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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15733/11148 (1)

  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9337/7281/22−12−2005
απόφασης του Προέδρου της Βουλής.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 63 παρ. 2 του Συντάγματος, β) 11 του Κανονισμού 

της Βουλής (Μέρος Α΄), γ) 1 και 135 του Κανονισμού 
της Βουλής (Μέρος Β΄) όπως ισχύει, δ) 2 παρ. 1 του Ζ΄ 
Ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής ε) 2 της υπ’ 
αριθμ. 3935/14.09.1981 αποφάσεως του Προέδρου της 
Βουλής (ΦΕΚ Β΄ 662/23.10.1981),

2. την υπ’ αριθμό 362/23.11.1998 απόφαση του Προέδρου 
της Βουλής (ΦΕΚ Β΄ 56/30.01.1998),

3. την κατά την ΡΖ΄ συνεδρίαση της 03.02.2005, λη−
φθείσας ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής 
των Ελλήνων (ΦΕΚ 27/Α΄/10.02.2005),

4. την υπ’ αριθμ. 9337/7281/22.12.2005 απόφαση της 
Προέδρου της Βουλής: «Καθορισμού του τρόπου χρήσης 
των ατελειών σταθερής τηλεφωνίας των Βουλευτών και 
Ελλήνων Ευρωβουλευτών (ΦΕΚ 1827/Β/23.12.2005)»,

5. την υπ’ αριθμ. 2924/21.03.2008 απόφαση του Προέ−
δρου της Βουλής των Ελλήνων ΦΕΚ 556/Β/31.03.2008),

6. την ανάγκη καθορισμού του τρόπου χρήσεως των 
ατελειών σταθερής τηλεφωνίας των Βουλευτών και των 
Ευρωβουλευτών, ενόψει των νέων συνθηκών παροχής 
των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας,

7. την από 28/08/2009 επιστολή του ΟΤΕ προς τη 
Βουλή των Ελλήνων,

Αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την ως άνω υπ’ αριθμ. 9337/7281/22−12−

2005 απόφαση του Προέδρου της Βουλής όπως αυτή 
είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 2924/21.03.2008 
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ως εξής:

Στην παράγραφο 1, η φράση:
«βαρύνει τη Βουλή με το συνολικό ποσό των δώδεκα 

χιλιάδων (12.000) ευρώ ετησίως για κάθε Βουλευτή ή 
Ευρωβουλευτή» αντικαθίσταται με τη φράση:

«βαρύνει τη Βουλή με το συνολικό ποσό των έντεκα 
χιλιάδων (11.000) ευρώ ετησίως για κάθε Βουλευτή ή 
Ευρωβουλευτή»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.01.2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
(Άρθρο 103 του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Β΄ 

− ΦΕΚ 51/Α/10−4−97, όπως ισχύει).

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2009

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Ö     
 Αριθμ. 10135 (2)
Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρι−

στικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αράχωβας (Δ.Ε.Τ.Α.Α.) 
του Δήμου Aράχωβας, σε Κοινωφελή Επιχείρηση με 
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Του−
ρισμού και Πολιτισμού Αράχωβας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 και 263 του 

Ν. 3463/06.
2. Την αρ. 11144/25−90−1996 απόφαση του Αναπληρωτή 

Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Βοιωτίας, που αφορά την 
σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής και 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αράχωβας (Δ.Ε.Τ.Π.Α.Α.) στο 
Δήμο Αράχωβας, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγε−
νέστερα. 

3. Την αριθμ. 193/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αράχωβας, σχετικά με τη μετατροπή της υπάρ−
χουσας αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση.
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4. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη 
σύσταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης.

5. Την αριθμ. 11090/1073/10−2−09 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας «περι μεταβίβασης δικαιώμα−
τος υπογραφής, με εντολή Γ.Γ.Π. στους Δ/ντές Τοπ/κής 
Αυτ/σης και Δ/σης».

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται στο Δήμο Αράχωβας του Νομού Βοιωτί−
ας Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση με την Επωνυμία 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «Κοι−
νωφελής Δ.Ε.Τ.Π.Α.», η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 252−270 του Ν. 3463/2006.

ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο της κοινωφελούς επιχείρησης είναι η ορ−
γάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η παροχή 
υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες 
του Δήμου, που αναφέρονται στους τομείς της κοινω−
νικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του 
πολιτισμού, του τουρισμού, του αθλητισμού και του πε−
ριβάλλοντος, την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και 
την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και 
τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Ειδι−
κότερα οι σκοποί της «Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Α.» είναι:

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

κοινωνική ανάπτυξη και αναβάθμιση.
• H ανάπτυξη και η υλοποίηση προγραμμάτων που 

συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων 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.

• Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η υλοποίηση προ−
γραμμάτων προληπτικής ιατρικής. 

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

• Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φρο−
ντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας.

• Η μέριμνα και η στήριξη οικονομικά αδύνατων δη−
μοτών.

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

• Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά 
σχέδια και προγράμματα για την εφαρμογή και ανάπτυξη 
πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινω−
νικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο 
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

• Η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότη−
τας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την 
ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσα−

νατολισμού, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και 
Κέντρου Υποστήριξης της Τοπικής Οικονομίας.

• Η συμβολή στη απορρόφηση του εργατικού δυναμι−
κού της περιοχής του Δήμου Αράχωβας με την ανάπτυ−
ξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν 
προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την 
ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης, κα−
θώς και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών Γραφείων 
Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με 
τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις 
της περιοχής.

• Η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για 
την πρόληψη της παραβατικότητας, με δράσεις, όπως 
η δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης παραβα−
τικότητας.

• Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων και δρά−
σεων για την ένταξη παλιννοστούντων ομογενών, με−
ταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική 
και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

2) Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπη−
ρεσιών στον τομέα της παιδείας:

• Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
• Η οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώ−

σεων στα σχολεία.
• 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.
3) Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπη−

ρεσιών στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού 
και πληροφόρησης:

• Η υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που συμ−
βάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων πολιτιστικής και 
αθλητικής ανάπτυξης.

• Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τους κατά 
τόπους Δήμους και η συμβολή στην ανάπτυξη κοινών 
πολιτιστικών μοντέλων και ενοποίησης της πολιτιστικής 
δράσης με αυτούς, η ανάπτυξη πολιτιστικών − πνευμα−
τικών σχέσεων του Δήμου Αράχωβας με άλλους Ελλη−
νικούς Δήμους και Δήμους του εξωτερικού.

• 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, πινα−
κοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών 
και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζω−
γραφικής, γλυπτικής κλπ., καθώς και η εφαρμογή πολι−
τιστικών προγραμμάτων.

• Η οργάνωση και λειτουργία Κινηματογραφικής Λέ−
σχης.

• Η οργάνωση και λειτουργία Δραματικής Σχολής, 
Ωδείου ή Μουσικής Σχολής, Σχολή Χορού και Ρυθμικής 
Γυμναστικής, Σχολή Εικαστικών Τεχνών.

• Η οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων δημιουργι−
κών, θεατρικού, παιδικού θεατρικού, θεατρικού παιχνιδι−
ού, Χορού και Ρυθμικής Γυμναστικής, Εικαστικών Τεχνών, 
Ορχήστρας, Χορωδίας, Κουκλοθέατρου, Θεάτρου Σκιών, 
Χειροτεχνίας κλπ.

• Η διοργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύ−
σεως πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως εκθέσεις 
ζωγραφικής, (ατομικές, ομαδικές ή θεματικές) εκ−
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θέσεις γλυπτικής, συναυλίες και μουσικές εκδηλώ−
σεις, θεατρικές παραστάσεις και θεατρικά φεστιβάλ 
λαογραφικές εκδηλώσεις, εκθέσεις βιβλίου, κινημα−
τογραφικές εκδηλώσεις και προβολές, ανθοκομικές 
εκθέσεις κλπ.

• Η οργάνωση Θεάτρου Δρόμου.
• Η οργάνωση του Μαθητικού−Νεανικού Φεστιβάλ Θε−

άτρου και Μουσικής.
• Η προστασία μνημείων, μουσείων και ιστορικών χώ−

ρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων τους.
• Η αξιοποίηση ιστορικών κτιρίων που παραχωρούνται 

από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη διοργάνωση 
συνεδρίων και άλλων επιμορφωτικών, πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

• Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
• Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−

σης του μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλη−
τικών εκδηλώσεων.

