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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 128 (1)

Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Δήμου
Διδυμοτείχου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

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

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπ. Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 269 και 270 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων».

β) Του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/1995.
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/ 

05 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που αφορούν 

τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις».

4. Την υπ’ αριθ. 2449/8−5−2001 (ΦΕΚ 642/Β/28−5−2001) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατ. 
Μακεδονίας − Θράκης που αφορούσε στη σύσταση Δη−
μοτικής Επιχείρησης στο Δήμο Διδυμοτείχου με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείων (Δ.Ε.Σ.Δ.Δ.) 
Δήμου Διδυμοτείχου».

5. Την αριθ. 433/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου που αφορά στη λύση 
της ανωτέρω επιχείρησης.

6. Την αριθ. 2439/16−4−2009 (ΦΕΚ 839/τ.Β΄/6−5−2009) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περ/ρειας Ανατ. Μα−
κεδονίας − Θράκης περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 433/2009 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου με την 
οποία αποφασίζεται:

Α) Να προβεί στη λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Σφα−
γείων (Δ.Ε.Σ.Δ.Δ.) Δήμου Διδυμοτείχου», διότι παρουσιάζει 
αδυναμία πληρωμών και δεν έχει λόγο ύπαρξης στο νέο 
πλαίσιο του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Β) Η εκκαθάριση της επιχείρησης θα γίνει από εκκα−
θαριστές, οι οποίοι ορίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου.

Γ) Μετά την εκκαθάριση της περιουσίας της επιχείρη−
σης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομείνουν θα περιέλ−
θουν στο Δήμο Διδυμοτείχου που την έχει συστήσει.

Ακροτελεύτια διάταξη

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

Σ. ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 33 (2)
Μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗ−

ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ» 
(ΔΕΑΠ) σε κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του άρ−
θρου 254 του Ν. 3463/2006, με την επωνυμία «ΚΟΙ−
ΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑ−
ΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252, 254, 255, 258 και 269 

του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/2006) Δ.Κ.Κ.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 2503/ 

97 «Διοίκηση Οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλ−
λες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α΄/97).

4. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α’) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης 
δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής 
διάταξης.

5. Την υπ’ αριθ. 16/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω−
τερικών «Νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ» 
καθώς και το αριθ. 46978/2009 έγγραφο Υπουργείου 
Εσωτερικών «Αποφάσεις σύστασης ή μετατροπής δη−
μοτικών επιχειρήσεων.

6. Την υπ’ αριθ. 23879/5−5−1988 απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών «Σύσταση Κοινοτικής Επιχείρησης Τουρι−
στικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κοινότητας Πυθα−
γορείου Σάμου» (ΦΕΚ 345/88 τ.Β΄).

7. Τις Τροποποιήσεις της συστατικής πράξης της Επι−
χείρησης:

1) Με αριθ. 5857/91 απόφαση Νομάρχη Σάμου.
2) Με αριθ. 3047/95 απόφαση Περιφερειακού Διευθυ−

ντή Νομού Σάμου (ΦΕΚ 566/95 τ.Β΄).
3) Με αριθ. 3651/99 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πε−

ριφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 1945/99 τ.Β΄).
4) Με αριθ. 3775/2000 απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 58/2001 τ.Β΄).
8. Την αριθ. 294/7−9−2009 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Πυθαγορείου αναφορικά με μετατροπή της 
Α.Δ.Ε.Π. σε ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και την 
έγκριση οικονομικοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, απο−
φασίζουμε:

1) Την προσαρμογή των καταστατικών σκοπών της 
Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ» (ΔΕΑΠ) σύμφωνα με 
το άρθρο 269 του Ν. 3463/2006, προς τις προβλέψεις 
του άρθρου 254 του ίδιου νόμου και μετατροπή της σε 
Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ» 
(Κ.Δ.Ε.Π.).

2) ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι:
Α. Η Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, με τη δημιουργία και λειτουργία δομών όπως 

το βοήθεια στο σπίτι, παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων 
ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχα−
γωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. 
και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προ−
γραμμάτων.

2. Η εφαρμογή πολιτικών ή 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 ιατρείων, κέντρων αγωγής 
υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με 
αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή−
ριξης 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 παροχή χρηματικών βοηθη−
μάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η 
εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την 
πρόληψη της παραβατικότητας.

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 δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
ων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

7. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−
τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής.

Β. Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως: 

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

σχόλησης παιδιών. 
Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγω−

γής. 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.

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

Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών 
και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παρα−
χωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

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

Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 
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Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών 

εγκαταστάσεων, όπως γυμναστηρίων, αθλητικών κέ−
ντρων και χώρων άθλησης. 

Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης 
μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδη−
λώσεων.

Γ. Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
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 στην πε−
ριφέρειά τους.

3. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων.
4. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια, πυροσβεστική 

υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

5. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
Δ. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
Ε. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της ευρύτερης πε−
ριοχής του Δήμου.

ΣΤ. Ειδικότερα, στόχοι της Κοινωφελούς Δημοτικής 
Επιχείρησης, που αποτελούσαν και στόχους της ΔΕΑΠ 
(τροποποίηση Καταστατικού έτους 2001) μπορεί να εί−
ναι:

1. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Έρευνας 
και τεχνολογίας.

2. Η λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης δημοτών 
− επισκεπτών.

3. Η λειτουργία πολιτιστικού χώρου.
4. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
5. Η προστασία των οικοσυστημάτων.
6. Η στήριξη της παραγωγής χειροτεχνικών, αγροτικών 

και άλλων προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή, η οργά−
νωση δράσεων και προβολή των προϊόντων αυτών.

7. Η προβολή και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων περι−
ηγητικού τουρισμού και οικοτουρισμού και αξιοποίηση 
του δασικού πλούτου της Η εκδήλωση πολιτιστικού και 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό της 
ευρύτερης περιοχής και οι εκδόσεις περιοδικών και 
εντύπων τουριστικού, ιστορικού και περιβαλλοντικού 
περιεχομένου της περιοχής.

8. Η οργάνωση εκδηλώσεων και παροχή πολιτιστικών 
και κοινωνικών υπηρεσιών σε δημότες και επισκέπτες 
της ευρύτερης περιοχής.

9. Η λειτουργία μικρών μονάδων παροχής υπηρεσιών 
όπως παιδικών σταθμών, αθλητικών κέντρων, κέντρων 
ηλικιωμένων, κέντρων ψυχαγωγίας των κατοίκων, δια−
χείριση και δημιουργία χώρων υποδοχής επισκεπτών 
(αγροτικού, οικολογικού, περιηγητικού, παραθεριστικού 
τουρισμού κ.τ.λ.)

10. Η στήριξη των προσπαθειών και η ανάληψη πρω−
τοβουλιών στην κατεύθυνση των οικιστικών και πολε−
οδομικών παρεμβάσεων.

11. Η αναβάθμιση της και την βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων.

12. Η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία της πε−
ριοχής.

13. Η προώθηση προγραμμάτων αγροτουρισμού, μα−
ζικού αθλητισμού κ.τ.λ.

14. Η παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης και νέων 
τεχνολογιών συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστι−
κών στοιχείων.

15. Η προώθηση Σαμιακών προϊόντων και προϊόντων 
της περιφέρειας μέσω νέων τεχνολογιών.

16. Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.
Ζ. Η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, κατά 

τα ανωτέρω είναι θεμιτή, εφόσον είναι συναφείς με 
τους προηγούμενους (όπως η τουριστική προβολή της 
περιοχής, η προώθηση της απασχόλησης, η λειτουργία 
κέντρων πληροφοριών των επισκεπτών της περιοχής 
κλπ.), σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιο−
μηχανικό χαρακτήρα και δεν έρχονται σε αντίθεση με 
την εγκύκλιο αριθ. 46978/2009 του ΥΠΕΣΔΔΑ περί των 
σκοπών των Κοινωφελών Επιχειρήσεων.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρη−
σης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α..

