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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. οικ. 7701 (1)
   Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιω−

τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθµού.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του

ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23.2.2005) «Ρυθµίσεις θεµάτων για 
το προσωπικό του ∆ηµοσίου και των Νοµικών Προσώπων 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους ΟΤΑ».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 
134/Α΄/19.7.2004) «Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε 
συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα».

3) Τις υπ’ αριθµ. 352/26.1.2006, 60/13.3.2007 και 232/ 
29.9.2008 αποφάσεις του ΑΣΕΠ.

4) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5.3.2001) 
«Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φο−
ρέων του δηµόσιου τοµέα», όπως ισχύει.

5) Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007), 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

6) Το γεγονός ότι στους οργανισµούς εσωτερικής 
υπηρεσίας, των αναφερόµενων στην απόφαση αυτή φο−
ρέων, δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχων ειδικοτήτων.

7) Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα, ο 
οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

8) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 205/19.9.2007 
(ΦΕΚ231/Α΄/19.9.2007) «Συγχώνευση Υπουργείων».

9) Την υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο 
Νάκo».

10) Την υπ’ αριθµ. 1666/∆ΙΟΕ89/13.1.2009 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ Β΄40 16.1.2009).

11) Τις εµπρόθεσµες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων.
12) Τα σχετικά πρακτικά των Υπηρεσιακών Συµβουλίων 

των οικείων ΟΤΑ α΄ βαθµού, αποφασίζουµε:
Συστήνουµε οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασί−

ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Πνευµατικό 
Κέντρο ∆ήµου Νίκαιας, κατά εκπαιδευτική βαθµίδα, ει−
δικότητα και αριθµό, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ/ΝΠ∆∆ ΟΤΑ ΕΚΠ.
ΒΑΘΜΙ∆Α

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΣΕΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
(ΖΩΓΡΑΦΩΝ)

2

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ 
ΧΟΡΟΙ)
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ/ΝΠ∆∆ ΟΤΑ ΕΚΠ.
ΒΑΘΜΙ∆Α

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ

∆Ε ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ 
ΧΟΡΟΙ)

2

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ
(ΠΙΑΝΟ)

4

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ
(ΚΙΘΑΡΑ)

6

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΚΙΘΑΡΑ)

1

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
(ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΜΠΑΣΟΥ)

1

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
(ΒΙΟΛΙ)

1

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
(ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ)

1

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ
(ΚΡΟΥΣΤΑ)

1

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ
(ΦΛΑΟΥΤΟ)

1

Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 590.200 
Ευρώ, περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 
Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Νίκαιας, στον οποίο έχει 
εξασφαλιστεί η αναγκαία πίστωση για την κάλυψη της. 
Κατά το τρέχον έτος η ανωτέρω δαπάνη ανέρχεται στο 
ποσό των 490.000Ευρώ περίπου. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F

Αριθµ. 17815 (2)
   Συγκρότηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου των 

Ν.Π.∆.∆. του Ν. Λάρισας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ /τ.Α΄/1997) «∆ι−

οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
µιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 157, 158, 159, 160, 161 και 
162 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Τ.Α΄/2007) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 
196/τ.Α΄/2000) «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες δι−
ατάξεις».

4. Tις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2880/2001 
(ΦΕΚ 9/τ.Α΄/2001) «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρ−
ρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 6 του ν. 3469/2006 
(ΦΕΚ 131/τ.Α΄/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. Β4 του ν. 1884/1990 
«∆ιαρρυθµίσεις στην έµµεση φορολογία και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/1990).

7. Την υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37.11/818/οίκ.12889/21.5.2007 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί των υπηρε−
σιακών συµβουλίων.

8. Το υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37.12/874/οίκ. 32919/11.12.2008 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ανασυγκρό−
τησης των υπηρεσιακών συµβουλίων.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ−
πολογισµού γιατί το κοινό υπηρεσιακό συµβούλιο των 
Ν.Π.∆.∆. έχει ήδη συσταθεί και θα λειτουργεί σύµφωνα 
µε την παρούσα συγκρότηση µε ισάριθµα µέλη, απο−
φασίζουµε:

1. Συγκροτούµε πενταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο 
αρµόδιο για όλο το προσωπικό όλων των Ν.Π.∆.∆. Νοµού 
Λάρισας, που εποπτεύονται από το Γενικό Γραµµατέα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε έδρα το Επιµελητήριο Λά−
ρισας, ως εξής:

α.1) Έναν (1) µόνιµο υπάλληλο που λαµβάνεται µεταξύ 
πέντε (5) εν ενεργεία προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης που 
υπάγονται στην αρµοδιότητα του υπηρεσιακού συµ−
βουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, που ορίζεται 
πρόεδρος του υπηρεσιακού συµβουλίου.

