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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15832/08 (1)
  Μετατροπή Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Προ−

βολής και Ανάπτυξης Μυκόνου (Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) σε Κοι−
νωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μυ−
κόνου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Μ.) 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄).
 β) Των άρθρων 252−264 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006).
2. Την υπ’ αριθμ. 43886/3.8.2007 απόφαση του Υφυ−

πουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της 
οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή 
Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής» (ΦΕΚ 1574/
τ.Β΄/17.8.2007).

3. Την από τον Νοέμβριο του 2008 οικονομοτεχνική 
μελέτη βιωσιμότητας για την μετατροπή της Δημοτικής 
Επιχείρησης Πολιτιστικής Προβολής και Ανάπτυξης Μυ−
κόνου σε Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μυκόνου.

4. Την υπ’ αριθμ. 200/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Μυκόνου, αποφασίζουμε: 

Τη μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστι−
κής Προβολής και Ανάπτυξης Μυκόνου σε Κοινωφελή 
Επιχείρηση του Δήμου με την Επωνυμία Κοινωφελή Δη−
μοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μυκόνου και 
διακριτικό τίτλο «Κ.Δ.Ε.Π.Α.Μ., 

1. Ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο 
διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 264 και 
268 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, 
ΦΕΚ 114/τ.Α΄). 

Με τη σύσταση της νέας εταιρείας, αυτή υπεισέρχεται 
αυτοδικαίως, κατά το άρθρο 263,4 του ν. 3463/2006, 
ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υπο−
χρεώσεις της μέχρι σήμερα υφιστάμενης Δημοτικής 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πο−
λιτιστικής Προβολής και Ανάπτυξης Μύκονου», η οποία 
λύεται χωρίς εκκαθάριση και καταργείται.

2. Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστη−
ριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με 
την προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης της περιο−
χής. Συγκεκριμένα:

Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη 
της Μυκόνου μέσω της καλλιέργειας σε βάθος της καλ−
λιτεχνικής ευαισθησίας και αγάπης για τις τέχνες και 
την προστασία της Εθνικής ταυτότητας. Καθώς και την 
ανάδειξη των πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτε−
χνικών αγαθών με την ενεργή και συνειδητή συμμετοχή 
των πολιτών στην πολιτιστική ζωή.

Η διάδοση και ενίσχυση της καλλιτεχνικής παιδείας 
στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματο−
γράφου, του θεάτρου και των άλλων οπιτικοακουσικών 
μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών.

Η στήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματι−
κής δημιουργίας ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες 
συνθήκες που θα επιτρέψουν την άσκηση και την ανά−
πτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στους 
αντίστοιχους τομείς. Για την επίτευξη των παραπάνω 
σκοπών η Κ.Δ.Ε..Π.Α.Μ. θα συνεχίσει να οργανώνει, λει−
τουργεί και ενισχύει:
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τα Εικαστικά Εργαστήρια
τη Μουσική Σχολή
τα Χορευτικά Τμήματα Μυκόνου
τη Χορωδία Μυκόνου
το Θέατρο και ιδιαίτερα την Θεατρική Ομάδα Μυ−

κόνου
τη Δημοτική Πινακοθήκη
το θερινό κινηματογράφο Σινέ Μαντώ
τις εκδόσεις (βιβλίων και εφημερίδας) καθώς και
την παραγωγή ψηφιακών μέσων 
Η διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση πολιτι−

στικών εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων.

Η δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης υποδο−
μής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημι−
ουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοί−
κων της Μυκόνου και ιδιαίτερα των νέων.

Η συνεργασία και η υποστήριξη των πολιτιστικών φο−
ρέων και Συλλόγων της Μυκόνου, με στόχο την συνέχιση 
των παραδόσεων, την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημι−
ουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών 
και παρεμβάσεών τους.

Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα της Μυ−
κόνου για την από κοινού προώθηση και υλοποίηση πο−
λιτιστικών, πνευματικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών 
και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από 
τα σχολεία, καθώς και τη συμμετοχή των μαθητικών 
κοινοτήτων και της νεολαίας γενικότερα στις δραστη−
ριότητες της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Μ..

