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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9323/392 (1)
    Μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της δημοτι−

κής επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής δη−
μοτική επιχείρηση πολιτισμού, κοινωνικής ανάπτυξης 
και Πρόνοιας» του Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/30−5−1997) «Δι−

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

2. Του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/
8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

4. Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/
7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

5. Του π.δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυ−
τικής Μακεδονίας».

6. Την υπ’ αριθ. 142/2010 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεστορίου Ν. Καστοριάς (ΦΕΚ 1963/τ. Β΄/
21−12−2010), περί προσαρμογής της αμιγούς δημοτι−
κής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχεί−
ρηση Τουρισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Ανάπτυξης 
και Πρόνοιας Νεστορίου» σε Κοινωφελή επιχείρηση 
με την επωνυμία «Κοινωφελής δημοτική επιχείρηση 
Πολιτισμού, Κοινωνικής Ανάπτυξης και Πρόνοιας Νε−
στορίου».

7. Την υπ’ αριθ. 151/2010 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου Νεστορίου Ν. Καστοριάς, περί μεταφοράς του 
πλεονάζοντος προσωπικού ενός (1) υπαλλήλου της με−
τατραπείσας δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία 
«Κοινωφελής δημοτική επιχείρηση πολιτισμού κοινωνι−
κής ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου» (πρώην αμιγής 
δημοτική επιχείρηση Τουρισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής 
Ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου), σε κενή οργανική 
θέση αορίστου χρόνου του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς, απο−
φασίζει:

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 151/2010 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Νεστορίου Ν. Καστοριάς, η οποία έχει 
ως εξής:

«Τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της 
επιχείρησης του Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς «Κοι−
νωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Κοινωνικής 
Ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου» σε κενή οργανική 
θέση αορίστου χρόνου του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ−
ΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ−
ΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙ−
ΑΣ

ΗΜΕΡΟ−
ΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗ−
ΨΗΣ

1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ29 
ΟΔΗΓΟΣ

Ι.Δ.Α.Χ. 1−12−2003

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Νεστορίου: 4766/
31−12−2010).



11514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 8 Απριλίου 2011 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ− ΜΠΑΣΤΑ

F
      Αριθμ. 17914/1531 (2)
Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της πε−
ρίπτωσης (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/04 
και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/τ.Α/

23−12−2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», 
όπως ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 15 του άρ−
θρου 7 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ειδικότερα το άρθ 186, περ. Α παραγρ. 22 και το άρθ. 
280, περ. Ill αυτού.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3908/2010 (Φ.Ε.Κ. 1/Α/1−2−2011) 
«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική 
Ανάπτυξη την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή 
Συνοχή» και ειδικότερα το αρθρ. 16, παρ. 2 δ αυτού.

4. Τις διατάξεις του άρθ. 23 του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 
231/Α/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας».

5. Την αριθμ. 40/29−12−2010 (ΦΕΚ 247/Α/31−12−2010) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, περί διορισμού της  
Καλλιόπης Γερακούδη του Γεωργίου, στη θέση Γενικής 
Γραμματέως, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − 
Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συνιστάται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσα−
λίας − Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, σύμφωνα με τη 
διάταξη της περίπτωσης (γ) της παραγρ. 15 του άρθρου 
7 του Ν.3299/04, Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Στερεάς Ελλάδας, μέλη της οποίας είναι:

− Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας

− Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανά−
πτυξης Στερεάς Ελλάδας

− Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης, της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Στερεάς Ελλάδας

− Εκπρόσωπος της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων 
Στερεάς Ελλάδας

− Εκπρόσωπος της Αγροτικής Τράπεζας
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας
− Εκπρόσωπος της Τράπεζας Αττικής
− Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου
− Εκπρόσωπος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου 

(ΕΒΕ)
− Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου (TEE)
− Εκπρόσωπος EOT
2. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προ−

εδρεύει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας ή ο νόμιμος 
Αναπληρωτής του που ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής 
Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής.

3. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικης Επιτροπής

Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
είναι η γνωμοδότηση:

(1) Για αιτήσεις υπαγωγής στο Ν.3299/04 επενδύσεων 
ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξο−
πλισμού που σύμφωνα με το άρθρο 7 του ιδίου νόμου 
υποβάλλονται στην Στερεά Ελλάδα, καθώς και αυτών 
που εμπίπτουν στα Ειδικά Καθεστώτα Ενίσχυσης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου.

(2) Για αιτήματα τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής, 
ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας, μεταβίβασης επιχειρήσεων ή μετοχών ή 
εταιρικών μεριδίων, καθώς και για την ανάκληση αποφά−
σεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν 
καταβληθεί και αφορούν σε επενδύσεις ή και προγράμ−
ματα ή επιχειρηματικά σχέδια για την υπαγωγή των 
οποίων γνωμοδότησε κατά περίπτωση.

Επίσης γνωμοδοτεί για θέματα επενδύσεων ή και 
προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού 
ή επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο 
Ν.2601/98 καθώς και επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε 
προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους, εφόσον αυτά 
είναι της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων

(1) Αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων που καθο−
ρίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι η 
Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.

(2) Η Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης συντάσσει για 
την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

(3) Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι 
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης που χειρί−
ζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

(4) Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρω−
τής βοηθός Γραμματέας, ο οποίος επικουρεί τον Γραμ−
ματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της 
Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Ο Γραμματέας και 
ο Αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας είναι αρμόδιοι για 
την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για 
κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την 
ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής

Γνωμοδοτικής Επιτροπής

(1) Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής γίνονται στα Γραφεία της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, 
μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον 
Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέρα 
από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών.

(2) Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγεί−
ται η Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και τα μέλη της 
δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και 
στοιχείων των σχετικών φακέλων.
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(3) Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν 
στην Επιτροπή για συζήτηση καταρτίζεται η Ημερήσια 
Διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα 
της Γραμματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτρο−
πής, μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της 
Υπηρεσίας.

(4) Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των 
συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτι−
κά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα 
της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινο−
ποίηση των Πρακτικών για τις περαιτέρω ενέργειες και 
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Μία σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέ−
δια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο 
της Γραμματείας.

(5) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία 
όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του 
και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίω−
μα ψήφου μέλη της Επιτροπής και αποφασίζει κατά 
πλειοψηφία.

(6) Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην 
Γνωμοδοτική Επιτροπή, τηρείται η απόλυτη σειρά προ−
τεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υπο−
βληθεί οι αιτήσεις αυτές. Η διαδικασία εξέτασης κάθε 
αίτησης για υπαγωγή επένδυσης ολοκληρώνεται από 
την Δ/νση Σχεδιασμού και την Γνωμοδοτική Επιτροπή 
το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης.

(7) Τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση (6) 
έχουν ανάλογη εφαρμογή αυτοτελώς για την εισαγωγή 
στην Γνωμοδοτική Επιτροπή της παρούσας απόφασης 
των αιτήσεων υπαγωγής στο Ν.3299/04 που εμπίπτουν 
σε κάθε ειδικό καθεστώς ενίσχυσης της παραγράφου 
1 του άρθρου 9 του Ν.3299/04 που υποβάλλονται στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

(8) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν 
να καλούνται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, 
Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφόσον 
αυτό κρίνεται σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου 
της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την πε−
ρίπτωση (στ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/04 
και τα άρθρα 186, περ. Α παραγρ. 22 και 280, περ. Ill του 
Ν. 3852/2010, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στε−
ρεάς Ελλάδας, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής

Γνωμοδοτικής Επιτροπής

(1) Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στις συνε−
δριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο 
εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρή−
σεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση 
επενδύσεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις 
υπαγωγής, κατά την τελευταία 5ετία που έχουν υπαχθεί 
στο Ν.2601/98 ή στον παρόντα νόμο ή έχουν υποβάλλει 
αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος 
εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα 

