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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ3/Α/3342 (1)
  Τροποποίηση της Δ3/Α/15070/12−08−2009 απόφασης χο−

ρήγησης Άδειας Εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 
το Σταθμό Συμπιεστή Φυσικού Αερίου Ν. Μεσημβρί−
ας στο Νομό Θεσσαλονίκης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/22−04−2005).

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/1989) 
όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 187/2009 περί διορισμού Υπουργών και Υφυ−
πουργών της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 214/Α/07−10−2009).

4. Το π.δ. 189/2009 περί καθορισμού και ανακατανο−

μής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/05−11−
2009).

5. Τα άρθρα 6,7 και 8 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/27−
12−2005) «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμ−
φωνα με τα οποία μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με 
απόσπαση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυ−
σικού Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε».

6. Το π.δ. 33/2007 “Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του Καταστατικού 
της” (ΦΕΚ 31/Α/20−02−2007) καθώς και το 6667/07/30−
03−2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών 
του Κεντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών, για την 
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών με βάση τις διατάξεις του Κωδ. ν. 2190/1920 της 
απόφασης Σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την ως 
άνω επωνυμία και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ» Α.Ε.

7. Το ΦΕΚ 2322/τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./04−04−2007 στο οποίο 
δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συ−
στήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το 
διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ» Α.Ε. και το ΦΕΚ 3060/τ. ΑΕ 
και ΕΠΕ/10−05−2007, στο οποίο δημοσιεύθηκε Ανακοί−
νωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 
στοιχείων της ως άνω εταιρείας.

8. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών−βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/
11−3−2005), καθώς και τις (α) κοινή υπουργική απόφαση 
Φ.15/οικ.7814/614/14−04−2005 «Καθορισμός παραβόλων» 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυ−
ξης και (β) απόφαση Φ.15/οικ. 7815/615/14−04−2005 του 
Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός δικαιολογητικών και 
διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και 
λειτουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005 καθώς 
και για την τροποποίηση αυτών» (ΦΕΚ 542/Β/22−04−2005), 
όπως η τελευταία συμπληρώθηκε και ισχύει.

9. Το β.δ. 15/21−10−1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύ−
σεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκατα−
στάσεως» (ΦΕΚ 208/Α/21−10−1922).

10. Το β.δ. 16/17−03−1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως 
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και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, 
επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργί−
ας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α/17−03−1950), το οποίο τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το β.δ. 24−11/17−12−1953 «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεώς του από 16.3.1950
Β. ∆ιατάγµατος “περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απο−
γραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί 
αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκατα−
στάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της 
λειτουργίας αυτών”» (ΦΕΚ 346/Α/17−12−1953).

11. Το ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος 
του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανο−
λόγου−Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού» 
(ΦΕΚ 412/Α/28−11−1934).

12. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ−
μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη−
λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
8/Α/28−01−2009).

13. Το άρθρο 29 του ν. 2115/93 «Τροποποίηση, αντικα−
τάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1428/1984 
“Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες 
διατάξεις”» (ΦΕΚ 15/Α/15−2−1993) και το άρθρο «δέκατο 
τέταρτο» παρ. 1 του ν. 2593/98 «Αναδιοργάνωση της 
Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) και 
των θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 59/Α/20−3−1998) σύμφωνα 
με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουργία των 
έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανο−
μής του φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση και 
η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. 
και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε., μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να 
χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λει−
τουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε 
κείμενη διάταξη.

14. Την 33845/11−05−1994 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας Έρευνας και Τε−
χνολογίας, Γεωργίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον αγωγό 
φυσικού αερίου και τους κλάδους του πλην του κλάδου 
Λαυρίου, από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις 
εγκαταστάσεις της Νήσου Ρεβυθούσας», ισχύος μέχρι 
τις 31−05−1999. 

15. Το 103876/19−06−2006 έγγραφο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο δεν 
απαιτείται νέα διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων για την εγκατάσταση του Σταθμού Συμπιεστή 
Φυσικού Αερίου Ν. Μεσημβρίας στο Νομό Θεσσαλονί−
κης και ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι της ανωτέρω 
33845/11−05−1994 κοινή υπουργική απόφαση, όπως πα−
ρατάθηκε μέχρι τις 30−06−2009.