Ο σχεδιασμός προτάσεων και η ένταξη τους σε 
συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Προγράμματα, σε εθνικά, Διακρατικά, Διαπερι−
φερειακά Προγράμματα, η υλοποίηση των προτάσεων, 
που αφορούν έργα, προγράμματα και υπηρεσίες που 
αναδεικνύουν και διασώζουν την πολιτιστική κληρονο−
μιά, καθώς επίσης υποστηρίζουν δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα 
και τις τέχνες.

Η συμμετοχή της επιχείρησης σε Προγραμματικές 
Συμβάσεις, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3463/2006, ώστε 
να προωθηθεί και να συγχρηματοδοτηθεί η επίτευξη 
των σκοπών της, καθώς και η επίτευξη των σκοπών του 
Δήμου Μυκόνου και των συμβαλλόμένων.

Τη λειτουργία υποκαταστημάτων όπου αυτό κριθεί 
απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δρα−
στηριοτήτων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Μ.

3. Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) Διοι−
κητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, μαζί με τους 
αναπληρωτές του ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο 
ως εξής:

Τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, 
εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία, 
ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περι−
οχής, ένας (1) είναι δημότης ή κάτοικος Μυκόνου που 
έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
Επιχείρησης και ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργα−
ζομένων της Επιχείρησης, αν αυτή απασχολεί περισ−
σοτέρους από (20) εργαζόμενους. Ο εκπρόσωπος των 
εργαζομένων υποδεικνύεται από την Γενική Συνέλευση 
των εργαζομένων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση απα−
σχολεί λιγότερους από 20 εργαζομένους η θέση αυτή 
καλύπτεται από δημότη.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί−
ζεται 4ετής. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των μελών 
του Δ.Σ. λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την εγκα−
τάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 
τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψη−
φία του συνολικού αριθμού των μελών του. Με την ίδια 
διαδικασία αντικαθίστανται και τα παραιτούμενα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την αντικατάσταση 
του εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού 
φορέα της περιοχής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 
οργάνου που τους πρότεινε. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορούν αν επανεκλεγούν. 

4. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής 
(50) και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά το νόμο 
απόφασης σύστασης της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως. Η διάρκειά της είναι δυνατόν να παραταθεί 
ή να συντομευτεί με νόμιμη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

5. Έδρα της εταιρίας ορίζεται το κτίριο στην οδό 
Ματογιάννι κληροδότημα Ιγγλέση – Ζερβουδάκη που 
η χρήση του έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Μυκόνου 
στη ΔΕΠΠΑΜ.

6. Το κεφαλαίο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχεί−
ρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μυκόνου είναι 79.237,00 
ευρώ (το οποίο έχει διατεθεί από τον Δήμο Μυκόνου 
στη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Προβολής και 
Ανάπτυξης Μυκόνου.

7. Πόροι της Επιχείρησης είναι τα έσοδα από την 
άσκηση της δραστηριότητάς της, οι χρηματοδοτήσεις 
από το Δήμο Μυκόνου, οι επιχορηγήσεις από Κοινοτι−
κά, Εθνικά, διαπεριφερειακά, διακρατικά Προγράμματα, 
καθώς επίσης, δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές 
επιχορηγήσεις. 

8. Η επιχείρηση εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε άλλη νόμιμη αρχή από τον πρόεδρο του Διοι−
κητικού Συμβουλίου.

9. Η επιχείρηση λύεται:
α) με τη συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει 

συσταθεί,
β) πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της με 

αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ−
νόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

γ) υποχρεωτικά εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών, ακολουθώντας την ως 
άνω διαδικασία.

Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. 
Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης, όσα περιουσι−
ακά στοιχειά απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Μυκό−
νου. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, οι 
οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό από το δημοτικό 
συμβούλιο.

