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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./ 7805 (1)
  Τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΕΑΔΑ ΦΕΚ 

86Β΄/19.2.1993) βάσει του οποίου συστάθηκε η Δημο−
τική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αχαρνών καθώς 
και τα ΦΕΚ 138/2.3.1994, 109/7.2.2000 και 698/24.5.2005 
με τα οποία τροποποιήθηκε η αρχική συστατική πρά−
ξη με σκοπό τον μετασχηματισμό της σε Κοινωφε−
λή Δημοτική Επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3463/2006 και κωδικοποίηση του καταστατι−
κού της εν λόγω επιχείρησης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α΄/30.5.1997).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του ν. 3463/ 
2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

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. Τις υπ’ αριθμ. 16/2007 ή 77/2007 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Την υπ’ αριθμ. 323/22.4.2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που αφορά: «Λήψη απόφασης για τον καθο−
ρισμό του καταστατικού της Κoινοφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αχαρνών η οποία συστήνεται από την μετατροπή 
της ΔΕΑΔΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού 
και Κοινοτικού Κώδικα», αποφασίζουμε: 

Α) Τροποποιεί τη συστατική πράξη της ΔΕΑΔΑ ΦΕΚ 
86Β΄/19.2.1993) βάσει του οποίου συστάθηκε η Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αχαρνών καθώς και τα 
ΦΕΚ 138/2.3.1994, 109/7.2.2000 και 698/24.5.2005 με τα 
οποία τροποποιήθηκε η αρχική συστατική πράξη με 
σκοπό τον μετασχηματισμό της σε Κοινωφελή Δημοτική 
Επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 
και κωδικοποιεί το καταστατικό της εν λόγω επιχείρη−
σης ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Επωνυμία

Επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: «ΚΟΙΝΩΦΕ−
ΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ο σύντομος 
διακριτός τίτλος «Κ.Ε.Δ.Α.».

Άρθρο 2
Έδρα

Ως έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών 
Αττικής.

Άρθρο 3
Κατηγορία

Σύμφωνα με το άρθρο 252 του Δημοτικού και Κοι−
νοτικού Κώδικα, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου 
Αχαρνών υπάγεται στην κατηγορία των «ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Άρθρο 4
Νομική Μορφή

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών, σύμ−
φωνα με το άρθρο 252 παρ. 5 του Δημοτικού και Κοινο−
τικού Κώδικα, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, 
όπως και κάθε επιχείρηση ΟΤΑ. 

Άρθρο 5
Διάρκεια

Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται στα πενήντα 
(50) έτη, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 
της παρούσης τροποποίησης.

Άρθρο 6
Διοίκηση της Επιχείρησης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών θα διοι−
κείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που θα ορι−
σθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255, παρ. 1 του 
ν. 3463/2006) μαζί με τους αναπληρωτές τους. Το Διοι−
κητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από επτά (7) αιρετούς 
εκπροσώπους του Δήμου (δύο από την μειοψηφία), έναν 
(1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής και έναν 
(1) δημότη (κάτοικο με γνώσεις και εμπειρία) ή έναν εκ−
πρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση, στην περί−
πτωση που οι εργαζόμενοι της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
είναι περισσότεροι από είκοσι (20). Η γενική Συνέλευση 
των εργαζομένων θα πρέπει να αναδείξει τον εκπρόσωπό 
της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, όπως 
ορίζεται από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.

Από τα παραπάνω τα μέλη αυτά, το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ορίζει δύο άτομα για την κάλυψη των θέσεων 
του προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμ−
βουλίου.

Άρθρο 7
Σκοπός της Επιχείρησης

Για την ανάπτυξη του Δήμου Αχαρνών, ο σκοπός της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης, είναι η οργάνωση λειτουρ−
γιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που 
αναφέρονται μεταξύ των ακόλουθων τομέων:

α) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδί−
ως:

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 ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.

3. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανά−
πλαση των περιοχών της περιφέρειάς τους, κυρίως σε 
περιοχές όπου επλήγησαν από πυρκαγιές ή άλλες φυ−
σικές καταστροφές.

4. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση κατοίκων σχετικά 
με θέματα περιβάλλοντος.

β) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−

κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την 
ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προ−
σανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης (ΚΕΚ), προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού 
σχεδιασμού.

3. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυνα−
μικού της περιοχής με την ανάπτυξη συμβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους 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 Γραφείων Ενημέρωσης για 
την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

γ) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον 
οποίο περιλαμβάνεται, 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 την ίδρυση και λειτουργία δομών όπως παι−
δικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων ανοικτής 
περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και 
αναψυχής ηλικιωμένων, κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρ−
μογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

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 δημοτικών ιατρείων, κέντρων 
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ−
τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων.

3. 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.

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

δ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως:

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

σχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

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

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

6. Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολι−
κών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δη−
μόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

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

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

9. Η ανάπτυξη δράσεων πολιτιστικού τουρισμού χωρίς 
εμπορικό χαρακτήρα.

10. Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως 
δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δη−
μοτικών χώρων άθλησης.

11. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενί−
σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

ε) οργάνωση της τοπικής συγκοινωνίας, καθώς και 
στ) εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου.

Άρθρο 8
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης αυξάνεται 
κατά 300.000,00€.

Άρθρο 9
Πόροι της Επιχείρησης

Οι πόροι−πηγές εσόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αχαρνών είναι:

1. Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση 
τα διετή προγράμματα δράσης της Επιχείρησης (βάσει 
του άρθρου 259 του 3463/2006).

2. Έσοδα από αποδέκτες των προσφερόμενων από 
την Επιχείρηση υπηρεσιών (π.χ. συνδρομές).

3. Έσοδα από το Ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώ−
πιση έκτακτων αναγκών.

4. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και εκπόνησης με−
λετών απευθείας ανάθεσης από ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ΟΤΑ, Ιδρύ−
ματα ΟΤΑ και Συνδέσμους ΟΤΑ.

5. Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης Εθνικών και Ευ−
ρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβου−
λιών καθώς και έσοδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και 
τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες και τα ειδικά προγράμματα 
αυτών.

6. Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις.
7. Έσοδα από ενοικίαση χώρων και εν γένει την αξιο−

ποίηση της περιουσίας της Επιχείρησης.
8. Έσοδα από εισφορές, δωρεές διαφόρου τύπου, χο−

ρηγίες, κληροδοτήματα.
9. Έσοδα από εισιτήρια.
10. Δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες, τις τράπεζες 

κάθε κράτους−μέλους της ΕΕ και τις τράπεζες και τα 
ταμεία της ΕΕ.

11. Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης.
12. Έσοδα από λοιπές πηγές.

Άρθρο 10
Λύση της Επιχείρησης

Η Επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 
διάρκειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ−
νόλου των μελών του, και πράξη του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η Επιχείρη−
ση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυ−
τής. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης όσα περιου−
σιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στον Δήμο.

Η εκκαθάριση διενεργείται από εκκαθαριστές που 
ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακροτελεύτια διάταξη:
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Αχαρνών ύψους 300.000,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 
2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γέρακας, 19 Μαΐου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. 4373 (2)

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του N.Π.Δ.Δ. 
«Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Λυκόβρυσης».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Την υπ’ αριθμ. 9710/1998 (ΦΕΚ Β΄ 72/1998) απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί 
σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Λυκόβρυσης».

4. Την υπ’ αριθμ. 22/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λυκόβρυσης περί τροποποίησης 
της συστατικής πράξης ίδρυσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό 
Κέντρο Δήμου Αμαρουσίου».

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/11.11.2003 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 
τ. Β΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή 
Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων 
Αυτοδιοίκησης Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Αν. Αττικής Δυτ. Αττικής Πειραιώς και 
στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων 
αυτών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 9710/1998 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, προστίθεται 
άρθρο 4 ως εξής:

4. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοι−
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κητικό Συμβούλιο, το οποίο μαζί με τους αναπληρωτές 
του ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτε−
λείται από:

Α. Το δήμαρχο και τέσσερις δημοτικούς συμβούλους 
ή πέντε δημοτικούς συμβούλους εάν δε συμμετέχει ο 
δήμαρχος. Δύο από τους δημοτικούς συμβούλους ορί−
ζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Δύο δημότες του Δήμου Λυκόβρυσης.
Σε περίπτωση που το Νομικό Πρόσωπο απασχολεί 

περισσότερους από 10 εργαζόμενους, στη θέση του 
ενός από τους δύο δημότες ορίζεται ένας εργαζόμε−
νος του Νομικού Προσώπου που εκλέγεται από τους 
εργαζόμενους.