α.2) ∆ύο (2) µόνιµους υπαλλήλους µε βαθµό Α΄ και 
ενός (1) τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊ−
σταµένου τµήµατος, από αυτούς που υπάγονται στην 
αρµοδιότητα του υπηρεσιακού συµβουλίου και υπηρε−
τούν στην έδρα του. Αν ο αριθµός των υπηρετούντων 
στην έδρα του υπηρεσιακού συµβουλίου δεν επαρκεί για 
τη συγκρότηση του υπηρεσιακού συµβουλίου, ορίζονται 
υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νοµού 
που έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
προαναφερόµενο εδάφιο.

β) ∆ύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων 
µε βαθµό Α΄.

2. Τα υπό στοιχείο α΄ τακτικά µέλη της παραγράφου 
1 ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Τα υπό στοιχείο α΄ αναπληρωµατικά µέλη της παρα−
γράφου 1 ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3. Με την απόφαση ορισµού των µελών του Κοινού 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζεται ως αναπληρωτής 
πρόεδρος ένα από τα τακτικά µέλη του. Στην περίπτωση 
αυτή που προεδρεύει ο αναπληρωτής του προέδρου 
θα συµµετέχει ως τακτικό µέλος ο αναπληρωτής του 
προεδρεύοντος.

4. Εισηγητής ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου κάθε νοµικού προσώπου ο προϊστάµενος 
της υπηρεσίας προσωπικού µε αναπληρωτή τον προϊ−
στάµενο της αµέσως υποκείµενης οργανικής µονάδας 
προσωπικού, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκτός αν είναι και 
µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου. Ειδικά κατά την 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 3639

εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων, ως εισηγητής µε δι−
καίωµα ψήφου, ορίζεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της 
παρ. 1 του άρθρου 133 του ν. 3528/2007, ένα από τα µέλη 
του υπηρεσιακού συµβουλίου.

5. Γραµµατέας του υπηρεσιακού συµβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄, µε αναπληρωτή του 
υπάλληλο του ιδίου βαθµού της οικείας υπηρεσίας.

6. Η θητεία των µελών του υπηρεσιακού συµβουλίου 
είναι διετής.

7. Όταν το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει θέµατα προ−
σωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των µονίµων υπαλλήλων µε−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 16 ∆εκεµβρίου 2008

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F

Αριθµ. 8001 (3)
 ∆ιάσπαση−µετατροπή της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Κα−

ταρράκτες Έδεσσας (∆.Ε.Κ.Ε.) µε την σύσταση µιας 
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Έδεσ−
σας (∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.) και µιας Α.Ε. µε την επωνυµία «Του−
ριστική Έδεσσας Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ.Α.».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 269 του

ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 22, 23 και 24 του ν. 
2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997). «∆ιοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περ/ρειας,ρύθµιση διατάξεων για την 
Τοπ. Αυτ/ση και άλλες διατάξεις.

3. Την υπ’ αριθµ. 15166/85 απόφαση Υπουργού Εσωτερι−
κών (ΦΕΚ 202/τ. Β΄/16.4.1985)» «Περί συστάσεως ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Τουριστικό Κέντρο 
Καταρρακτών Έδεσσας» στο ∆ήµο Έδεσσας Ν. Πέλλας.

4. Την υπ’ αριθµ. 84346/1985 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 769/Β΄/23.12.1985) «Περί τροποποίησης 
της υπ’ αριθµ. 15166/20.3.1985 όµοιας».

5. Την υπ’ αριθµ. 8215/22.7.1993 απόφαση Νοµάρχη 
Πέλλας (ΦΕΚ 616/Β΄/13.8.1993 «Περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης (α) υπ’ αριθµ. 84346/1985 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών και (β) αριθµ. 15166/1985 από−
φαση Υπουργού Εσωτερικών.