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης, η διαχείριση και η εποπτεία της 
επιχείρηση διέπονται από τις σχετικές διατάξεις που 
αφορούν στις δημοτικές επιχειρήσεις του Κώδικα Δή−
μων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006 και 410/1995).
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Μυκόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

F
    Αριθμ. 15835/08 (2)
Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Τήνου με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επι−
χείρηση Δήμου Τήνου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄).
 β) Των άρθρων 252−264 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006).
2. Την υπ’ αριθμ. 43886/3.8.2007 απόφαση του Υφυ−

πουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της 
οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή 
Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής» (ΦΕΚ 1574/
τ.Β΄/17.8.2007).

3. Την από τον Ιούλιο του 2008 οικονομοτεχνική με−
λέτη βιωσιμότητας για την σύσταση Δημοτικής Κοινω−
φελούς Επιχείρησης Δήμου Τήνου. 

4. Την υπ’ αριθμ. 183/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Τήνου, αποφασίζουμε: 

Συστήνουμε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση με την 
επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τή−
νου με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.» ως ίδιο Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 254 έως 264 του ν. 3463/2006 
(Κ.Δ.Κ.)

Σκοποί της επιχείρησης θα είναι η οργάνωση λει−
τουργιών η δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσι−
ών συναφών η συνδεομένων με τις αρμοδιότητες του 
Δήμου που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πο−
λιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος και της 
δημοτικής συγκοινωνίας και ειδικότερα:

• Συμμετοχή της σε προγραμματικές συμβάσεις που 
υπηρετούν το σκοπό της.

• Αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων προς 
όφελος του δήμου και της Τοπικής κοινωνίας.

• Η ανάληψη προγραμμάτων Κοινωνικής μέριμνας, με 
στόχο την εξασφάλιση και αξιοποίηση Κοινοτικών και 
Εθνικών Χρηματοδοτήσεων του κοινωνικού τομέα

(Προγράμματα Ευρωπαϊκού κοινωνικού Ταμείου, Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.λπ.).

• Η υλοποίηση προγραμμάτων και η εισαγωγή νέων 
θεσμών Κοινωνικής προστασίας.

• Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις οικογέ−
νειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα.

• Η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μειο−
νεκτούντων ατόμων καθώς και των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες.

• Οργάνωση και λειτουργία δομών και υπηρεσι−
ών με αντικείμενο την φροντίδα ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές προβλέπονται 
σε προγράμματα που επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση 
η υπηρεσίες δευτεροβάθμιου επιπέδου. (π.χ. Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ιατροκοινωνικό Κέντρο, 
Ορφανοτροφείο, Ξενώνας αστέγων, Γηροκομείο κ.λπ.) 
όποτε δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν από την Κοι−
νωνική Υπηρεσία του Δήμου η δεν υπάρχει κοινωνική 
υπηρεσία στον Δήμο.

• Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλ−
ληλεγγύης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

• Οργάνωση και λειτουργία πολιτιστικών δομών και 
υπηρεσιών με αντικείμενο τη λογοτεχνία, το θέατρο, 
τη Μουσική, το Χορό, τις Εικαστικές Τέχνες, τον Κινη−
ματογράφο, που παρέχουν δυνατότητα πληροφόρησης, 
κατάρτισης , έκφρασης, δράσης, και ψυχαγωγίας.

• Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων που προβά−
λουν τον πολιτισμό, βοηθούν στην εξοικείωση με τις 
Τέχνες, αναδεικνύουν τους τοπικούς δημιουργούς, ψυ−
χαγωγούν, εμπνέουν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους 
νέους και ενισχύουν τη συμμετοχή τους στην πολιτι−
στική δράση.

• Οργάνωση και λειτουργία αθλητικών δομών και υπη−
ρεσιών με αντικείμενο τον κλασσικό αθλητισμό, το πο−
δόσφαιρο, το μπάσκετ, το τένις, το βόλεϊ, το χαντ−μπολ, 
το πόλο, την ενόργανη γυμναστική, το μαζικό αθλητισμό 
κ.λπ. που παρέχουν τη δυνατότητα κατάρτισης, γύμνα−
σης και άθλησης, έκφρασης και ψυχαγωγίας.

• Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευ−
ρωπαϊκό επίπεδο, με ειδικότερο στόχο την ανάδειξη 
πολιτιστικών (ιστορικών, αρχαιολογικών, λαογραφικών) 
στοιχείων της περιοχής.

• Η υλοποίηση εκπαιδευτικών − επιμορφωτικών προ−
γραμμάτων με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών 
επιμόρφωσης των πολιτών. Υλοποίηση προγραμμάτων 
«δια βίου κατάρτιση».

• Η συμμετοχή και η οργάνωση περιβαλλοντικών προ−
γραμμάτων που συμβάλλουν στην αξιοποίηση της περι−
βαλλοντικής παράδοσης και κληρονομιάς του Δήμου και 
του νησιού της Τήνου και η πληροφόρηση των πολιτών 
για τη σημασία της αειφορίας που αποτελεί ανάγκη και 
προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη.

• Η ανάπτυξη και η προώθηση συνεργασιών με πα−
νεπιστημιακούς και άλλους Δημόσιους και Κοινωνικούς 
φορείς σε θέματα αειφορίας, αντιμετώπισης πηγών ρύ−
πανσης, κυκλοφορίας, προστασίας του πρασίνου, ανα−
κύκλωση απορριμμάτων κ.λπ.

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του νησιού.

• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων για την 
προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού.

• Η έκδοση σχετικών εντύπων, η οργάνωση διαλέξεων, 
ομιλιών κ.λπ. για την ενημέρωση ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση των πολιτών για την υλοποίηση έργων 
και δράσεων που συμβάλουν στην προστασία του πε−
ριβάλλοντος.

• Κάθε άλλο αντικείμενο συναφές η συνδεόμενο με 
τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες του Δήμου.

Η διάρκεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι αο−
ρίστου χρόνου. 

Η έδρα της επιχείρησης θα είναι στο Δημοτικό Δια−
μέρισμα της Χώρας της Τήνου.
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Πόροι της Επιχείρησης είναι:
• Έσοδα από τον Δήμο Τήνου για την λειτουργία της 

διοικητικής λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με 
το διετές πρόγραμμα δράσης της.

• Έσοδα προερχόμενα από Κοινοτικούς και Εθνικούς 
Πόρους για την παροχή κοινωνικών και λοιπών προ−
γραμμάτων.

• Έσοδα από την διαχείριση των πολιτιστικών και 
αθλητικών δομών, εκδηλώσεων και προγραμμάτων αυ−
τής.

• Έσοδα από τη διαχείριση εκπαιδευτικών και επιμορ−
φωτικών προγραμμάτων.

• Έσοδα από την οργάνωση και διαχείριση περιβαλ−
λοντικών προγραμμάτων.

• Έσοδα από επιχορηγήσεις της Κεντρικής, Περιφε−
ρειακής διοίκησης, από συμμετοχή σε προγραμματικές 
συμβάσεις κ.λπ.

• Έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εισφορές 
κ.λπ.

• Έσοδα από δάνεια.
• Έσοδα από την περιουσία της επιχείρησης, από 

τόκους κ.λπ.
Ο Δήμος Τήνου θα διαθέσει στην Κοινωφελή Επιχείρηση, 

το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ ως κεφάλαιο αυτής.
Η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Τήνου θα δι−

οικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 
επτά (7) μέλη τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές 
τους από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τήνου. Από 
τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) θα είναι αιρετοί 
εκπρόσωποι του Δήμου, ένας (1) θα είναι εκπρόσωπος 
των εργαζομένων στην επιχείρηση αν αυτή απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους υποδει−
κνυόμενος από την γενική Συνέλευση αυτών και ένας (1) 
θα είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής 
Τα υπόλοιπα μέλη θα είναι δημότες η κάτοικοι του 
Δήμου Τήνου, που έχουν πείρα η γνώσεις σχετικές με 
το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των 
αιρετών μελών τουλάχιστον ένας εξ αυτών θα προέρ−
χεται από τη μειοψηφία.

 Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί την 
θητεία του δημοτικού συμβουλίου ή λήγει το αργότερο 
τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δημο−
τικού Συμβουλίου.

Τα 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 το πρότεινε.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση μπορεί να λυθεί 
πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου Τήνου, η οποία λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχεί−
ρηση 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 Δήμο Τήνου.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο Τήνου.

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχεί−
ριση και η εποπτεία της επιχείρησης, διέπονται από τις 
σχετικές με τις Δημοτικές και Κοινοτικές Κοινωφελείς 
Επιχειρήσεις διατάξεις του ν. 3463/2006.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, ύψους 
60.000,00 € το οποίο έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 70.7511 
του σκέλους των εξόδων του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

F
    Αριθμ. 16147/08 (3)
Μετατροπή Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Θήρας 

(Δ.Ε.Α.Θ.) σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυ−
μία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήρας (ΔΗ.
Κ.Ε.Θ.). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄).
 β) Των άρθρων 252−264 και 268−270 του ν. 3463/2006 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/8.6.2006).

2. Την υπ’ αριθμ. 43886/3.8.2007 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της 
οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή 
Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής» (ΦΕΚ 1574/
τ.Β΄/17.8.2007).

3. Την από τον Ιούλιο του 2008 οικονομοτεχνική με−
λέτη βιωσιμότητας για την μετατροπή της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ανάπτυξης Θήρας σε Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Θήρας.

4. Την υπ’ αριθμ. 346/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Θήρας, αποφασίζουμε: 

1. Μετατρέπουμε την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης 
Θήρας (Δ.Ε.Α.Θ.) σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση με 
την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήρας 
με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.» ως ίδιο Νομικό Πρό−
σωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

2. Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
θα είναι: 

Α. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη.
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρί−
της ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία δομών όπως 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, 
ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και 
ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικι−
ωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή 
σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
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2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και 
προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη 
και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παρο−
χή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, 
όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, 
κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστα−
σης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμ−
βουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 
αδύνατων δημοτών, με την εφαρμογή σχετικών προ−
γραμμάτων προνοιακού χαρακτήρα.

4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρ−
μογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόλη−
ψη της παραβατικότητας στη Σαντορίνη.

5. 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 τοπικής κοινωνίας.

6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύ−
ων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και 
ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την 
επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.

Β. Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός.
1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής.
4. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι−
κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και 
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

5. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία δεν ανήκουν 
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.

6. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 
παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

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

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

9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον 
δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

10. Η συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκατα−
στάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρί−
ων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών 
χώρων άθλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης, προώθησης 
και εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλη−
τισμού και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων.

Γ. Περιβάλλον.
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

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

2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης.

3. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών 
εργαστηρίων.

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

Δ. Οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
Η οργάνωση και συμμετοχή στο έργο της αστικής 

συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη με−
τακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η 
μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 83 του ν. 3463/2006, όπως 
ισχύει και στη σχετική νομοθεσία.

Ε. Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

3. Κατηγορία.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήρας (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 υπάγεται 
στην κατηγορία των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχει−
ρήσεων.

4. Νομική μορφή.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήρας (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) 

είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται 
από τις διατάξεις των άρθρων 252−264 και 268−270 του 
ν. 3463/2006, όπως ισχύουν.

5. Διοίκηση της επιχείρησης. 
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο που απαρτίζεται από τέσσερις (4) δημοτι−
κούς συμβούλους, από τους οποίους τουλάχιστον ένας 
(1) θα προέρχεται από τη μειοψηφία, ένας (1) εκπρόσω−
πος πολιτιστικού φορέα και δύο (2) δημότες ή κάτοικοι 
του Δήμου Θήρας με πείρα και γνώση σχετικά με το 
αντικείμενο της επιχείρησης. Σε περίπτωση μη ύπαρ−
ξης ή μη υπόδειξης εκπροσώπου πολιτιστικού φορέα 
αυτός αντικαθίσταται από δημότη ή κάτοικο του Δήμου 
Θήρας. 