Μετά τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα ορισθέντα μέλη, αιρετά και μη, τον πρόε−
δρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση όμως που στο Διοικητικό Συμβούλιο 
συμμετέχει ο δήμαρχος τότε αυτός καθίσταται αυτο−
δικαίως πρόεδρος του Διουκητικού Συμβουλίου.

Κάλυψη δαπάνης:
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου το 
ύψος της οποίας θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση 
το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 9710/1998 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττι−
κής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F

    Αριθμ. 148 (3)
Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Μύκης με την 

Επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Γεν.
Λυκείου ΕΠΑΛ Γλαύκης».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1894/1990 άρθρο 5 «Περί Σχολι−

κής περιουσίας και λειτουργίας σχολείων».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του ν. 

3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 και του 
άρθρου 8 παρ. 9 του ν. 2986/2002 «Περί οργανωτικών 
θεμάτων υπηρεσιών και σχολικών μονάδων».

4. Την άρνηση απαντήσεως στο υπ’ αριθμ. 6076/ 
25.10.2007 έγγραφο της Περιφέρειας ΑΜΘ περί συ−
γκροτήσεως Σχολικών Επιτροπών στο Δήμο Μύκης, 
αποφασίζουμε: 

1. Συστήνουμε στο Δήμο Μύκης του Νομού Ξάνθης ίδιο 
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Γυμνασίου Γεν.Λυκείου ΕΠΑΛ Γλαύκης».

2 Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, 
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, ανα−
λώσιμων υλικών κ.λπ.

β) Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή−
ρηση των διδακτηρίων.

γ) Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, 
εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστά−
σεων. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο 
εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη 
με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά για όλα 
τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους 
και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται 
αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων.

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5μελές Διοικη−
τικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από:

α) Τους εκάστοτε Διευθυντές των Σχολικών μονάδων 
με Πρόεδρο τον αρχαιότερο των Διευθυντών.

β) Ένα (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη−
δεμόνων.

γ) Ένα (1) εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου λήγει με τη λήξη της θητείας της 
παρούσας δημοτικής περιόδου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη δημοτική ή κοινοτική περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Αντιπρόεδρο και 
Γραμματέα και Ταμία.

4. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−

ροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 

και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ. Σ και 
όταν απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μύκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως. 

  Ξάνθη, 14 Ιανουαρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. 1477 (4)
Τροποποίηση συστατικής πράξης Σχολικής Επιτροπής 

Δήμου Δράμας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του 

ν. 3463/2006, του ν. 1894/1990 και του ν. 2503/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΕΣ 14146/31.7.1989 απόφαση του 

Νομάρχη Δράμας περί σύστασης ίδιων Νομικών Προ−
σώπων Σχολικές Επιτροπές Δήμου Δράμας (ΦΕΚ 624/τ. 
Β΄/25.8.1989), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

3. Την υπ’ αριθμ. 83/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δράμας σχετικά με την τροποποίηση συ−
στατικής πράξης Σχολικών Επιτροπών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΙΕΣ 14146/31.7.1989 από−
φαση του Νομάρχη Δράμας περί σύστασης ίδιων Νο−
μικών Προσώπων Σχολικές Επιτροπές Δήμου Δράμας 
(ΦΕΚ 624/τ. Β΄/25.8.1989), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ−
στερα, ως προς την ονομασία της 12ης Ενιαίας Σχολικής 
Επιτροπής 1ου, 2ου, 3ου TEE, Εσπερινού TEE και ΤΕΣ σε 
«12η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ 
Δράμας, 1η ΕΠΑ.Σ Δράμας, και 1° ΣΕΚ Δράμας».
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. ΔΙΕΣ 14146/31.7.1999 
απόφαση του Νομάρχη Δράμας και η υπ’ αριθμ. 
2683/17.5.2007 απόφασή μας.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 9 Μαΐου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. 26448/6163 (5)

Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης στο 
Δήμο Παραλίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252−255 του ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/8.6.2006).
2. Την υπ’ αριθμ. 11278/28.9.2005 απόφασή μας (ΦΕΚ 

1434/τ. Β΄/18.10.2005) «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας κ.λπ.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1991 με το 
οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 για 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.