των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων 
ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

(2) Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν.2429/96 περί υποβολής δήλωσης 
περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις όμοιες του Ν.3213/03.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Άρθρο 8

(1) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε προγενέστερη απόφασή μας παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 14 Απριλίου 2011

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F
Αριθμ. απόφ. 48/2011 (3)

Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου 
Πυλαίας−Χορτιάτη.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 103, 107, 108, 109 

και 112 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010, τεύχος Α) 
«Νέα Αρχιτεκτονική Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», β) των άρθρων 
252−264 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δή−
μων και Κοινοτήτων», γ) του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 
3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών 
κ.λπ.», δ) του άρθρου 90 παράγρ. 3 του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις» και ε) Την Υπουργική Απόφαση 50891/2007 
(ΦΕΚ 1876/14.9.2007 τ.Β΄).

2. Τις συστατικές πράξεις των Κοινωφελών Επιχειρή−
σεων που λειτουργούσαν στους πρώην Δήμους Πανο−
ράματος, Πυλαίας και Χορτιάτη. 

 3. Την αριθμ. 48/2011 απόφαση του δημοτικού συμβου−
λίου Πυλαίας − Χορτιάτη, με την οποία συγχωνεύονται 
οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις που λειτουργούσαν στους 
ανωτέρω δήμους καθώς και την αριθμ. 12876/17.3.2011 
πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−
Θράκης με την οποία επικυρώθηκε η ανωτέρω από−
φαση.

4 Το γεγονός ότι από τη συγχώνευση των Κοινωφε−
λών αυτών Επιχειρήσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του δήμου, αποφασίζουμε, 
κατά πλειοψηφία:

Συγχωνεύουμε τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των πρώ−
ην δήμων Πανοράματος, Πυλαίας και Χορτιάτη που λει−
τουργούσαν ανά συνενούμενο δήμο όπως κατωτέρω:

Ι. Συνενούμενος Δήμος Πανοράματος:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

(ΦΕΚ 1895 τ.Β΄ 14/09/2007, που αφορά στη μετατροπή 
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της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Πανορά−
ματος σε Κοινωφελή Επιχείρηση του ν.3463/2006).

ΙΙ. Συνενούμενος Δήμος Πυλαίας:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥ−

ΛΑΙΑΣ− Δ.Κ.Ε.Δ.Π. (ΦΕΚ 38 τ.Β΄ 18/01/2008, που αφορά 
στη μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης 
του Δήμου Πυλαίας σε Κοινωφελή Επιχείρηση του 
ν.3463/2006).

ΙΙΙ. Συνενούμενος Δήμος Χορτιάτη:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΦΕΚ 2508 τ.Β΄ 31/12/2007, 
που αφορά στη μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επι−
χείρησης του Δήμου Χορτιάτη σε Κοινωφελή Επιχείρη−
ση του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2644 τ.Β’ 
31/12/2009, που αφορά στην τροποποίηση της συστα−
τικής πράξης της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου 
Χορτιάτη με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
ως προς το κεφάλαιο της επιχείρησης).

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗ−
ΤΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Π.Α.) ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΦΕΚ 2508 τ.Β΄ 31/12/2007, 
που αφορά στη σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ν.3463/2006), σε ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση ως 
εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ−
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ−
ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Κ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ−ΧΟΡΤΙΑΤΗ)»

ΕΔΡΑ: Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Πυ−
λαίας−Χορτιάτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκατα−
στήματα αναλόγως με τις ανάγκες της επιχείρησης.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης είναι η 
οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η παροχή 
υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς: 

α) Πολιτισμού, όπως: 
− Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινα−
κοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών, 
σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφι−
κής, 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 (που δεν ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του Υπουργείου πολιτισμού).

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

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

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού −εφόσον 
δεν αλλοιώνεται ο κοινωφελής χαρακτήρας της επι−
χείρησης.