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους 
αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβού−
λιο Θήρας και πρέπει το κάθε φύλο να εκπροσωπείται 
τουλάχιστον με το 1/3 των μελών του.

Σε περίπτωση που η δημοτική επιχείρηση απασχο−
λήσει περισσότερο από είκοσι (20) εργαζόμενους στο 
Διοικητικό Συμβούλιο θα οριστεί και εκπρόσωπος αυτών 
με υπόδειξη της γενικής συνέλευσης των εργαζομένων, 
μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό συμμετοχής των δη−
μοτών σε ένα (1). 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμπίπτει με τη 
θητεία της Δημοτικής Αρχής, με δυνατότητα παράτασης 
τριμήνου από την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής. 

6. Διάρκεια και έδρα της επιχείρησης. 
Η διάρκεια της επιχείρησης είναι πενήντα (50) χρόνια 

και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά νόμου απόφα−
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η έδρα της επιχείρησης θα είναι ο Δήμος Θήρας.
7. Κεφάλαιο πόροι της επιχείρησης. 
Ο Δήμος δεν διαθέτει εκ νέου στην επιχείρηση χρη−

ματικό ποσό. Το αρχικό κεφάλαιό της παραμένει ως 
είχε πριν την προσαρμογή της.

Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα που προέρ−
χονται: 

Από την άμεση χρηματοδότηση από τον Ο.Τ.Α. μετά 
την υποβολή του Διετούς Προγράμματος Δράσης.

Από τις επιχορηγήσεις φορέων, τις προγραμματικές 
συμβάσεις και τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. 

Από τη λειτουργία των δραστηριοτήτων στους τομείς 
της επιχείρησης (αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπη−
ρεσίες, εισητήρια, κ.λπ.). 

Από τη διάθεση υλικού προβολής, από χορηγίες, σπόν−
σορες, διαφημίσεις, κ.λπ. 

Από δωρεές, κληρονομιές, δάνεια και κάθε άλλη νό−
μιμη πηγή. 

8. Διάλυση − εκκαθάριση της επιχείρησης.
Η Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί 

για τους ακόλουθους λόγους:
Με τη συμπλήρωση πενήντα (50) ετών από τη σύστασή 

της, χωρίς να ανανεωθεί ή παραταθεί η διάρκειά της,
Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη 

συστατική πράξη, 
Εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω 

των δύο (2) 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 Κυβερνήσεως.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. 
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο Θήρας. 

Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, οι 
οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό από το δημοτικό 
συμβούλιο Θήρας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Θήρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

F
    Αριθμ. 38 (4)
Μετατροπή Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου 

Άνδρου (Δ.Ε.Α.Δ.Α..) σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την 
επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Άνδρου (Δ.Κ.Ε.Δ.Α.) 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄).
 β) Των άρθρων 252−264 και 268−270 του ν. 3463/2006 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/8.6.2006).

2. Την υπ’ αριθμ. 43886/3.8.2007 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της 
οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή 
Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής» (ΦΕΚ 1574/
τ.Β΄/17.8.2007).

3. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για την 
μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δή−
μου Άνδρου σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 
Άνδρου.

4. Την υπ’ αριθμ. 165/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Άνδρου, αποφασίζουμε: 

A. Μετατρέπουμε την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης 
Δήμου Άνδρου (Δ.Ε.Α.Δ.Α.) σε Δημοτική Κοινωφελή Επι−
χείρηση με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Δήμου Άνδρου με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Κ.Ε.Δ.Α.» 
ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Β. Έδρα της επιχείρησης θα είναι ο Δήμος Άνδρου 
της νήσου Άνδρου του Νομού Κυκλάδων της Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου. Τα τμήματα της επιχείρησης θα 
στεγασθούν σε χώρους που θα παραχωρήσει ο Δήμος 
Άνδρου στη Δημοτική Επιχείρηση.

Γ. Η χρονική διάρκεια της δημοτικής κοινωφελούς επι−
χείρησης Δήμου Άνδρου θα είναι αορίστου χρόνου. 