16. Τη 141990/08−07−2009 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων, σύμφωνα με την οποία ανανεώνεται η ανωτέρω 
33845/11−5−1994 κοινή υπουργική απόφαση, μέχρι τις 
30−06−2019. 

17. Τη Δ3/Α/15070/12−08−2009 απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕ−
ΣΦΑ Α.Ε. για το Σταθμό Συμπιεστή Φυσικού Αερίου Ν. 
Μεσημβρίας στο Νομό Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1703/Β/17−
08−2009).

18. Την 030137/19−02−2010 (Α.Π. ΥΠΑΝ: 3342/22−02−2010) 
αίτηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για αναθεώρηση της Δ3/Α/
15070/12−08−2009 Άδειας Εγκατάστασης του Σταθμού 
Συμπιεστή Φυσικού Αερίου Ν. Μεσημβρίας στο Νομό 
Θεσσαλονίκης, λόγω αλλαγών που προέκυψαν μετά την 
ολοκλήρωση του οριστικού σχεδιασμού του υπόψη έρ−
γου, καθώς και τεχνικές διευκρινήσεις που υποβλήθηκαν 
με το 031046/23−03−2010 (Α.Π. ΥΠΑΝ: 5543/23−03−2010) 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

19. Την από 19−02−2010 Τεχνική Περιγραφή του έργου, 
συνοδευόμενη από σχεδιαγράμματα και προϋπολογισμό 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που αναφέρεται 
στο υπόψη έργο.

20. Το από 19−02−2010, συμπληρωμένο και αρμοδίως 
θεωρημένο, Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της 
Φ.15/οικ.7815/615/14−04−2005 απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ 542/Β/22−04−2005).

21. Τις υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις των αρμοδίων μηχα−
νικών περί ανάληψης της εκπόνησης του ελέγχου και 
υπογραφής των τοπογραφικών σχεδίων και του βασικού 
σχεδιασμού της κατασκευής του εν θέματι έργου.

22. Την από 29−03−2010 εισήγηση της Δ/νσης Εγκατα−
στάσεων Πετρελαιοειδών.

23. Την οικ.52167/21−12−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 2514/Β/22−12−2009).

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη Δ3/Α/15070/12−08−2009 απόφαση της 
παραγράφου 17 του προοιμίου της παρούσας, με την 
οποία χορηγήθηκε Άδεια Εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. για το Σταθμό Συμπιεστή Φυσικού Αερίου Ν. Με−
σημβρίας στο Νομό Θεσσαλονίκης, λόγω αλλαγών που 
προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του οριστικού σχεδι−
ασμού του υπόψη έργου, σύμφωνα με τα υποβληθέντα 
σχεδιαγράμματα, τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό, 
με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που ανα−
φέρονται στο προοίμιο της απόφασης αυτής, καθώς και 
με τους εξής όρους και περιορισμούς:

1. Η κατασκευή του θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υποβληθείσα 
τεχνική περιγραφή.

2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του 
έργου να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προ−
στασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της 
ευρύτερης περιοχής.

3. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται 
από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.

4. Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορι−
σμοί που έχουν εγκριθεί με την κοινή υπουργική από−
φαση της παραγράφου 14 του προοιμίου της παρούσας, 
όπως ανανεώθηκε και ισχύει και που η εφαρμογή της 
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αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση 
του έργου. 

5. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμε−
νη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη 
υποχρέωσή της.

6. Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστα−
σης οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομι−
κές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των β.δ. 16/17−03−1950 και β.δ. 24−11/17−12−1953 υπεύθυνη 
επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης, 
πρέπει να απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προ−
βλεπόμενα προσόντα.

8. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχε−
τικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδιαγραμμάτων, 
που περιέχει η Τεχνική Μελέτη, έχουν οι μελετητές.

9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
Δ3/Α/15070/12−08−2009 απόφασης χορήγησης Άδειας 
Εγκατάστασης της παραγράφου 17 του προοιμίου της 
παρούσας. 

10. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, δυνάμει του άρθρου 29 του 
ν. 2115/93 και του άρθρου «δέκατο τέταρτο» παρ. 1 του 
ν. 2593/98 σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση 
και λειτουργία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, 
μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων 
η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
της ΔΕΠΑ Α.Ε. και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (όπως προβλέπει η 
παράγραφος 7 του άρθρου 29 του ν. 3734/2009), μπορεί 
ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 
με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερί−
δα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες 
εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά 
παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Απριλίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓOΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

    F

Αριθμ. 6625/651 (2)
    Κήρυξη υποχρεωτικής της 8/2010 Διαιτητικής Απόφασης 

«Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των 
απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης − μελε−
τών − διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο−

μοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/89 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Τις αριθ. 2876/2009 και 2877/2009 αποφάσεις του 
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και κα−

θορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/
7−102009).

