ισχύουν αυτούσιες οι διατάξεις του άρθρου 
256 του Ν. 3463/2006.

Για τους υποχρεωτικούς κανονισμούς και τις συμβά−
σεις, ισχύουν αυτούσιες οι διατάξεις του άρθρου 257 
του Ν. 3463/2006. Για το προσωπικό, ισχύουν αυτούσιες 
οι διατάξεις του άρθρου 258 του Ν.3463/2006.

΄Αρθρο 9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η διαχείριση της Επιχείρησης θα γίνεται στη βάση 
ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και με τον 
κανονισμό διαχείρισης της Επιχείρησης, κατά τις δια−
τάξεις του άρθρου 260 του Ν. 3463/2006.

΄Αρθρο 10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο τακτικός και έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος, θα 
ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν. 3463/ 
2006.

΄Αρθρο 11
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Σε περίπτωση συγχωνεύσεως θα τηρούνται οι διατά−
ξεις του άρθρου 263 του Ν.3463/06 και του Κ.Ν 2190/1920 
σε συνδυασμό με τον Ν.2166/1993 ή άλλον ανάλογο νόμο 
που θα εφαρμοστεί στο μέλλον. 

΄Αρθρο 12
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η Επιχείρηση λύεται όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκει−
άς της ή πριν την πάροδο διάρκειάς της, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 262 του Ν.3463/2006. Τη 

λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής, 
κατά τις διατάξεις της παρ.2 και 3 του άρθρου 262 του 
Ν. 3463/2006.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του πρ/σμού του Δήμου Ιερά−
πετρας έτους 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Άγιος Νικόλαος, 9 Νοεμβρίου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 
F

Αριθμ. 17512 (3)
    Έκδοση απόφασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έρ−

γου από το Δήμο Τρικολώνων Νομού Αρκαδίας με 
φυσικό πρόσωπο, για το έτος 2009.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 

206/Α΄/8−10−1997) που αφορά την τροποποίηση και συ−
μπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/1994 και άλλες δια−
τάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 
28/Α΄/3−3−94) που αφορά τη σύσταση ανεξάρτητης αρ−
χής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
διοίκησης όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώ−
δικα.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 6 του Ν.2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/30−5−1997), που αφορά τη Διοίκηση, Οργά−
νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις της 33/2006 πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 280/Α/28−12−2006) σχετικά με την ανα−
στολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, 
όπως τροποποιήθηκαν.

6. Την 11/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Τρικολώνων, με την οποία υποβλήθηκε αίτημα 
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) συνο−
λικά φυσικά πρόσωπα, για ένα έτος.

7. Την 46974/27−7−2009 απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 6/15−5−2009 ΠΥΣ, με την 
οποία εγκρίθηκε στο Δήμο Τρικολώνων μια (1) σύμβαση 
μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους. 

8. Την αριθμ. 101/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Τρικολώνων με την οποία εγκρίνει τη σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους από 
το Δήμο με ένα φυσικό πρόσωπο κατηγορίας ΔΕ. 

9. Την από 6−2−2009 γνωμοδότηση του δικηγόρου του 
Δήμου από την οποία προκύπτει ότι η εν λόγω σύμβαση 
είναι γνήσια σύμβαση μίσθωσης έργου, αποφασίζου−
με:

 1. Ότι για την καταγραφή – καταμέτρηση και ηλεκτρο−
νική καταχώριση των κατοικιών του Δήμου Τρικολώνων 
για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας βεβαίωσης και 
επιβολής του τέλους ακίνητης περιουσίας, είναι απα−
ραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου 
διάρκειας ενός έτους, ένα άτομο (κατηγορίας ΔΕ) με 
εμπειρία και άριστη γνώση στο χειρισμό Η/Υ. 
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2. Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου ανέρ−
χεται σε 9.000,00 ΕΥΡΩ και θα καταβάλλεται τμηματικά 
και πάντοτε σε συνάρτηση με την πρόοδο του έργου.

3. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στο συνήθη κύκλο 
καθηκόντων των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλλήλων.

4. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική 
παράδοση του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
ένα (1) έτος σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου αρχομένης της σύμβασης από τη δημοσί−
ευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου και την υπογραφή της σύμ−
βασης. 

5. Ο τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου θα είναι 
το Δημαρχιακό κατάστημα στο δημοτικό διαμέρισμα 
Στεμνίτσας, έδρα του Δήμου Τρικολώνων.

6. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης αυτής απα−
γορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.

7. Στη σύμβαση μίσθωσης έργου περιλαμβάνεται απα−
ραίτητα ότι ο ανάδοχος εισπράττει την αμοιβή βάσει 
δελτίου παροχής υπηρεσιών θεωρημένου από την οικεία 
Δ.Ο.Υ. καθώς και ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ασφαλίσε−
ώς του σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

8. Στο πρόσωπο που θα απασχοληθεί με την ανωτέρω 
σύμβαση μίσθωσης έργου δεν καταβάλλονται επιδόμα−
τα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και άδεια και 
επίδομα αδείας.

9. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα 
προκληθεί συνολική δαπάνη ποσού 9.000,00 ΕΥΡΩ σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Τρικολώνων 
Νομού Αρκαδίας και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00−6117.001 
των εξόδων του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 12 Νοεμβρίου 2009 

Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 3169 (4)
    Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας για τους 

υπαλλήλους της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Αιτωλ/
νίας κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2009.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακών Αυτοδιοι−

κήσεων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τους Ν.2503/1997 και Ν.3274/2004.

2. Του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 

και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ε.Δ. και αντιστοίχων 
της Ε.Α. κλπ.» όπως ισχύει.

3. Του άρθρου 15 του Ν.2592/1998.
4. Του άρθρου 25 του Ν.2738/1999 «Συλλογικές Δια−

πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αρ. 100/8−1−09 απόφαση Νομάρχη Αιτωλ/νίας 
«Ορισμός Αντινομαρχών για το έτος 2009» και με αρ. 
106/9−1−09 απόφαση Νομάρχη Αιτωλ/νίας «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 97/Β/27.1.2009).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «’Ελεγχος των δαπα−
νών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πρά−
ξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικού π.δ. 63/2005, 
Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).

Β. Την έλλειψη προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
που καθιστά επιτακτική για την ομαλή, εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας την υπε−
ρωριακή απασχόληση οκτώ (8) υπαλλήλων προκειμέ−
νου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες όπως 
εισηγήσεις στο Ν.Σ. για μελέτες Περβ/κών Επιπτώσεων 
και συμμετοχή στις συνεδριάσεις του, συμμετοχή σε 
συνεδριάσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής, τακτοποί−
ηση αρχείων, αυτοψίες πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας, κλπ..

Γ. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται περίπου στο ποσό των 12.000€, που θα 
καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋ−
πολογισμό της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και στον ΚΑΕ 0511 του 
Ε.Φ.310, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2009 
υπερωριακή εργασία με αμοιβή για οκτώ (8) υπαλλήλους 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και για 2.500 ώρες απογευ−
ματινής απασχόλησης συνολικά (μέχρι 60 ώρες το μήνα 
για κάθε υπάλληλο). 

Β. Η οριστική συγκρότηση των συνεργείων θα γίνει 
με απόφαση Προϊσταμένης της Δ/νσης.

Γ. Η υπερωριακή εργασία θα προσφέρεται από Δευ−
τέρα έως και Παρασκευή.

Δ. Δεν επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα καταβο−
λής των υπερωριών η είσπραξη από τους υπαλλήλους 
άλλου ποσού από τον ίδιο ή άλλο φορέα για την ίδια 
αιτία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ι.Π. Μεσολογγίου, 12 Νοεμβρίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΠΩΝΗΣ  
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