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα 

χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται το Πυθαγόρειο Σάμου 

του Δήμου Πυθαγορείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Με την προσαρμογή εγκρίνεται αύξηση του κεφαλαίου 

της επιχείρησης κατά ποσό 192.000,00 € και έτσι το 
κεφάλαιο σύστασης σε συνδυασμό και με αυτό που είχε 
η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης δηλ. των 8.000,00 € 
ανέρχεται σε 200.000,00 € το οποίο θα καταβληθεί σε 
δυο ισόποσες δόσεις ως εξής:

Α. δόση 100.000,00 € με την τροποποίηση του Κατα−
στατικού της επιχείρησης, στη διάρκεια του 2009.

Β. δόση 100.000,00 € εντός του πρώτου εξαμήνου του 
έτους 2010.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές διοικητικό συμ−

βούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές 
τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά 
τουλάχιστο:

πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και 
τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη 
μειοψηφία.

ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της πε−
ριοχής

ένας (1) εκπρόσωπος εργαζομένων στην επιχείρηση ο 
οποίος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν απασχολεί πε−
ρισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, την θέση 
του εκπροσώπου των εργαζομένων στην επιχείρηση 
καταλαμβάνει ένας (1) δημότης ή κάτοικος του Δήμου 
Πυθαγορείου που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο της Επιχείρησης.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η χρηματοδότηση από το Δήμο Πυθαγορείου για 

τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του
ν. 3463/2006.

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του ν. 3463/06.
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Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

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

Λοιπές επιχορηγήσεις
Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών 

της
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της
Β. 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 Γραμματέα της Περιφέρειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 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 πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

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

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των 

οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δια−
χείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από 
τις σχετικές με τις Κοινωφελείς Δημοτικές και Κοι−
νοτικές Επιχειρήσεις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων.

Από την δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ! ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ» υποκα−
θίσταται αυτοδίκαια χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε 
όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, 
εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο.

Από τις διατάξεις της Παρούσας προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού 
ποσού 192.000,00 ευρώ η οποία θα καλυφθεί ως εξής:

ποσό 92.000,00 ευρώ μέσα στο 2009 και το υπόλοιπο 
ποσό των 100.000,00 ευρώ μέσα στο 2010.

Αριθμός απόφασης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 33/ 
2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σάμος, 9 Φεβρουαρίου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ

F
    Αριθμ. 1189/161 (3)
Μετατροπή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Β. Αιγαίου σε Επιχείρηση 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 252−264 και 269 του 

Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), (ΦΕΚ 
Α΄ 114/8−6−0002006).

2) Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (περί διοίκησης, ορ−
γάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α. διατάξεις).

3) Το αριθ. 10819/εγκ.,16/22−2−2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ 
σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων 
των ΟΤΑ.

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

5) Την αριθ. 1483/29−10−1997 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, περί μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής (ΦΕΚ 1010/14−11−1997).

6) Την από τον 12−2009 οικονομοτεχνική μελέτη για 
μετατροπή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Β. Αιγαίου σε Επιχείρηση Κοι−
νωφελούς Χαρακτήρα.

7) Την αριθ.453/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Δήμου Χίου, αποφασίζουμε:

1. Την μετατροπή του ΔΗΠΕΘΕ Β. Αιγαίου σε Κοινω−
φελή Επιχείρηση με την επωνυμία Δημοτικό Περιφερει−
ακό Θέατρο Βορείου Αιγαίου, Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Χίου σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη 
βιωσιμότητας που συνέταξε η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

Η διοίκηση και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβου−
λίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα διέπεται από 
τις διατάξεις των άρθρων 252−264 και 268−270 του
Ν 3463/06.