4. Το υπ’ αριθ. 187/2009 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 και της παρ. 
3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90).

6. Την από 12−3−2010 αίτηση της Πανελλήνιας Ομο−
σπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια 
και Χημική Βιομηχανία.

7. Το από 22−3−2010 Υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 22−3−2010.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Διαιτητικής Από−
φασης (ΔΑ), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες 
απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, 
αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 8/2010 Διαιτητική 
Απόφαση «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργα−
σίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης 
− μελετών − διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώ−
ρας» για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του 
κλάδου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 12−3−2010.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 6678/103 (3)
    Αλλαγή επωνυμίας του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/
Α/7.10.2009).

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ−
ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από 11−11−1957 
Β.Δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού 
του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).

γ. του άρθρου 1 του Β.Δ/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969), 
του άρθρου 37 του Β.Δ/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α/1972) 
και του άρθρου 30 του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003).

δ. του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/2005).

ε. του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του 
Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοι−
μασίας και άλλες διατάξεις».



7246 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

στ. την αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19−10−2004 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).

2. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
89348/19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προ−
ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008).

3. Την αριθμ. 35422/2330/8.9.1988 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ., 
με την οποία χορηγήθηκε άδεια ιδρύσεως και λειτουργί−
ας του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας (ΦΕΚ 693/Β/20.9.1988), 
όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 37319/29.9.1998 όμοια 
πράξη (ΦΕΚ 1127/Β/29.10.1998).

4. Την αρ. 30/18.1.2010 αίτηση του ανωτέρω Ωδείου, με 
τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την αλλαγή επωνυμίας του Δημοτικού 
Ωδείου Πρέβεζας σε «Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας−ΣΠΥ−
ΡΟΣ ΔΗΜΑΣ».

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2010

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μουσικής 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

Αριθμ. 11482/206 (4)
    Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 

Μουσικής Σχολής Δήμου Καλλικράτειας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/
Α/7.10.2009)

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ−
ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από 11−11−1957 
Β.Δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού 
του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).

γ. του άρθρου 1 του Β.Δ/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969), 
του άρθρου 37 του Β.Δ/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α/1972) 
και του άρθρου 30 του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003).

δ. του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/2005).

ε. του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του 
Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοι−
μασίας και άλλες διατάξεις».

στ. την αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19−10−2004 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).

2. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 

89348/19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προ−
ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008).

3. Την αριθμ. 45539/30.07.2002 απόφαση του ΥΠΠΟ, με 
την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
της Μουσικής Σχολής Δήμου Καλλικράτειας (ΦΕΚ 1081/ 
Β/20.8.2002).

4. Την αρ. 18/27.1.2010 αίτηση της ανωτέρω Μουσικής Σχο−
λής, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας της Μουσικής Σχολής Δήμου Καλλικράτειας 
από τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Καλλικράτειας στη Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Δήμου Καλλικράτειας.

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Υπουργού
 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μουσικής 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

Αριθμ. 1485 (5)
    Μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανά−

πτυξης Μύκης (Α.Δ.Ε.Α.Μ.) σε κοινωφελή Δημοτική 
Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση Δήμου Μύκης» (Κ.Δ.Ε.Μ.).

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθρ. 6 του ν. 2503/1997 

(ΦΕΚ 107/Α’) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε−
ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως 
270 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), περί σύστασης και 
γενικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των δη−
μοτικών και κοινωφελών επιχειρήσεων.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 90 του π.δ.63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον 
έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 σχετι−
κά με τις ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου 
βαθμού (ΦΕΚ 263/Β/23.11.2007).

5. Την υπ’ αριθμ. οικ.43886/3.8.2007 απόφαση του 
Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί καθορισμού των αναγκαίων 
στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύστα−
ση ή μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου 
αυτής (ΦΕΚ 1574/Β/17.8.2007).

6. Την υπ’ αριθμ. 50891/10.9.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί οικονομικής διοίκησης και δια−
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χείρισης των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
1876/Β/14.9.2007).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3731/2008, σχε−
τικά με αναδιατυπώσεις άρθρων του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008).