4. Την υπ’ αριθμ. 85/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παραλίας περί σύστασης κοινωφελούς Δη−
μοτικής Επιχείρησης στο Δήμο Παραλίας, με την επωνυ−
μία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ», 
καθώς και την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσι−
μότητας της επιχείρησης αυτής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 85/2008 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλίας, με την οποία 
συστήνει δημοτική κοινωφελή επιχείρηση, όπως αναλυ−
τικά παρακάτω αναφέρεται:

1. ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται στο Δήμο Παραλίας του Νομού Αχαΐας 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση με την Επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» και 
με τα διακριτικά: «ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ» ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατά−
ξεις των άρθρων 254 έως και 259 του ν. 3463/2006 
(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) που έχει δημοσιευθεί 
στο με αριθμό 114/8.6.2006 φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης και της οποίας το καταστατικό έχει ως 
ακολούθως:

2. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Επιχείρησης είναι:
Α) Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη και διαχείριση των κοι−

νωνικών δράσεων του Δήμου που θα στοχεύουν:
1. Στην πρόνοια και προστασία ειδικών ευπαθών ομά−

δων συγκεκριμένα:
α) τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κοινωνικών 

προβλημάτων που αφορούν ευπαθείς ομάδες πληθυ−
σμού σε μια προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής, για πρόσβαση στην εκπαίδευση, ψυχαγωγία κ.λπ. 
Όπως συνδρομή σε δίδακτρα φοίτησης παιδιών άπορων 
οικογενειών, διάθεση σχολικών ειδών, συνεργασία με 
καταστήματα για προμήθεια κουπονιών εκπτώσεων σε 
φτωχές οικογένειες κ.λπ.,

β) την ενθάρρυνση δράσεων κοινωνικής οικονομίας 
σε τοπικό επίπεδο π.χ. δημιουργία Τράπεζας τροφίμων, 
ένδυσης και παιχνιδιών,

γ) την προσφορά και συμμετοχή σε δράσεις ανθρωπι−
στικής βοήθειας σε πληγέντες από φυσικές καταστρο−
φές στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Παραλίας με 
εξαίρεση την περίπτωση που η χώρα μας κηρύσσεται 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και

δ) την καθιέρωση «Δημοτικών Υποτροφιών» γιατί το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι μια συνθήκη αμοιβαιό−
τητας και μια φωτεινή ελπίδα που μετουσιώνεται μέσα 
από την πράξη, με τη στήριξη σε όσους την έχουν πε−
ρισσότερο ανάγκη.

2. Την πρόληψη της κοινωνικής παθογένειας με ανά−
ληψη πρωτοβουλιών με στόχο την έγκαιρη πρόληψη 
καταστάσεων όπως η παραβατικότητα των ανηλίκων, 
η ενδοοικογενειακή βία και η ουσιοεξάρτηση.

3. Την δημιουργία δομών απασχόλησης ειδικών ομά−
δων πληθυσμού (παιδιά, γερόντων).

Αναλυτικότερα η επιχείρηση θα προβεί σε κάθε πράξη 
και ενέργεια για:

Πρόνοια και προστασία ειδικών ευπαθών ομάδων και 
συγκεκριμένα:

α) τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κοινωνικών 
προβλημάτων που αφορούν ευπαθείς ομάδες πληθυ−
σμού για βελτίωση της ποιότητας ζωής για πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, ψυχαγωγία κλπ όπως συνδρομή σε 
δίδακτρα φοίτησης παιδιών απόρων οικογενειών, διά−
θεση σχολικών ειδών, συνεργασία με Σ/Μ για κουπόνια 
εκπτώσεων σε φτωχές οικογένειες κ.λπ.,

β) την προσφορά και συμμετοχή σε δράσεις ανθρω−
πιστικής βοήθειας σε άτομα που έχουν πληγεί από φυ−
σικές καταστροφές και

γ) ένταξη του Συμβουλευτικού Κέντρου με ενίσχυση 
του ρόλου του και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του 
στην ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ και δημιουργία Σχολής Γονέων.

Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν επι−
πλέον υπηρεσίες πληροφορικής, προσανατολισμού και 
υποστήριξης σε άτομα ή κοινωνικές ομάδες για την 
αύξηση απασχολησιμότητας, την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κλπ. 
Με στόχο την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου 
του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική 
και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απει−
λούνται με αποκλεισμό τόσο από την αγορά εργασίας, 
όσο και από την κοινωνία.

Στα πλαίσια λειτουργίας της Σχολής Γονέων θα πραγ−
ματοποιούνται ομάδες εκπαιδευτικών, διαλέξεις με δι−
άφορες θεματικές ενότητες καθώς επίσης και δράσεις 
συμβουλευτικής υποστήριξης σε μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς.

− Ανάπτυξη εθελοντισμού σε κάθε μορφή κοινωνικής 
δράσης ενηλίκων για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα−
γκών και νέων.

− Ανάπτυξη Τράπεζας Αίματος στον Δήμο.
− Αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία του Τα−

μείου Αλληλεγγύης.
− Πρωτοβουλία και ενεργοποίηση για δημιουργία Κέ−

ντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).
− Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (ΚΔΑΠ).
− Ένταξη σε ενιαία κοινωνική πολιτική του Δήμου των 

δομών «Βοήθεια στο Σπίτι και Γραφείο Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών.

Β) Η συντονισμένη παρέμβαση για την ανάπτυξη της 
δημιουργικής απασχόλησης και ο καθορισμός ενός 
μακροχρόνιου πλαισίου το οποίο θα αποσκοπεί στην 
ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη 
του Δήμου Παραλίας.
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Αναλυτικότερα η επιχείρηση θα προβεί σε κάθε πράξη 
και ενέργεια για την προώθηση των παρακάτω τομέων:

Τομέας Παιδείας:
− δημιουργία σύγχρονης Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η 

οποία θα περιλαμβάνει Τμήμα παιδιών και ενηλίκων,
− δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας ζωγραφικής για 

παιδιά,
− δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας παραδοσιακών 

χορών για παιδιά και ενήλικες,
− ίδρυση και λειτουργία κέντρου πληροφορικής για 

ενήλικες,
− δημιουργία τμημάτων κεραμικής αγγειοπλαστικής,
− δημιουργία τμημάτων εκμάθησης της τέχνης της 

φωτογραφίας για ενήλικες 
Τομέας πολιτισμού:
− εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία 

του τοπικού πολιτισμού,
− μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων,
− διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών και κινηματογρα−

φικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώ−
σεων ή η συμμετοχή σε αυτά,

− ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού,
− διάδοση και την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παι−

δείας στους τομείς μουσικής, χορού καθώς και των 
εικαστικών τεχνών,

− στήριξη και την διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνι−
κής και πνευματικής δημιουργίας και την εξασφάλιση 
των συνθηκών που θα επιτρέψουν την άσκηση και την 
ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων,

− προβολή, την ανάπτυξη και τη διαδρομή αυτών των 
τεχνών με την διοργάνωση παραγωγή και παρουσίαση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και άλλων επιμορφω−
τικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,

− δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής 
για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής και τη δημι−
ουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοί−
κων του Δήμου Παραλίας και ιδιαίτερα των νέων,

− ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς πολιτι−
στικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα της 
ευρύτερης περιοχής και τους γειτονικούς δήμους,

− παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής και υλικής βοή−
θειας και τεχνικής υποστήριξης προς τους πολιτιστικούς 
φορείς του Δήμου με την ενίσχυση της ερασιτεχνικής 
δημιουργίας και την διεύρυνση του πεδίου πρωτοβου−
λιών και των παρεμβάσεών τους,