Επωνυμία:
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βορείου Αιγαίου, Κοι−

νωφελής Επιχείρηση Δήμου Χίου» (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βορείου 
Αιγαίου −Κ.Ε.Δ.Χ.)

Κατηγορία Επιχείρησης:
Η επιχείρηση έχει τον χαρακτήρα της κοινωφελούς 

άρθρου 254 παρ. 1 του ΔΚΚ
Σκοποί της επιχείρησης:
Α. Η ανάπτυξη και η προβολή της Ελληνικής Θεατρικής 

Παραγωγής στη Χίο και στην ευρύτερη γεωγραφική 
περιοχή του Αιγαίου πελάγους. Η παροχή δυνατότη−
τας στους νέους δημιουργούς (συγγραφείς, σκηνοθέ−
τες, σκηνογράφους, μουσικούς κλπ.) να αναπτύξουν τις 
δραστηριότητες τους γύρω από τη θεατρική τέχνη. Η 
παροχή ευκαιρίας στους νέους της περιοχής να εκ−
φράσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες, η τόνωση 
της πολιτιστικής ζωής και η δυνατότητα για γενικότερη 
πολιτιστική άνθιση στα ακριτικά νησιά.

Β. Η οργάνωση, προβολή και διάδοση της θεατρικής 
παιδείας, η παροχή δυνατότητας στους νέους δημιουρ−
γούς και καλλιτέχνες να αναπτύξουν τις δραστηριότη−
τές τους γύρω από την θεατρική τέχνη και να εκφρά−
σουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες, ως μέσων για 
την πολιτιστική ανάπτυξη, την διασφάλιση της γνήσιας 
πολιτιστικής μας ταυτότητας και των χαρακτηριστικών 
ιδιωμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Γ. Η παραγωγή και οργάνωση θεατρικών παραστά−
σεων

Δ. Η συστηματική και ουσιαστική πολιτιστική αποκέ−
ντρωση στο χώρο της θεατρικής τέχνης και η ενίσχυση 
της τοπικής καλλιτεχνικής ζωής, με την ανάπτυξη της 
συνεργασίας με μαζικούς πολιτιστικούς φορείς, ερασι−
τεχνικά συγκροτήματα και την εκπαιδευτική κοινότητα, 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την πραγματοποίηση πα−
ραστάσεων, παράπλευρων εκδηλώσεων ή και συμπαρα−
γωγών σε όλο το νομό. Αντίστοιχα τη συνεργασία με 
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άλλες καλλιτεχνικές δυνάμεις της Περιφέρειας, του κέ−
ντρου ή και του εξωτερικού με στόχο την εισροή και την 
ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και κοινής δράσεως.

Ε. Η συνεισφορά στον τομέα της απασχόλησης των 
ηθοποιών, τεχνικών και άλλων καλλιτεχνών και η συμμε−
τοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθώς επίσης 
και η βελτίωση της παρεχομένης θεατρικής και γενικό−
τερα καλλιτεχνικής παιδείας σε όλα τα επίπεδα.

Στ. Η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της 
περιοχής ώστε να συμμετέχουν στις διαδικασίες για 
τη θεατρική και γενικότερα πολιτιστική ανάπτυξη και 
την τόνωση της καλλιτεχνικής ζωής με τη δημιουργία 
διαρκούς σεμιναρίου για την επαγγελματική κατάρτιση 
στο Θέατρο (μαθήματα θεωρητικά και τεχνικά με στόχο 
την προώθηση της έρευνας και του προβληματισμού).