− Υλοποίηση δράσεων πολιτιστικής επιμόρφωσης και 
δημιουργικής απασχόλησης για όλες τις ηλικίες σε θέ−
ματα μουσικής, τεχνών και εικαστικών.

− Δημιουργία ωδείου.
− Κάθε άλλη δραστηριότητα που εντάσσεται στον 

τομέα του πολιτισμού

β) Αθλητισμού, όπως:
− Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−

σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

− Ενέργειες για τη δημιουργία, λειτουργία και αξιο−
ποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών 
γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώ−
ρων άθλησης.

− Παροχή υπηρεσιών τμημάτων εκμάθησης και προ−
πόνησης αθλημάτων. 

− Δραστηριότητες, λειτουργίες και υπηρεσίες φρο−
ντίδας και προαγωγής της φυσικής κατάστασης των 
κατοίκων και υπηρεσίες αθλητικής διατροφολογίας.

− Κάθε άλλη δραστηριότητα που εντάσσεται στον 
τομέα του αθλητισμού

γ) Περιβάλλοντος, όπως:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

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

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

− Ενέργειες προώθησης και ενθάρρυνσης του εθε−
λοντισμού και η δημιουργία και λειτουργία κέντρων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης.

− Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων
− Ενέργειες για την καταπολέμηση της ρύπανσης στην 

περιφέρεια του Δήμου.
− Κάθε άλλη δραστηριότητα που εντάσσεται στον 

τομέα του περιβάλλοντος
Γενικά, σκοποί της επιχείρησης μπορεί να είναι υπη−

ρεσίες, εκδηλώσεις, δραστηριότητες και υλοποίηση 
προγραμμάτων – συγχρηματοδοτούμενων και μη− για 
τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, 
όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία που κάθε 
φορά ισχύει και διέπει τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις 
των δήμων. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια της Επιχείρησης ορίζε−
ται σε 50 χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΟΡΟΙ: 
− Η χρηματοδότηση από τον οικείο Δήμο για τις δρα−

στηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

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

− Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρό−
σωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά 
πρόσωπα.

− Οι πρόσοδοι από περιουσιακά της στοιχεία.
− Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις στο 

πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 225 του 
ν.3463/2006, όπως ισχύει κάθε φορά.

− Έσοδα από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμά−
των ή υπηρεσιών

− Λοιπές επιχορηγήσεις και χορηγίες
− Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο από τη λειτουργία της 

επιχείρησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το Κεφάλαιο της Επιχείρησης ανέρχεται 

στο ποσό των 268.704,33€, ως άθροισμα των κεφαλαίων 
των υπό συγχώνευση επιχειρήσεων. 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές διοι−
κητικό συμβούλιο, που ορίζεται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο και αποτελείται από:

 Έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου εκ των 
οποίων ο ένας (1) προέρχεται από τη μειοψηφία. 

 Ένας (1) εκπρόσωπος του Αθλητικού Ομίλου Άρσης 
Βαρών «ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ».

 Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν 
πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισ−
σότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, στη σύνθεση 
του διοικητικού συμβουλίου θα συμμετέχει και ένας (1) 
εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, υπο−
δεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, ενώ οι 
δημότες/κάτοικοι περιορίζονται σε τρεις (3).

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου.

ΛΥΣΗ−ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Η Επιχείρηση μπορεί να λυθεί 
πριν την πάροδο της διάρκειάς της με αιτιολογημένη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβά−
νεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Με 
την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, 
εάν α)λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκειά της, β) πτω−
χεύσει και γ) καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα 
άνω των δύο (2) ετών. 

Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί εκκαθάριση αυτής. 
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο που την 
είχε συστήσει. Η εκκαθάριση γίνεται μόνο από ορκωτούς 
ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, η «Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολιτισμού − Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυ−
λαίας−Χορτιάτη» υποκαθιστά αυτοδικαίως και χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις την Κοινωφελή Επιχείρηση Δή−
μου Πανοράματος, τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Δήμου Πυλαίας, τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Χορτιάτη, και τη Δημο−
τική Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού Χορτιάτη, 
εξομοιούμενη με καθολικό τους διάδοχο.