6. Την υπ’ αριθµ. 9211/9.8.1994 απόφαση Νοµάρχη Πέλ−
λας (ΦΕΚ 652/Β΄/30.4.1994). «Περί τροποποίησης της συ−
στατικής πράξης ∆ηµοτικής Επιχείρησης του ∆ήµου 
Έδεσσας, µε την επωνυµία ∆ηµοτική Επιχείρηση «ΚΑ−
ΤΑΡΡΑΚΤΕΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ».

7. Την υπ’ αριθµ. 1252/15.2.2000 (ΦΕΚ400/τ. Β΄/27.3.2000) 
απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περ/ρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας «Περί τροποποίησης συστατικής πράξης ∆ηµο−
τικής Επιχείρησης του ∆ήµου Έδεσσας, µε την επωνυµία 
∆ηµοτική Επιχείρηση «ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ»», όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2357/14.3.2001 (ΦΕΚ 
389/τ.Β΄/9.4.2001) όµοια.

8. Την υπ’ αριθµ. 232/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Έδεσσας «περί µετατροπής µε την διαδικα−
σία της διάσπασης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Καταρ−
ράκτες Έδεσσας (∆.Ε.Κ.Ε.) σε Κοινωφελή Επιχείρηση του 
ν. 3463/2006 µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας (∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.)».

9. Την µηνός Οκτωβρίου 2008 οικονοµοτεχνική µε−
λέτη.

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) 
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», σχετικά µε την υποχρέωση 
αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ−
δοση κάθε κανονιστικής πράξης.

11. Την υπ’ αριθµ. 8063/30.10.2008 (ΦΕΚ 2317 Β/13.11.2008): 
Ανάθεση αρµοδιοτήτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και µεταβίβαση του δικαιώµατος 
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα» αποφάσε−
ων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάµενο 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης, στους Προϊσταµένους ∆ιευ−
θύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την υπ’ αριθµ. 232/2008 απόφαση του ∆η−
µοτικού Συµβουλίου Έδεσσας µε την οποία συστήνει 
∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας, όπως 
αναλυτικά παρακάτω αναφέρεται:

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Συνίσταται στο ∆ήµο Έδεσσας Νοµού Πέλλας, Κοινω−

φελή ∆ηµοτική Επιχείρηση µε την επωνυµία «∆ηµοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας (∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.) 
µε διακριτικό τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ − ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Η κατηγορία − νοµική µορφή της επιχείρησης είναι Κοι−

νωφελής Επιχείρηση − Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαί−
ου και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254−264 
και 268 του νόµου 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8.6.2006).

ΣΚΟΠΟΣ
Αναλυτικά σκοποί της νέας επιχείρησης:
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η 

παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τοµείς
Α1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συ−

γκεκριµένα:
− Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντί−
δα της βρεφικής, παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, 
µε τη ίδρυση και λειτουργία δοµών όπως:

Α.1.1. παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθ−
µών,

Α.1.2. κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας 
φροντίδας ηλικιωµένων, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλι−
κιωµένων, γηροκοµείων

Α.1.3. µονάδων κοινωνικής φροντίδας
Α.1.4. προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.
Α.1.5. µελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προ−

γραµµάτων.
− Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις 

και προγράµµατα, που στοχεύουν στη µέριµνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δηµιουργία δηµοτικών ιατρείων, κέντρων 
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
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µων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευ−
τικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

− Η µέριµνα για τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων 
δηµοτών.

− Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµ−
µετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη την 
ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µετα−
ναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνία.

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικού 
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και οµάδων εθελοντών που θα δρασιηριοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του 
∆ήµου

− Η υλοποίηση ή η συµµετοχή 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.

− Συµβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναµικού 
της περιοχής τους µε την ανάπτυξη συµβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, 
µε στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για 
την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση 
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Α.2 Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, και συγκε−
κριµένα:

− Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών.
− Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
− 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 λειτουργία 
πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρου, φιλαρµονι−
κών και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής, κ.λπ. καθώς και η µελέτη και 
εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.

− Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή 
παραχωρούνται στο ∆ήµο Έδεσσας.

− Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών 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 
της σε αυτά.

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

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού εφόσον δεν 
έχει εµπορικό χαρακτήρα.