Δ. Σκοποί της επιχείρησης θα είναι η οργάνωση λει−
τουργιών η δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσι−
ών συναφών η συνδεομένων με τις αρμοδιότητες του 
Δήμου που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας του περι−
βάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινοχρή−
στων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη 
δημιουργία και συντήρηση πρασίνου, της οργάνωσης 
δημοτικής συγκοινωνίας και της εφαρμογής προγραμ−
μάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της 
περιοχής του Δήμου Άνδρου και ειδικότερα:

Η ανάληψη προγραμμάτων Κοινωνικής μέριμνας, με 
στόχο την εξασφάλιση και αξιοποίηση Κοινοτικών και 
Εθνικών Χρηματοδοτήσεων του κοινωνικού τομέα

(Προγράμματα Ευρωπαϊκού κοινωνικού Ταμείου, Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.λπ.).

Η υλοποίηση προγραμμάτων και η εισαγωγή νέων 
θεσμών Κοινωνικής προστασίας.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις οικογένειες 
που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα.

Η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μειονε−
κτούντων ατόμων καθώς και των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες.

Η υλοποίηση εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών προ−
γραμμάτων με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών 
επιμόρφωσης των πολιτών. 

Η συμμετοχή και η οργάνωση περιβαλλοντικών προ−
γραμμάτων που συμβάλλουν στην αξιοποίηση της περι−
βαλλοντικής παράδοσης και κληρονομιάς του Δήμου και 
του νησιού της Άνδρου και η πληροφόρηση των πολιτών 
για τη σημασία της αειφορίας που αποτελεί ανάγκη και 
προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη και η προώθηση συνεργασιών με πανε−
πιστημιακούς και άλλους Δημόσιους και Κοινωνικούς 
φορείς σε θέματα αειφορίας, αντιμετώπισης πηγών 
ρύπανσης, κυκλοφορίας, προστασίας του πρασίνου, 
ανακύκλωση απορριμμάτων κ.λπ.

Η έρευνα και η προώθηση με δημόσιες ανοικτές συ−
ζητήσεις των προβλημάτων της καθημερινής ζωής των 
κατοίκων της Άνδρου.
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Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου Άνδρου 
αλλά και ευρύτερα της νήσου Άνδρου.

Η δημοτική συγκοινωνία με σκοπό την εξυπηρέτηση 
της μετακίνησης δημοτών από τα δημοτικά διαμερίσμα−
τα προς την έδρα του Δήμου και το αντίστροφο, των 
εργαζομένων του Δήμου, ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, 
όπως είναι οι μαθητές, οι ηλικιωμένοι κ.λπ.

Ε. Η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Άνδρου θα 
διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 
επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές 
τους από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Άνδρου.

Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) θα είναι 
αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένας (1) θα είναι εκ−
πρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση αν αυτή 
απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμε−
νους υποδεικνυόμενος από τη Γενική Συνέλευση αυτών 
και ένας (1) θα είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες η κάτοικοι 
του Δήμου Άνδρου που έχουν πείρα η γνώσεις σχετικές 
με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των 
αιρετών μελών τουλάχιστον ένας εξ αυτών θα προέρ−
χεται από τη μειοψηφία.

Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί την 
θητεία του δημοτικού συμβουλίου η λήγει το αργότερο 
τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δημο−
τικού Συμβουλίου.

ΣΤ. Ο Δήμος Άνδρου θα διαθέσει στην επιχείρηση το 
ποσό των 68.038,00 ευρώ, ως κεφάλαιο κίνησης. 

Ζ. Η Δημοτική επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν τη 
πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ή αν καταστεί ανενεργός για χρονικό διά−
στημα άνω των δύο (2) ετών. 

Ακροτελεύτιο άρθρο – Κάλυψη δαπάνης

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
68.038,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Άνδρου και για το οικονομικό έτος 2009 έχει 
προβλεφθεί πίστωση στον Κ.Α. 10−7511.001 του σκέλους 
των εξόδων του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02004170903090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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