Ζ. Στα πλαίσια της διευκόλυνσης του κύριου έργου, 
της δημιουργίας καταλληλότερων συνθηκών προσέλκυ−
σης του κοινού ή διευκόλυνσης των συντελεστών των 
παραγωγών του Θεάτρου, μπορεί να δημιουργεί και 
εκμεταλλεύεται κυλικεία στους χώρους στους οποί−
ους θα δίνει παραστάσεις το ίδιο ή άλλοι θίασοι, ή 
άλλα Περιφερειακά θέατρα, τα οποία θα μετακαλεί, να 
προωθεί μπροσούρες, προγράμματα, διαφημιστικό ή 
αναμνηστικό υλικό.

Διάρκεια:
Η διάρκεια της επιχείρησης είναι πενήντα (50) χρόνια 

από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημε−
ρίδα της Κυβέρνησης.

Έδρα:
Έδρα της επιχείρησης είναι η έδρα του Δήμου Χίου, 

Νομού Χίου.
Διοίκηση:
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό 

Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρία (3) είναι αιρετοί 
εκπρόσωποι του Δήμου της Χίου, εκ των οποίων ο 1 
τουλάχιστον προερχόμενος από τις παρατάξεις της 
μειοψηφίας, ένας (1) είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού 
φορέα του Δήμου (Σύλλογος Γονέων 2ου Λυκείου Χίου) 
και οι υπόλοιποι είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 
με εγνωσμένο κύρος, πείρα ή γνώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο της Επιχείρησης. Τη μία από τις θέσεις 
των δημοτών ή κατοίκων καταλαμβάνει εκπρόσωπος 
των εργαζομένων στην Επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους.

Η Διοίκηση της επιχείρησης διέπεται από τους κανονι−
σμούς α) Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών β) κανονισμό 
Προσωπικού και γ) κανονισμό οικονομικής διαχείρισης, 
οι οποίοι θα συνταχθούν από το Δ.Σ. της επιχείρησης.

Κεφάλαιο:
Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης αυξάνεται 

από 73.719,73 ευρώ σε 143.719,73 ευρώ. Η αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.000 ευρώ θα καλύψει το 
επενδυτικό της πρόγραμμα και θα χορηγηθεί εξ’ ολο−
κλήρου το πρώτο από τη σύσταση έτος, αφού εγγραφεί 
στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Πόροι:
Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα από την άσκη−

ση της δραστηριότητάς της, από τη χρηματοδότηση 
του προγράμματος δράσης της, οι πρόσοδοι από την 
τυχόν απόκτηση περιουσίας της, δάνεια, κληρονομιές, 
εισφορές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

Διάλυση: Η επιχείρηση διαλύεται: α) με απόφαση του 
Δημοτικού συμβουλίου, με την απόλυτη πλειοψηφία των 
μελών του και απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως., β) 
όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της επι−
χείρησης γ) εφόσον καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών και δ) σε περίπτωση 
πτώχευσης. Τη διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η 
εκκαθάριση. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελε−
γκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην 
εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, 
εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περι−
ουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το 
υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο.

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης, η λειτουργία, η διαχείριση και η 
εποπτεία της επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές 
με τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις διατάξεις 
του ΔΚΚ (Ν.3463/2006) και ιδιαίτερα από τα άρθρα 
253 κ.ε.

Η παρούσα απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του 
Δ. Χίου θα προκαλέσει δαπάνη 70.000 ευρώ που θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου από τον 
ΚΑ εξόδων 00−6732.002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χίος, 10 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ
F

    Αριθμ. οικ. 4086/555 (4)
Μετατροπή της υφιστάμενης δημοτικής επιχείρησης με 

την επωνυμία: Δημοτική Εταιρεία Οινουσσών σε Κοι−
νωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία: Δη−
μοτική Κοινωφελής Εταιρεία Δήμου Οινουσσών.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997 «Διοί−

κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την Τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 263 του Ν. 34606.
3. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη 
δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής 
διάταξης.

4. Την μελέτη προσαρμογής αμιγούς δημοτικής επιχ/
σης με την επωνυμία: «Δημοτική Εταιρεία Οινουσσών» 
σε κοινωφελή με την επωνυμία: «Κοινωφελή Δημοτική 
Εταιρεία Οινουσσών».