− Η συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστά−
σεων όπως ∆ηµοτικών ή κοινοτικών γυµναστηρίων, 
αθλητικών κέντρων, δηµοτικών και κοινοτικών χώρων 

άθλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης, προώθησης και 
εφαρµογής προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητι−
σµού και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων.

− Η έκδοση έντυπου υλικού για την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριµένα:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προ−

στασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών (π.χ. η προώθηση προγραµ−
µάτων ανακύκλωσης κ.ά.).

− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η 
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
και η καταπολέµηση της ρύπανσης.

− Η ίδρυση και λειτουργία ∆ηµοτικών και κοινοτικών 
εργαστηρίων.

− Η λήψη µέτρων για την αποκατάσταση και την ανά−
πλαση των περιοχών της περιφέρειας τους, κυρίως σε 
περιοχές όπου αναπτύσσεται εκµετάλλευση ορυκτού 
πλούτου και εγκαθίστανται µονάδες επεξεργασίας 
αποβλήτων.

− Η παροχή συνδροµής στις αρµόδιες υπηρεσίες, µε 
κάθε πρόσφορο µέσο που διαθέτουν, για την αντιµε−
τώπιση φυσικών καταστροφών.

Α.4 Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας σύµφωνα 
µε τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του
ν. 3463/2006.

Α.5 Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών και δρά−
σεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης ο ∆ήµος Έδεσσας 
παραχωρεί κατά χρήση τα παρακάτω ακίνητα:

1. Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Έδεσσας
2. Κτίριο Παρθεναγωγείου
3. Κτίριο Λαογραφικού Μουσείου
4. Κτίριο «Μπατάνι» στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού
5. Κτίριο «Ορίζοντας»
6.  Κτήριο «Μύλοι Γιαννάκη» στο Υπαίθριο Μουσείο 

Νερού
7.  Τον χώρο του υπαίθριου Θερινού Κινηµατογράφου 

µε το αναψυκτήριο
8. Το Αθλητικό Κέντρο «Πασά Τσαϊρ»
9. Το υπαίθριο θέατρο Γαβαλιώτισσας
10.  Το κτίριο του Κέντρου Πληροφόρησης στο πάρκο 

Καταρρακτών.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για 

πενήντα χρόνια από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης 
της κατά Νόµο Πράξης στην Εφηµερίδα της κυβέρνη−
σης.

Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο ∆ήµος Έδεσσας. Η 

επιχείρηση θα στεγαστεί στο κτίριο του Πολιτιστικού 
Κέντρου του ∆ήµου Έδεσσας που βρίσκεται στην οδό 
Κ. Γαρέφη και Πέρδικα 1 στην περιοχή Βαρόσι.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Η χρηµατοδότηση από το ∆ήµο Έδεσσας για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόµενες από αυτήν υπη−
ρεσίες µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του
ν. 3463/2006.

− Η συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.
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− ∆ωρεές, χορηγίες, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από 
νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και 
από φυσικά πρόσωπα.

− Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς µε 
τους καταστατικούς σκοπούς.

− Από την διαχείριση δραστηριοτήτων σχετικούς µε 
τους καταστατικούς σκοπούς (κυλικεία, αθλητικοί χώροι, 
θέατρα, κ.α.).

− Η χρηµατοδότηση από την συµµετοχή σε προγραµ−
µατικές συµβάσεις του άρθρου 225 του ν. 3463/2006.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από εννιαµελές (9) διοικητικό 

συµβούλιο, τα οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπλη−
ρωτές τους από το δηµοτικό συµβούλιο. Από τα µέλη 
αυτά, τέσσερις είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου, και 
ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. 
Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο 
της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών µελών 
τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη 
µειοψηφία. Στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου θα 
προστίθεται και εκπρόσωπος των εργαζοµένων (χω−
ρίς αλλαγή της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση 
απασχολεί περισσοτέρους από είκοσι εργαζόµενους, 
στην περίπτωση αυτή µειώνεται κατά ένας ο αριθµός 
των δηµοτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Με την από 16.10.2008 έκθεση της επιτροπής εµπει−