Από τις διατάξεις αυτές δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πυλαίας−Χορτιάτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 47/2011 (4)

Συγχώνευση νομικών προσώπων των πρώην Δήμων 
Πανοράματος−Πυλαίας−Χορτιάτη.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 102, 103 και 112 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010, τεύχος πρώτο) «Νέα 
Αρχιτεκτονική Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», β) 239, 240 και 241 του 
Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
41 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 
οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, γ) 20 

παρ. 16 του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της Δημο−
τικής Αστυνομίας κ.λπ.», δ) 24 παρ. 5 του Ν. 3613/2007 
«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών κ.λπ.», ε) 90 
παράγρ. 3 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

2. Τις συστατικές πράξεις των Ν.Π.Δ.Δ. των πρώην 
δήμων Πανοράματος, Πυλαίας και Χορτιάτη.

3. Την αριθμ. 47/2011 απόφαση του δημοτικού συμβου−
λίου Πυλαίας−Χορτιάτη, με την οποία συγχωνεύονται 
τα Ν.Π.Δ.Δ των παραπάνω πρώην δήμων και την αριθμ. 
12877/17.3.2011 πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας−Θράκης με την οποία επικυρώθηκε η ανω−
τέρω απόφαση.

4. Το γεγονός ότι από τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. αυ−
τών προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του δήμου, αποφασίζουμε, κατά πλειοψηφία:

 Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
των πρώην δήμων Πανοράματος, Πυλαίας και Χορτιά−
τη που λειτουργούσαν ανά συνενούμενο δήμο όπως 
κατωτέρω:

Α) Συνενούμενος Δήμος Πανοράματος:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, 

ΦΕΚ σύστασης αρ. 620/2001, τ.Β΄
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

(Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΦΕΚ σύστασης αρ. 
585/1989, τ.Β΄, που τροποποιήθηκε με πράξεις που δη−
μοσιεύθηκαν στα παρακάτω ΦΕΚ: Α΄ Τροποποίηση: 
ΦΕΚ 770/1995, τ.Β΄, Β΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 306/1998, τ.Β΄, 
Γ΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 1225/2000, τ.Β΄, Δ΄ Τροποποίηση: 
ΦΕΚ 1860/2005, τ.Β΄, Ε΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 2008/2007, 
τ.Β΄

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΦΕΚ σύστασης αρ. 707/1984, 
τ.Β΄ που τροποποιήθηκε με πράξεις που δημοσιεύθηκαν 
στα παρακάτω ΦΕΚ: Α΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 34/1996, τ.Β΄, 
Β΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 1818/2004, τ.Β΄, Γ΄ Τροποποίηση: 
ΦΕΚ 1340/2006, τ.Β΄

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (πρώην Πνευμα−
τικό Κέντρο Πανοράματος) ΦΕΚ σύστασης αριθ. 289/1983 
τ.Β΄ που τροποποιήθηκε με πράξεις που δημοσιεύθηκαν 
στα παρακάτω ΦΕΚ: Α΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 3/1992, τ.Β΄, 
Β΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 355/1993, τ.Β΄, Γ΄ Τροποποίηση: 
ΦΕΚ 485/1995, τ.Β΄, Δ΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 769/2005, τ.Β΄, 
Ε΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 704/2010, τ.Β΄

Β) Συνενούμενος Δήμος Πυλαίας:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙ−

ΑΣ, ΦΕΚ σύστασης αρ. 1148/2003 τ.Β΄ που τροποποιήθη−
κε με πράξεις που δημοσιεύθηκαν στα παρακάτω ΦΕΚ: 
Α΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 164/2006, τ.Β΄, Β΄ Τροποποίηση: 
ΦΕΚ 56/2008, τ.Β΄, Γ΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 1982/2008 τ.Β΄, 
Δ΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 907/2010 Β΄