5. Την αριθμ. 88/2009 απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου 
Οινουσσών που αφορά στην: «Μετατροπή της υφιστά−
μενης δημοτικής επιχείρησης σε Κοινωφελή Δημοτική 
Επιχείρηση με την επωνυμία: Δημοτική Κοινωφελής 
Εταιρεία Δήμου Οινουσσών» με την οποία τροποποιεί−
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ται η αριθμ. 3065/ΦΕΚ 1502/τεύχος Β/22−7−1999 απόφαση 
του Γ.Γ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί: Σύστασης 
Δημοτικής Εταιρείας Οινουσσών με την επωνυμία: «Δη−
μοτική Εταιρεία Οινουσσών», αποφασίζουμε:

Την μετατροπή της υφιστάμενης δημοτικής επιχείρη−
σης με την επωνυμία: «Δημοτική Εταιρεία Οινουσσών» 
σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία: 
Δημοτική Κοινωφελής Εταιρεία Δήμου Οινουσσών.

1. Σκοποί της Επιχείρησης θα είναι η ανάληψη δρα−
στηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς:

Η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων και την 
παροχή υπηρεσιών συναφών ή που σχετίζονται, δηλαδή, 
άμεσα με τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ που αφορούν μόνο 
τους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύ−
ης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του 
περιβάλλοντος, που προβλέπονται στο άρθρο 75 ΚΔΚ.

Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 83 ΚΔΚ και τέλος

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

Χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινωφελών επιχειρή−
σεων με σκοπούς που άπτονται του τομέα της κοινω−
νικής προστασίας και αλληλεγγύης είναι:

Η λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού.
Η λειτουργία ΚΑΠΗ.
Η Λειτουργία προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι.
Η λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες 

ουσίες.
Η λειτουργία δημοτικού ιατρείου.
Η υλοποίηση προγράμματος για την υποστήριξη των 

νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά.
Η υλοποίηση προγράμματος για την ελληνική γλώσσα 

στους μετανάστες.
Η υλοποίηση προγράμματος για την αναψυχή ατόμων 

με αναπηρία.
Παραδείγματα που άπτονται του τομέα της παιδείας, 

του πολιτισμού και του αθλητισμού είναι:
Η λειτουργία βιβλιοθήκης.
Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών.
Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου.
Η λειτουργία μουσείου.
Η λειτουργία πινακοθήκης.
Η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου.
Η λειτουργία φιλαρμονικής.
Η λειτουργία ωδείου.
Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής.
Η λειτουργία αθλητικού κέντρου.
Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Παραδείγματα που άπτονται του πολιτισμού είναι:
Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστα−

σίας αγρίων ζώων μιας περιοχής.
Η διαχείριση μιας ιαματικής πηγής.
Η λειτουργία σφαγείου.
Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο ρύπανσης 

ενός δήμου.
2. Η Διοίκηση της Επιχείρησης θα ασκείται από (7) 

επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου 
ορίζονται μαζί με αναπληρωτές τους από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ως εξής: τέσσερις (4) αιρετοί εκπρόσωποι 
του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας (1) θα προέρχεται από 
τη μειοψηφία, ένας, (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα 

της περιοχής του Δήμου και δύο (2) δημότες ή κάτοικοι 
με εμπειρία και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης.

Όταν το μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης υπερβεί 
τα είκοσι (20) άτομα, τότε θα ενταχθεί εκπρόσωπός 
τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος θα υποδειχθεί 
από τη γενική τους συνέλευση. Επομένως το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα έχει ως εξής: τρεις (3) αιρετοί εκπρόσωποι 
του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας (1) θα προέρχεται από 
τη μειοψηφία, ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα 
της περιοχής του Δήμου, ένας (1) εκπρόσωπος των ερ−
γαζομένων, ο οποίος θα υποδειχθεί από τη γενική τους 
συνέλευση και δύο (2) δημότες ή κάτοικοι με εμπειρία 
και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρη−
σης. Οπότε μειώνεται κατά ένα άτομο ο αριθμός των 
αιρετών από τέσσερις γίνονται τρεις (3), χωρίς αλλαγή 
της συστατικής πράξης.

3. Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για είκοσι (20) 
χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά νόμο 
πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορεί−
ου Αιγαίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

4. Η έδρα της Επιχείρησης είναι στον Δήμο Οινουσ−
σών.

5. Ο Δήμος διαθέτει, στην νέα επιχείρηση χρηματικό 
ποσό 50.000 (πενήντα χιλιάδων Ευρώ), για να ενισχυθεί 
το κεφάλαιό της και ως κεφάλαιο κίνησης. Επίσης όλα 
τα περιουσιακά στοιχεία της Δημοτικής Εταιρείας Οι−
νουσσών μεταβιβάζονται στη νέα Επιχείρηση.

6. Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέλθουν από:
α) Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το πρόγραμμα 

δράσης που θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
(άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ).

β) Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες 
των υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας 
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του 
Κ.Δ.Κ).

γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτο−
διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 268 του Κ.Δ.Κ.

δ) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ−
μάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους 
επιχορηγήσεις.

ε) Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας 
της.

στ) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων 
της.

ζ) Δάνεια.
η) Κληρονομιές, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
7. Η επιχείρηση λύεται:
α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 

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

β) όταν λήξει, χωρίς παράταση, η διάρκεια της Επι−
χείρησης και

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

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

8. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες 
των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δι−
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αχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης διέπονται από 
τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις 
διατάξεις του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων.

Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη 
ύψους 50.000,00 € για το οικονομικό έτος 2010 σε βά−
ρος του ΚΑ 10/6141α των εξόδων του Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2010 με την ονομασία: «Συμμετοχή 
σε επιχειρήσεις του Δήμου» 50.000 ευρώ για το οικο−
νομικό έτος 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χίος, 10 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΒΑΣ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ
F 

    Αριθμ. 4156/09 (5)
Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Καρλοβασίων Ν. Σάμου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ−

χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. 
Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Του Νόμου 3463/2006 Δ.Κ.Κ.
3. Του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007.
4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (αρθρ. 27 

Ν. 2081/1992) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα ρύθ−
μιση ελέγχου δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις».

5. Την αριθμ. 1482/23−10−1997 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Μεταβίβαση δι−
καιώματος υπογραφής με εντολή … στον Προϊστάμενο 
Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμημάτων Δ/νσης Τοπ. Αυτ/
σης & Διοίκησης της Περιφέρειας,» όπως δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 1010/14.11.97 τ.Β΄

6. Την αριθμ. 12271/22−11−2004 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που αφορά τοπο−
θέτηση Προϊστάμενης Δ/νσης Ν. Σάμου και την αριθμ. 
10285/24−8−2005 όμοια (αναπλήρωση).

7. Την αριθ. 1453/30−4−1999 απόφαση Γεν. Γραμματέα 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου «έγκριση Οργανισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας Δήμου Καρλοβασίων Νομού Σάμου» 
(Φ.Ε.Κ. 1225/16−6−1999 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθ. 374/7−2−2003 (Φ.Ε.Κ. 228/28−2−2003 τ. Β΄), 3443/29−
9−2005 (ΦΕΚ 1455/21−10−2005) & 2209/4−9−2008 (ΦΕΚ 
1970/24−9−2008) αποφάσεις Γ.Γ.Π. Β. Αιγαίου.

8. Την αριθ. 283/19−10−2009 νόμιμη απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Καρλοβασίων περί τροποποίησης 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

9. Το αριθμ. πρωτ. 4286/29−10−2009 έγγραφο του Δή−
μου Καρλοβασίων.