ρογνωµόνων του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί 
Ανωνύµων Εταιρειών» για την εξακρίβωσή της κατά 
την 31.12.2007 καθαρής αξίας περιουσιακών στοιχείων 
της Αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης «ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ» έγινε διαχωρισµός των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων και εκτιµήθηκε η κατανοµή του ποσού των 
50.000,00 € ως εισφορά σε είδος στην υπό σύσταση 
ανώνυµη εταιρεία και των 48.288,66 € ως εισφορά σε εί−
δος στην υπό σύσταση Κοινωφελή Επιχείρηση Συνεπώς 
το κεφάλαιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης − το οποίο 
ανέρχεται στο ποσό των 128.288,66 € − θα προέλθει:

− Εισφορά σε είδος ποσού 48.288,66 €
− Εισφορά µε µετρητά ποσού 80.000,00 € από τον 

αποκλειστικό µέτοχο τον ∆ήµο Έδεσσας.
∆ΙΑΛΥΣΗ
Η επιχείρηση µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 

διάρκειάς της µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, 
η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών του και πράξη του Γενικού Γραµ−
µατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην Εφηµε−
ρίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται 
η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για 
χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της 
επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την 
εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία 
αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο Έδεσσας. Η εκκα−
θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας.

ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για 

το ∆ήµο Έδεσσας της τάξης των 80.000,00. ευρώ (παρ. 
3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005) για το έτος 2008. Η 
ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου Έδεσσας υπό Κ.Α. 70/7511.001.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ‘Έδεσσα, 15 Ιανουαρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο ∆ιευθυντής

MIX. ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ
F

Αριθµ. 80895/16409 (4)
      Προσαρµογή του καταστατικού της ∆ηµοτικής Επιχεί−

ρησης Ανάπτυξης ∆ήµου Μεσσήνης (∆ΕΑ∆ΗΜ) στις 
διατάξεις του ν. 3463/2006, µετατροπή αυτής σε Κοι−
νωφελή Επιχείρηση και σύσταση της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (Κ.Ε.Α.∆Η.
Μ)» κατά τις διατάξεις των άρθρων 252−264 του ιδί−
ου ως άνω νόµου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως και 264 καθώς 

και τις όµοιες του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (όπως 
ισχύουν τροποποιηµένα).

2. Τα διαλαµβανόµενα στις υπ’ αριθµ. οικ.10819/22.2.2007 
και οικ.71245/19.12.2007 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσω−
τερικών καθώς και στις υπ’ αριθµ. οικ.43886/3.8.2007, 
οικ.43887/3.8.2007 και 43254/31.7.2007 αποφάσεις του 
Υπουργού Εσωτερικών.

3. Την υπ’ αριθµ. 34930/15.6.1998 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 481/τ. Β΄/14.7.1998) µε την οποία 
συστάθηκε στον δήµο Μεσσήνης η ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης ∆ήµου Μεσσήνης (∆ΕΑ∆ΗΜ), όπως τροπο−
ποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ.11566/23.7.2001 απόφα−
ση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννή−
σου (ΦΕΚ 1101/τ. Β΄/22.8.2001), κατά το άρθρο 277 του
π.δ. 410/1995.

4. Την υπ’ αριθµ. 162/2008 απόφαση της ∆ηµαρχια−
κής Επιτροπής Μεσσήνης µε την οποία ανατέθηκε η 
εργασία υποστήριξης του ∆ήµου για την προσαρµο−
γή του καταστατικού της ∆ΕΑ∆ΗΜ στις διατάξεις του
ν. 3463/2006 και την µετατροπή της σε κοινωφελή επι−
χείρηση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 252 –264 
του ίδιου νόµου, στην εταιρεία ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. 

5. Τις υπ’ αριθµ. 366 και 367/2008 αποφάσεις του ∆ηµο−
τικού Συµβουλίου Μεσσήνης µε τις οποίες εγκρίνεται (πα−
ραλαµβάνεται) η συνταχθείσα από την ανωτέρω εταιρία 
Οικονοµοτεχνική Μελέτη και το Καταστατικό της νέας 
Κοινωφελούς Επιχείρησης, αντίστοιχα, αποφασίζουµε:

• Επικυρώνουµε τις υπ’ αριθµ. 366 και 367/2008 απο−
φάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεσσήνης.