8. Την υπ’ αριθμ. 3685/02−06−1998 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε−
δονίας & Θράκης (ΦΕΚ 1219/Β/30−11−1998), με την οποία 
συστάθηκε η κοινοτική επιχείρηση με την επωνυμία 
«Αμιγής Κοινοτική Επιχείρηση Εχίνου (Α.Κ.Ε.Ε.)», όπως 
μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
5735/11−10−1999 (ΦΕΚ 2265/Β731−12−1999) και υπ’ αριθμ. 
2217/12−05−2000 (ΦΕΚ 730/Β/13−06−2000) αποφάσεις του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας & Θράκης.

9. Την από τον Μάρτιο του 2010 οικονομοτεχνική με−
λέτη προσαρμογής της «Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρη−
σης Ανάπτυξης Δήμου Μύκης» σε κοινωφελή δημοτική 
επιχείρηση με την επωνυμία ((Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση Δήμου Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.)».

10. Την 199/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Μύκης περί «Μετατροπής της Αμιγούς Δημο−
τικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Μύκης (Α.Δ.Ε.Α.Μ.) σε Κοι−
νωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.)» 
όπως έχει τροποποιηθεί με την όμοια 66/2010.

11. Την αριθμ.2439/16−4−2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. περί Εξουσιοδότησης 
προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» απο−
φάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Δι−
ευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων 
και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
(ΦΕΚ 839/Β/6−5−2009), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 199/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Μύκης Ν. Ξάνθης όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με την όμοια 66/2010 και συστήνουμε στο 
Δήμο Μύκης του Νομού Ξάνθης Κοινωφελή Δημοτική 
Επιχείρηση σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΤΟΥ Ν. 3463/2006 (άρθρο 252 παραγ. 1)

ΣΚΟΠΟΣ Α. Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη 
και ιδίως:

Η εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας σε διάφορα 
θέματα κοινωνικών προβλημάτων, σε θέματα κοινωνικής 
ανάπτυξης και πρόνοιας και η ανάπτυξη υποστηρικτικών 
δομών στα παραπάνω θέματα. Ειδικότερα μπορούν να 
αναφερθούν οι παρακάτω δράσεις:

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα 
των βρεφών, των παιδιών και των ατόμων της τρίτης ηλι−
κίας καθώς και των Ατόμων με Αναπηρία και του άμεσου 
οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος, με την 
ίδρυση και λειτουργία δομών όπως, ορφανοτροφείων, 
κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων 
κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών 
προγραμμάτων (π.χ. Βοήθεια στο Σπίτι).

2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υπο−

στήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή 
ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινο−
τικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης 
και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυ−
χικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων 
προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογό−
νων 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 στην περιφέρειά τους.

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

6. Δράσεις ενημέρωσης των Δημοτών για τις ωφέλειες 
που μπορούν να έχουν από την υλοποίηση προγραμμά−
των προνοιακού χαρακτήρα.

Ενδεικτικές δράσεις που άπτονται του τομέα της κοι−
νωνικής προστασίας και αλληλεγγύης:

− η λειτουργία ΚΑΠΗ,
− η λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογό−

νες ουσίες,
− η λειτουργία δημοτικού ιατρείου,
− η υλοποίηση προγράμματος για την υποστήριξη των 

νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,
− η υλοποίηση προγράμματος για την αναψυχή ατόμων 

με αναπηρία
− η υλοποίηση προγραμμάτων πρόνοιας και αλληλεγ−

γύης όπως το Βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ κλπ
− η δημιουργία παιδικών σταθμών
− Η δημιουργία γενικά δομών κοινωνικής μέριμνας, 

προστασίας και αλληλεγγύης
− η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−

τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του Δήμου.

Β. Η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και ιδίως:
1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

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

σία του τοπικού πολιτισμού, η δημιουργία και λειτουρ−
γία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, 
πινακοθηκών, κινηματογράφων και σχολών διδασκαλίας 
μουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η με−
λέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων..

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

6. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
τους σε αυτά.
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7. Η συμβολή στην ανάπτυξη του πολιτιστικού του−
ρισμού.

8. Η συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστά−
σεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, 
αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώ−
ρων άθλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης, προώθησης και 
εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητι−
σμού και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων.