10. Την σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
ΟΤΑ Νομού Σάμου, όπως διατυπώθηκε στο αριθ. 11/2009 
πρακτικό του, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 1453/30−4−1999 απόφαση Γ.Γ.Π. 
Β. Αιγαίου «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) Δήμου Καρλοβασίων Ν. Σάμου» (ΦΕΚ 1225/16−6−99 
τ. Β΄) καθώς και τις αριθ. 374/7−2−2003 (ΦΕΚ 228/28−2−
2003 τ. Β΄), 3443/29−9−2005 (ΦΕΚ 1455/21−10−2005 τ.Β’) 

και 2209/4−9−2008 (ΦΕΚ 1970/24−9−2008) όμοιες, όπως 
παρακάτω:

Α) το άρθρο 15 το οποίο μετά τις μεταβολές διαμορ−
φώνεται ως εξής:

Άρθρο 15ο
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι προβλεπόμενες από τον αρχικό Ο.Ε.Υ. 15 θέσεις 
εξειδικεύονται ως εξής:

1. Οκτώ (8) θέσις εργατών καθαριότητας.
2. Τέσσερις (4) θέσεις εργατών ύδρευσης.
3. Δυο (2) θέσεις εργατών κοιμητηρίου.
4. Μία (1) θέση οδηγού απορριμματοφόρου.
Β) Το άρθρο 16 μετά τις μεταβολές διαμορφώνεται 

ως εξής:

Άρθρο 16ο
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Στις διοικητικές ενότητες των υπηρεσιών του Δήμου 
προΐστανται οι μόνιμοι υπάλληλοι των εξής κλάδων:

Διεύθυνση Διοικ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών ΠΕ1 και 
ελλείψει αυτού ΔΕ1.

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΠΕ1 και ελλείψει αυτού 
ΔΕ1.

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πε1 και ελλείψει αυτού 
ΔΕ1.

Τμήμα ΚΕΠ ΠΕ1 και ελλείψει αυτού ΔΕ1.
Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας ΔΕ23.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περ/ντος ΠΕ3 ή 

ΠΕ7 και ελλείψει αυτού ΤΕ3.
Τμήμα Τεχνικών Έργων και Πολ/κών Εφαρμογών ΠΕ3 

ή ΠΕ7 και ελλείψει αυτού ΤΕ3.
Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΕ7.
Μετακίνηση προϊσταμένου οργανικής μονάδας γίνεται 

μόνο σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντί−
στοιχου επιπέδου.

Τον προϊστάμενο τμήματος που απουσιάζει ή κωλύεται 
αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό 
υπάλληλος και ο αρχαιότερος, που υπηρετεί στην ίδια 
οργανική μονάδα και εφόσον ο κλάδος στον οποίο ανήκει 
προορίζεται για κατάληψη θέσεων προϊσταμένων.

Τον προϊστάμενο Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύ−
εται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος 
Τμήματος κατά την σειρά που τα Τμήματα αναφέρονται 
στο άρθρο 1.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ο.Ε.Υ. όπως ψηφίσθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθ. 1453/30−4−1999 απόφαση Γ.Γ.Π. 
Β. Αιγαίου «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) Δήμου Καρλοβασίων Ν. Σάμου» (ΦΕΚ 1225/16−6−99 
τ. Β΄) καθώς και τις αριθ. 374/7−2−2003 (ΦΕΚ 228/28−2−
2003 τ. Β΄), 3443/29−9−2005 (ΦΕΚ 1455/21−10−2005 τ.Β’) και 
2209/4−9−2008 (ΦΕΚ 1970/24−9−2008) όμοιες.

Η προκαλούμενη δαπάνη από τις διατάξεις αυτής της 
απόφασης, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό κάθε έτους 
του Δήμου Καρλοβασίων Νομού Σάμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σάμος, 9 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΕΚΙΟΥ  
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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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