• Προσαρµόζουµε το καταστατικό της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Ανάπτυξης ∆ήµου Μεσσήνης (∆ΕΑ∆ΗΜ) 
στις διατάξεις ν. 3463/2006, µετατρέπουµε αυτή σε  
Κοινωφελή Επιχείρηση του Κεφαλαίου Β΄ του ίδιου 
νόµου (άρθρα 252−264) και συνιστούµε την ακόλουθη 
επιχείρηση:

Άρθρο 1ο

Σύσταση − Επωνυµία − Έδρα

Συνίσταται κοινωφελής επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ» (Κ.Ε.Α.∆Η.Μ.) µε έδρα το ∆ήµο Μεσσήνης.
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Άρθρο 2o
Σκοπός

Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η 

παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τοµείς
Α.1 Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συ−

γκεκριµένα:
− Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας µε τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθµών, βρεφοκοµείων, κέντρων ηµερήσιας φροντίδας, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, κ.λ.π. και τη 
µελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινοτικών προγραµ−
µάτων.

− Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις 
και προγράµµατα, που στοχεύουν στη µέριµνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δηµιουργία δηµοτικών ιατρείων, κέντρων 
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
µων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευ−
τικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

− Η µέριµνα για τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων 
δηµοτών.

− Η εφαρµογή προγραµµάτων και πρωτοβουλιών για 
τη πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια 
τους,µε τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης 
παραβατικότητας.

− Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµ−
µετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη 
παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και προσφύ−
γων στην κοινωνική, οικονοµική, και πολιτιστική ζωή της 
τοπικής κοινωνίας.

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικού δικτύ−
ου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων 
και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για 
την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου.

Α.2 παιδείας πολιτισµού και αθλητισµού, και συγκε−
κριµένα:

− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.

− Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
− 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 λειτουργία 
δηµοτικού κινηµατογράφου, θεατρικών εργαστηρίων, φι−
λαρµονικών και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών 
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η µελέτη 
και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.

− Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

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

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

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

σης µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριµένα:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για τη προστα−

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

− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και η καταπολέµηση της 
ρύπανσης στην περιφέρεια τους.

− Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία, µε κάθε πρόσφορο µέσο που διαθέτουν, για 
την αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

Β) Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας σύµφωνα 
µε τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του
ν. 3463/2006.

Γ) Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

∆) Η ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλη−
σης και συγκεκριµένα

− Η υλοποίηση ή η συµµετοχή 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.

− Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
µε τη ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού.

− Συµβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναµι−
κού της περιοχής τους µε την ανάπτυξη συµβουλευ−
τικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους 
ανέργους,µε στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση 
τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην 
προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά ερ−
γασίας.

Άρθρο 3ο
Πόροι της επιχείρησης

Πόροι της επιχείρησης είναι:
1. Η χρηµατοδότηση από το ∆ήµο Μεσσήνης για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόµενες από αυτήν υπη−
ρεσίες µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 
3463/2006.

2. Η συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

∆ωρεές, χορηγίες, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από 
νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και 
από φυσικά πρόσωπα.

Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς µε τους 
καταστατικούς σκοπούς.

Οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία της επιχεί−
ρησης.

Άρθρο 4ο
∆ιάρκεια της επιχείρησης

Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για 
πενήντα χρόνια από τη δηµοσίευση της προσαρµογής 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της επιχείρησης παραµένει το ίδιο απο−
τιµούµενο σε 351.481,00 ευρώ.

KΕΦΑΛΑΙΟ II

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 6ο

Συγκρότηση − Θητεία − Αναπλήρωση

1. Η διοίκηση της επιχείρησης ασκείται από το διοικη−
τικό συµβούλιο που αποτελείται από επτά (7) µέλη τα 
οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το 
δηµοτικό συµβούλιο. Από τα µέλη αυτά, τέσσερις είναι 
εκπρόσωποι του ∆ήµου, ένας εκπρόσωπος κοινωνικού 
φορέα της περιοχής και δύο δηµότες του ∆ήµου. 

Στη περίπτωση των αιρετών µελών, ένα µέλος εξ αυ−
τών προέρχεται από τη µειοψηφία.

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση 
η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά 
την εγκατάσταση του νέου δηµοτικού συµβουλίου.

Μέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 
που τα όρισε,η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλει−
οψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του . Για την 
αντικατάσταση του εκπροσώπου του κοινωνικού φορέα 
της περιοχής, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οργάνου 
που τον πρότεινε.