• Λειτουργία και οργάνωση εκδηλώσεων στο χώρο 
του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Δήμου Αράχωβας.

• Υλοποίηση επιχορηγούμενων προγραμμάτων άθλη−
σης.

 4) Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπη−
ρεσιών στον τομέα του περιβάλλοντος και του τουρι−
σμού:

• 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 και δομημένου περιβάλ−
λοντος.

• 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.

• Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των 
πολιτών του Δήμου για την προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος

• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για την 
προστασία, τη διαχείριση και την εξοικονόμηση των 
υδάτινων πόρων, του εδάφους, των ιδιαίτερων φυσικών 
σχηματισμών και συνόλων, αλλά και της ποιότητας του 
αέρα, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της 
ρύπανσης και του βιολογικού καθαρισμού των υδά−
των. 

• Παροχή συνδρομής στην αρμόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο διαθέσιμο μέσο, για την 
αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν 
δασικό χαρακτήρα.

• Προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών 
(περιβαλλοντικός, οικολογικός τουρισμός κλπ.).

• Υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτικών 
προγραμμάτων.

5) Δράσεις Υποστήριξης, Προβολής και Ενίσχυσης της 
Τουριστικής Υποδομής της περιοχής. 

• Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, ενημέρωσης και 
διευκόλυνσης των επισκεπτών και τουριστών της πε−
ριοχής (εκδόσεις εισιτηρίων, πληροφορίες πληρότητας 

ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων, διευκόλυνση 
μετακινήσεων κλπ). Οργάνωση, Στελέχωση και Διαχεί−
ριση Γραφείων Πληροφοριών.

• Οργάνωση, Στελέχωση και Διαχείριση Τουριστικών 
Περιπτέρων για την προβολή της περιοχής. 

• Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων για την 
τουριστική προβολή της περιοχής.

• Συνεργασία με τους φορείς του χιονοδρομικού κέ−
ντρου και του όρους Παρνασσού, με τους συλλόγους 
επαγγελματιών και λοιπούς φορείς της περιοχής και 
από κοινού δράσεις και ενέργειες για την προβολή του 
χειμερινού και θερινού τουρισμού. 

• Συνεργασία και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσι−
ών σε επαγγελματίες της περιοχής σε προγράμματα 
ενίσχυσης τουριστικών δραστηριοτήτων.

• Ενίσχυση, προβολή και προώθηση των τοπικών προ−
ϊόντων και συνεργασία με φορείς και επαγγελματίες 
της περιοχής σε θέματα διασφάλισης ποιότητας πα−
ρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, ιδιαίτερα στον 
τομέα του τουρισμού, στα πλαίσια εθνικών και κοινοτι−
κών προγραμμάτων. 

6) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευ−
νας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής, 
όπως η ανάθεση ερευνών και μελετών σε ερευνητι−
κούς και λοιπούς φορείς και εταιρείες με σκοπό τη 
διερεύνηση αναπτυξιακών προοπτικών, την αξιοποί−
ηση ελεύθερων χώρων του Δήμου, την αξιοποίηση 
ανεκμετάλλευτων πολιτιστικών πόρων, την ανάπτυξη 
εφαρμογών τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοι−
νωνίας προς όφελος των κατοίκων του Δήμου, τη 
διευκόλυνση πρόσβασης των πολιτών στις νέες τε−
χνολογίες, κλπ.

7) Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊ−
κών προγραμμάτων, καθώς και η συνεργασία με άλλους 
φορείς για τη συμμετοχή σε αυτά.

• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων Φι−
λοξενίας του Απόδημου Ελληνισμού.

8) Ο σχεδιασμός, η εκτύπωση εντύπων, η επιμέλεια 
εκδόσεων εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και οδηγών, 
καθώς και η δημιουργία σελίδων στο διαδίκτυο (internet) 
που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Επιχείρησης. 
Διαχείριση ασυρμάτου δικτύου internet (wi−fi) εντός των 
ορίων του Δήμου Αράχωβας.

9) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση της Δημοτικής Συγκοι−
νωνίας στο Δήμο Αράχωβας.

Για την υλοποίηση των στόχων της, η Κοινωφελής 
Δ.Ε.Τ.Π.Α. θα αναπτύξει τη δραστηριότητα της σε τρεις 
αλληλένδετους τομείς: α) τον εκπαιδευτικό, β) τον επι−
μορφωτικό και γ) τον ψυχαγωγικό.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επαγγελματικά 
και ελεύθερα τμήματα των σχολών) θα συνδυαστούν 
μ’ ένα σύνολο επιμορφωτικών πρωτοβουλιών (όπως τα 
συνέδρια, τα σεμινάρια, τα εργαστήρια, οι εκδόσεις, οι 
διαλέξεις κλπ.) και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (όπως οι 
παραστάσεις, προβολές, εκθέσεις, Φεστιβάλ κλπ.).

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και δύ−
ναται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, 
η Κοινωφελής Δ.Ε.Τ.Π.Α. να επεκτείνει τις δραστη−
ριότητες της και σε άλλους τομείς, εφόσον τούτο 
εξυπηρετεί το γενικότερο συμφέρον του Δήμου και 
τους σκοπούς της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις.



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται για 
πενήντα (50) έτη από τη δημοσίευση της μετατροπής 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Αράχωβας.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1) Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7μελές) 
Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από 
τα μέλη αυτά τρία (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του 
Δήμου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων 
στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους 
από είκοσι (20) εργαζομένους, υποδεικνυόμενος από 
τη γενική συνέλευση αυτών, και ένας (1) εκπρόσωπος 
κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη εί−
ναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή 
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 
Στην περίπτωση των αιρετών μελών ένα (1) εξ αυτών 
προέρχεται από την μειοψηφία.

2) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργότε−
ρο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του  Δημοτι−
κού Συμβουλίου (άρθρο 256, παρ. 2 του ν. 3463/2006).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μετά την προσαρμογή το κεφάλαιο της επιχείρησης 
ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων τρι−
ακοσίων σαράντα επτά Ευρώ (59.347 €). 

ΠΟΡΟΙ

Τα έσοδα θα προέρχονται από τις παρακάτω πηγές:
1) Από χρηματοδότηση του Δήμου Αράχωβας, σύμφω−

να με το άρθρο 259 Κ.Δ.Δ..
2) Από αναθέσεις του Δήμου Αράχωβας, σύμφωνα με 

το άρθρο 268 Κ.Δ.Δ..
3) Από τη συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις 

με το Δήμο Αράχωβας. 
4) Από τα δίδακτρα, εισιτήρια και άλλες δραστηριό−

τητες της επιχείρησης ή από παραγόμενα από αυτήν 
προϊόντα και εκδόσεις.

5) Δάνεια, κληροδοτήματα, εισφορές και λοιπές δω−
ρεές.

6) Από έκτακτες χορηγίες για τη συμμετοχή φορέων 
του Δημοσίου στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.

7) Από χορηγίες των διαφόρων επιχειρήσεων που συμμε−
τέχουν στις διοργανώσεις των διαφόρων εκδηλώσεων.

8) Από τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα 
από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών 
Φορέων.

ΛΥΣΗ − ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 Η επιχείρηση διαλύεται:
α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

β) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της 
επιχείρησης και

γ) εάν αυτή καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα 
άνω των δύο ετών.

Τη διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
από έναν ορκωτό ελεγκτή που ορίζεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.

Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υπο−
θέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις και πληρώνονται 
τα χρέη της επιχείρησης είτε εκ του ταμείου ή με ρευ−
στοποίηση της περιουσίας της.

Το υπόλοιπο της περιουσίας περιέρχεται στο Δήμο 
Αράχωβας.

Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για 
την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Η δαπάνη που προκαλείται με την παρούσα απόφαση 
σε βάρος του πρ/σμού του Δήμου Αράχωβας ανέρχεται 
στο ποσό των 59.347 ευρώ και θα καλυφθεί από τον 
Κ.Α. 75110001, όπως προβλέπεται στον πρ/σμό χρήσης 
2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Λιβαδειά, 8 Δεκεμβρίου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ
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