9. Η λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και 
παρεμφερείς δράσεις ενημέρωσης των νέων σε θέμα−
τα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και γενικότερα 
πληροφόρησης ευεργετικής για τη μελλοντική τους 
πορεία.

10. Πρόγραμμα Παιδί & Θάλασσα και άλλα παρεμφερή 
με την άθληση προγράμματα που πιθανότατα προκη−
ρύξει το αρμόδιο Υπουργείο.

11. Γενικότερα η ένταξη και υλοποίηση προγραμμάτων 
που θα εξυπηρετούν την ανάπτυξη της παιδείας του 
πολιτισμού και του αθλητισμού και τα οποία πιθανότατα 
να αποτελέσουν μελλοντικές δράσεις μη υφιστάμενες 
σήμερα.

Ενδεικτικές δράσεις που άπτονται του τομέα της παι−
δείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού:

− η λειτουργία βιβλιοθήκης,
− η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών,
− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
− η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−

ντρου,
− η λειτουργία μουσείου,
− η λειτουργία πινακοθήκης,
− η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
− η λειτουργία φιλαρμονικής,
− η λειτουργία ωδείου,
− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−

κής,
− η λειτουργία γυμναστηρίου,
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Γ. Περιβάλλον
1. Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

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

2. Η Λειτουργία Σφαγείου.
3. Δράσεις ενημέρωσης των Δημοτών για την προστα−

σία του περιβάλλοντος με στόχο την καλύτερη περι−
βαλλοντική πληροφόρηση των πολιτών ώστε να υπάρξει 
ουσιαστική διάχυση πληροφόρησης και ευαισθητοποίη−
σης του κοινού σε γενικά περιβαλλοντικά θέματα αλλά 
και σε ειδικά περιβαλλοντικά ζητήματα.

4. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών 
εργαστηρίων για τον έλεγχο της οικολογικής ρύπανσης 
της περιοχής.

5. Η διαχείριση Ιαματικών Πηγών.
Δ. Οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
Η οργάνωση και συμμετοχή στο έργο της αστικής συ−

γκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνη−
ση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά 
για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.

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

ΣΤ. Η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, 
κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συνα−
φείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιο−
μηχανικό χαρακτήρα, όπως η τουριστική προβολή της 
περιοχής, η προώθηση της απασχόλησης, η λειτουργία 
κέντρων πληροφοριών των επισκεπτών της περιοχής 
κλπ.

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

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η διάρκεια της επιχεί−
ρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση 
της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Έδρα της επιχείρησης ορί−
ζεται ο Εχίνος Ξάνθης όπου εδρεύει και λειτουργεί το 
σφαγείο. Τα γραφεία της επιχείρησης θα στεγάζονται 
στη Μύκη στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ− ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Με την 
προσαρμογή δεν επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου 
της επιχείρησης και ως εκ τούτου το συνολικό κεφά−
λαιο της Κ.Δ.Ε.Μ. θα ανέρχεται στο συνολικό ύψος των 
680.997,80€.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η επιχείρηση διοικείται από εννιαμελές (9) 
διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί 
με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό συμβούλιο. 
Από τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου:

• Επτά (7) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Μύ−
κης και τουλάχιστον ένας εξ αυτών προέρχεται από 
τη μειοψηφία.

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

• ένας δημότης ή κάτοικος του Δήμου Μύκης που 
έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης.

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί πε−
ρισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους− τακτικό 
προσωπικό, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος 
των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος υποδει−
κνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών και θα μειωθεί 
αντίστοιχα ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων χωρίς 
προηγούμενη τροποποίηση της συστατικής πράξης.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Μύκης 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

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομι−
κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

• Λοιπές επιχορηγήσεις.
• Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστά−

σεών της.
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η επιχείρηση λύεται όταν:
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Α. Παρέλθει η διάρκειά της
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού 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
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−

μερίδα της Κυβερνήσεως η Δημοτική Κοινωφελής Επι−

χείρηση του Δήμου Μύκης υποκαθιστά αποκλειστικά 
εντός των αντικειμένων δραστηριότητάς της, αυτοδι−
καίως χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Αμιγούς Δημο−
τικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Μύκης, εξομοιούμενη με 
καθολικό διάδοχο.

Σημειώνεται πως η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Μύκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ξάνθη, 1 Απριλίου 2010 

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
 Η Διευθύντρια

Κ. ΒΑΓΓΛΗ  
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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*02005583004100008*

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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