Το δηµοτικό συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του διοι−
κητικού συµβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο 
του.

Άρθρο 7ο

Σύγκληση − Απαρτία − Πλειοψηφία

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε 
από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν τρία µέλη του 
και συνεδριάζει στην έδρα της επιχείρησης.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συ−
νεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται το ήµισυ πλέον 
ενός των µελών.

Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παίρνονται 
µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που είναι παρό−
ντα.

Άρθρο 8ο

Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά.

Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ι−
οικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο 
ή τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 9ο

Αποζηµίωση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου,ανάλογα µε τις υπηρεσίες που παρέχει 
στην επιχείρηση, µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση, 
η οποία ορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 
ύστερα από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου της 
επιχείρησης.

Με την ίδια διαδικασία µπορεί να καταβάλλεται αποζη−
µίωση στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τη συµ−
µετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον καθορισµό 
των αποζηµιώσεων της παραγράφου αυτής λαµβάνονται 
οπωσδήποτε υπόψη η οικονοµική κατάσταση της επιχεί−
ρησης κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται µετά 
από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. καθορίζονται τα ανώτερα χρη−
µατικά όρια των ως άνω αποζηµιώσεων.

Άρθρο 10ο

Εποπτεία

Οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της επιχεί−
ρησης εγκρίνονται από δηµοτικό συµβούλιο, αν αυτές 
αφορούν:

α) Την ψήφιση του προϋπολογισµού, του ισολογισµού 
και της έκθεσης πεπραγµένων.

β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση 
αυτών µε εµπράγµατο δικαίωµα.

γ) Την διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια 
επενδύσεων.

δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης.
ε) Την συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης.
στ) Την σύναψη δανείων και
ζ) Την έγκριση των κανονισµών (Εσωτερικό κανονισµό 

υπηρεσιών, κανονισµό προσωπικού, κανονισµό διαχεί−
ρισης)

Άρθρο 11ο

Λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης

Η επιχείρηση µπορεί να λυθεί:
Με τη συµπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει 

συσταθεί.
Εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω 

των δύο ετών.
Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, µε από−

φαση του δηµοτικού συµβουλίου η οποία λαµβάνεται µε 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του 
και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας,που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Την λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. 
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης,όσα περιουσιακά 
στοιχεία αποµένουν, περιέρχονται στο ∆ήµο Μεσσήνης. Η 
εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές οι οποίοι ορί−
ζονται για το σκοπό αυτό από το δηµοτικό συµβούλιο.

Στην εκκαθάριση, µετά την διενέργεια απογραφής της 
περιουσίας της επιχείρησης, που είναι η πρώτη ενέργεια 
των εκκαθαριστών, διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέ−
σεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περι−
ουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Η εξουσία 
των µελών του διοικητικού συµβουλίου παύει αυτοδίκαια 
µε τον ορισµό των εκκαθαριστών και τις αρµοδιότητες 
ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρµοδιότητες που 
θα κρατήσει το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο.

Άρθρο 12ο

Ευθύνη ∆ήµου Μεσσήνης

Η ευθύνη του ∆ήµου Μεσσήνης που συνιστά την 
∆ηµοτική Κοινωνική Επιχείρηση Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Μεσσήνης δεν είναι απεριόριστη αλλά φθάνει µέχρι 
το ύψος των κεφαλαίων περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν διαθέσει στην επιχείρηση.
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Άρθρο 13ο

Κάθε θέµα ή αρµοδιότητα που δεν αναφέρεται στο πα−
ρόν καταστατικό και δεν ορίζεται στους εγκριµένους κα−
νονισµούς αντιµετωπίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία 
και ειδικότερα από τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.

− Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Μεσσήνης ύψους 15.000 
€ για το οικονοµικό έτος 2009 (Κ.Α. προϋπ.: 1/6715.05).

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλαµάτα, 30 Ιανουαρίου 2009

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

(5)
      Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος κοινωνικού λει−

τουργού στον Αντωνάτο Αλέξανδρο του Γεωργίου.

  Με την υπ’ αριθµ. οικ. 1558/9.2.2009 απόφαση του Νο−
µάρχη Ευβοίας χορηγείται στον Αντωνάτο Αλέξανδρο 
του Γεωργίου άδεια άσκησης επαγγέλµατος κοινωνικού 
λειτουργού.