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΦΕΚ σύστασης αρ. 877/1984 
τ.Β΄, που τροποποιήθηκε με πράξεις που δημοσιεύθηκαν 
στα παρακάτω ΦΕΚ: Α΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 443/1995, τ.Β΄, 
Β΄ Τροποποίηση: ΦΕΚ 1292/2005, τ.Β΄

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ, 
ΦΕΚ σύστασης 606/1989 τ.Β΄ που τροποποιήθηκε με 
πράξεις που δημοσιεύθηκαν στα παρακάτω ΦΕΚ: Α΄ 
Τροποποίηση: ΦΕΚ 1292/2005, τ.Β΄
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Γ) Συνενούμενος Δήμος Χορτιάτη:
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

(Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΦΕΚ σύστασης αριθ 
2393/2008 τ.Β΄.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡ−
ΤΙΑΤΗ, ΦΕΚ σύστασης αριθ. 995/2003 τ.Β΄ που τροπο−
ποιήθηκε με πράξεις που δημοσιεύθηκαν στα παρακάτω 
ΦΕΚ: Α΄ Τροποποίηση 1759/2005, τ.Β΄, Β΄ Τροποποίηση 
1860/2005, τ.Β΄

 σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
όπως κατωτέρω:

Α) Επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛ−
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ−ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

Β) Έδρα του Νομικού Προσώπου ορίζεται ο Δήμος 
Πυλαίας−Χορτιάτη.

Στην περιφέρεια του Δήμου είναι δυνατόν να λει−
τουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό μορφή πα−
ραρτημάτων του νομικού προσώπου για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των κατοίκων.

 Γ) ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του νέου ν.π.δ.δ. είναι: 
α) η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, όπου πε−

ριλαμβάνονται κυρίως τα εξής:
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.

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 σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η 
εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την 
πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, 
με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Πα−
ραβατικότητας.

4. 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.

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 και της Κοινότητας. 

6. Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα των το−
μέων που άπτονται των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

7. Η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε 
προγράμματα και δράσεις, εθνικές ή συγχρηματοδο−
τούμενες από την ευρωπαϊκή ένωση και εντάσσονται 
στις αρμοδιότητες της κοινωνικής προστασίας και αλ−
ληλεγγύης. Συμπληρωματικά στον τομέα της κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης του ν.π.δ.δ. μπορούν να 
εντάσσονται:

A. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
διαφόρων κατηγοριών κυρίως μακροχρόνια ανέργων, 
στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

B. Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυ−
ναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβου−
λευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους 
μακροχρόνια ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και 
την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, 
καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και 
Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, 
σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς 
και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

Γ. Κάθε άλλη δραστηριότητα που εντάσσεται στις 
αρμοδιότητες της κοινωνικής προστασίας και αλλη−
λεγγύης. 

β) η Παιδεία, όπου περιλαμβάνονται κυρίως τα εξής:
1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 
2. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής. 
3. Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο 

πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχε−
διασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις, εθνικές ή συγχρηματοδοτού−
μενες από την ευρωπαϊκή ένωση και εντάσσονται στις 
αρμοδιότητες της παιδείας.

Συμπληρωματικά στον τομέα της παιδείας του ν.π.δ.δ. 
μπορούν να εντάσσονται:

5. Η λειτουργία τμημάτων − εργαστηρίων διαχείρισης 
ελεύθερου χρόνου των ενηλίκων και των μαθητών.

6. Προώθηση και ενίσχυση της υπηρεσιών επαγγελμα−
τικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο του εθνικού και 
ευρωπαϊκού σχεδιασμού. 

7. Κάθε άλλη δραστηριότητα που εντάσσεται στις 
αρμοδιότητες της κοινωνικής προστασίας και αλλη−
λεγγύης. 

Δ) ΠΟΡΟΙ: 
− Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Πυλαίας−Χορτιάτη 

η οποία ανέρχεται στο ποσό του 1.238.800,00€.
− Επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του Κράτους, είτε 

απευθείας προς το νομικό πρόσωπο είτε προς το Δήμο 
Πυλαίας− Χορτιάτη για το νομικό τούτο πρόσωπο.

− Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, χορηγίες 
είτε μελών είτε άλλων πολιτών είτε άλλων εταιριών ή 
Ν.Π., κληρονομιές και κληροδοσίες. 

− Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών 
που παρέχονται από το νομικό πρόσωπο.

− Πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
− Τα έσοδα από ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.
− Εισπράξεις από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για την 

παροχή υπηρεσιών σε δικαιούχους των Ασφαλιστικών 
Οργανισμών.

− Έσοδα από εκδόσεις – εκδηλώσεις και άλλες δρα−
στηριότητες.

− Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
− Οποιαδήποτε έκτακτη επιχορήγηση
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Ε) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Περιουσία του νομικού προσώπου είναι 
το σύνολο της περιουσίας των συγχωνευθέντων νομικών 
προσώπων που είχε παραχωρηθεί από το Δήμο σ’ αυτά 
και αποκτήθηκε κατά την προηγούμενη λειτουργία τους, 
και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που θα μεταβιβαστούν 
από το Δήμο, θα δωρηθούν ή θα αποκτηθούν.

ΣΤ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το ν.π.δ.δ. διοικείται από ενδεκαμελές 
(11μελές) Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από:

Έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποί−
ων οι δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου.

Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των 
υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή έχουν ανάλογη 
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις 
ανάλογα με το σκοπό του ν.π.δ.δ. 

Στην περίπτωση που το ν.π.δ.δ. απασχολεί περισ−
σότερους από δέκα (10) εργαζόμενους, στη σύνθεση 
του διοικητικού συμβουλίου θα συμμετέχει και ένας 
(1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, οπότε οι δημότες ή 
κάτοικοι περιορίζονται σε τέσσερις (4).

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ζ) Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο και 
όταν αυτός απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

Η) Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου, υποκαθιστά αυτοδικαίως και χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τα συγχωνευθέντα νομικά πρόσω−
πα, εξομοιούμενη με καθολικό τους διάδοχο.

Από τις διατάξεις αυτές προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 1.238.800,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Πυλαίας−Χορτιάτη. Για το 2011 θα προβλεφθεί 
ισόποση πίστωση στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό 
και στον Κ.Α. 02.00.6715.007. Ανάλογη πρόβλεψη θα 
υπάρξει και για τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ

F
(5)

                                  Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος GALANTAMINE/ GENERICS.

  Με την αρ.: 11615/14−2−2011 απόφαση του ΕΟΦ χορη−

γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της πα−
ραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 
83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προ−
ϊόν GALANTAMINE/GENERICS

Μορφή: PR.CAP
Δικαιούχους σήματος: GENERICS (UK) LTD ENGLAND
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: GENERICS PHARMA HELLAS 

ΕΠΕ

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

F

(6)
      Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 

προϊόντος PRIMAXIN.

  Με την αρ.: 8361/01−04−2011 απόφαση του ΕΟΦ ανα−
καλείται, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορίας 
του φαρμακευτικού προϊόντος PRIMAXIN.

Μορφή: Ενέσιμο ξηρό (250+250)mg/VIAL (IV)
Δικαιούχος σήματος: MERCK & Co INC, U.S.A
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ
Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

F

(7)
      Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 

προϊόντος MULTICLOP.

  Με τις αρ. 21467, 21468, 21469/30−3−2011 αποφάσεις του 
ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 
της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα−
κευτικό προϊόν MULTICLOP.

Δραστικές ουσίες: LOSARTAN POTASSIUM + 
HYDROCHLOROTHIAZIDE

Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 
(50+12,5)mg/TAB, (100+12,5)mg/TAB, (100+25)mg/TAB

Δικαιούχος σήματος: TATHERFORD LTD, BVI, UNITED 
KINGDOM

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: VERISFIELD (UK) LTD, 
U.K.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02008081005110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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