  Ο Νοµάρχης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
F

(6)
Έκθεση εκτίµησης της αξίας του Ενεργητικού και Πα−

θητικού της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής και 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµαριάς του Ν. Θεσσα−
λονίκης.

        Σύµφωνα µε την από 24.12.2008 έκθεση εκτίµησης των 
δύο ορκωτών ελεγκτών−λογιστών της Επιτροπής του 
άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» 
της εξακρίβωσης της αξίας του κατά την 30.9.2008 Ενερ−
γητικού και Παθητικού της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την 
επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολι−
τιστικής Ανάπτυξης Καλαµαριάς» προκειµένου να συγ−
χωνευθεί µε την «∆ηµοτική Επιχείρηση Τελετών Αρωγής 
Καλαµαριάς», σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1920 
και του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A΄ 114/8.6.2006 − Κύρωση του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) όπως τροποποιήθηκε µε 
το ν. 3613/2007, η καθαρή θέση της ∆ηµοτικής Επιχείρη−
σης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµαριάς 
του Ν. Θεσσαλονίκης έχει ως εξής:

Σύνολο Ενεργητικού € 765.018,34
Σύνολο Παθητικού € 478.862,23
Καθαρή Θέση € 286.156,11
Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Νοµάρχη

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆ΗΣ

F

Αριθµ. Α 3772 (7)
    Μεταφορά κενών θέσεων ∆ΕΠ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του ν. 2817/2000 (άρθρο 14 παρ.5 

εδ.α),

β) το υπ’ αριθµ. Φ. 121.1/2/17697(11)/Β2/24.12.2008 (Α3771/ 
13.1.2009) και

γ) το υπ’ αριθµ. Φ. 121.1/1/17697(11)Β2/24.12.2008 (Α3772/ 
13.1.2009) έγγραφα του ΥΠΕΠΘ (προγραµµατισµός
2008−2009).

δ) Οι υπ’ αριθµ. Α3771/5.2.2009 και Α3772/5.2.2009 απο−
φάσεις της υπ’ αριθµ. 713/4.2.2009 συνεδρίασης του Πρυ−
τανικού Συµβουλίου του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου 
Θράκης, αποφασίζουµε:

Τη µεταφορά των έξι (6) κενών οργανικών θέσεων 
∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ), σύµφωνα 
µε τα παραπάνω σχετικά, από το ∆ηµοκρίτειο Πανεπι−
στήµιο Θράκης όπου ανήκουν σε Τµήµατα αυτού, ως 
εξής:

α/α ΤΜΗΜΑ 2008−2009

1. Ιατρική 5

2. ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Ανάπτυξης

1

ΣΥΝΟΛΟ 6

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Κοµοτηνή, 12 Φεβρουαρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
    Στην υπ’ αριθµ. 6597/14.11.2008 απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ., που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2404/τεύχος Β΄/26.11.2008 γίνονται οι παρακάτω 
διορθώσεις:

1. Στην σελίδα 34456, στην Α’ στήλη, στους στίχους 
19 και 20 από κάτω, διορθώνεται

το εσφαλµένο: «οικονοµική ενίσχυση αθλητικών σολ−
λόγων, µαθητικών οµάδων»

στο ορθό: «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων µε αθλητι−
κούς συλλόγους και µαθητικές οµάδες».

2. Στην σελίδα 34456, στην Β΄ στήλη, στον στίχο 7 
από πάνω,

προστίθεται παράγραφος: «Σε περίπτωση που η επι−
χείρηση απασχολήσει περισσότερους από είκοσι (20) 
εργαζόµενους, τότε συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβού−
λιο ένας (1) εκπρόσωπός τους, υποδεικνυόµενος από 
τη γενική συνέλευση αυτών και µειώνεται αντίστοιχα 
ο αριθµός των δηµοτών−κατοίκων, χωρίς αλλαγή της 
συστατικής πράξης».

3. Στην σελίδα, 34456, στην Β΄ στήλη, στον στίχο 20 
από κάτω

διαγράφεται η λέξη: «Φεστιβάλ».

4. Στην σελίδα 34457, στην Α΄ στήλη,

διαγράφονται οι στίχοι: «24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30» 
από πάνω.

  (Από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης)