− οργάνωση Φεστιβάλ Τοπικού Θεάτρου.
3. ΕΔΡΑ
Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Δήμος Παραλίας.
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11 μελές) 

Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται 
μαζί με αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Παραλίας. Από τα μέλη αυτά, τρία (3) είναι 
αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλάχιστον ένα 
μέλος εξ αυτών προέρχεται από την μειοψηφία, ένας 
εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, εάν η 
επιχείρηση απασχολεί περισσότερο από 20 άτομα. Σε 
περίπτωση μη ύπαρξης εκπροσώπου εργαζομένων, αυ−
τός αντικαθίσταται από έναν δημότη, χωρίς τροποποί−
ηση της συστατικής πράξης. Ένας εκπρόσωπος Κοινω−
νικού φορέα της περιοχής και τα υπόλοιπα μέλη είναι 
δημότες που έχουν πείρα ή γνώσεις με το αντικείμενο 
της επιχείρησης. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 
ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για δέκα χρόνια 

από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος καταστατι−
κού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήμος Παραλίας για την 

επιχείρηση ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 ευρώ.
7. ΠΟΡΟΙ:
Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέρχονται αποκλει−

στικά από τις παρακάτω πηγές:
1. Εισφορές δωρεές του Ταμείου Αλληλεγγύης.
2. Έσοδα προβολής διαφήμισής σε περιοδικό Κοινω−

νικού Τομέα και
3. Έσοδα από δίδακτρα, εισιτήρια και άλλες δραστη−

ριότητες της επιχείρησης ή από παραγόμενα από αυτήν 
προϊόντα και εκδόσεις.

4. Πρόσοδοι από την περιουσία της, δάνεια, κληρονο−
μιές, εισφορές, δωρεές, λοιπές επιχορηγήσεις και από 
διαφήμιση ή προβολή εκδηλώσεων και προϊόντων.

8. ΛΥΣΗ
Η Επιχείρηση λύεται:
1. Με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, εφόσον δεν 

παρατάθηκε.
2. Προ της παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, μετά 

από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία λαμ−
βάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυ−
βέρνησης.

3. Με την ίδια διαδικασία, υποχρεωτικά, σε περίπτωση 
που καταστεί ανενεργός για διάστημα άνω των δύο 
(2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί εκκαθάριση αυ−
τής, η οποία πραγματοποιείται μόνο από ορκωτούς λο−
γιστές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης, όσα περιου−
σιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στον Δήμο 
Παραλίας.

Η συγκρότηση, η λειτουργία, και οι αρμοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχεί−
ριση και η εποπτεία της Επιχείρησης διέπονται από τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 3463/2006 ως και κάθε άλλου 
σχετικού π.διατάγματος ή νόμου του Κράτους.

Από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως προκαλείται δαπάνη μόνο σε βάρος 
του ΚΑ 00−6715.001 ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 
2008 του Δήμου Παραλίας, η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των 80.000,00 € (αριθμ. βεβαίωσης ΔΥ/12.2.2008 οικ. 
υπηρ. Δ. Παραλίας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 12 Μαΐου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΝΙΚΟΣ ΤΣΩΛΗΣ
F

    Αριθμ. 38146/8893 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14461/31.7.2000 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, περί 
σύστασης αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ−
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ» 
Ν. Ιωαννίνων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 270 του ν. 3463/2006 «Κώ−
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δικας Δήμων και Κοινοτήτων» και τις όμοιες του άρθρου 
277 του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 410/1995).

2. Την υπ’ αριθμ. 25027/9.4.1984 (ΦΕΚ 244/19.4.1984 τ. 
Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

3. Την υπ’ αριθμ. 59/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παμβώτιδος και

5. Την οικονομοτεχνική μελέτη έτους 2008, αποφα−
σίζουμε:

Τροποποιούμε την παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 14461/31.7.2000 
απόφασής μας, περί σύστασης αμιγούς Δημοτικής Επι−
χείρησης με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟ−
ΛΙΤΙΣΜΟΥ−ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΜΒΩ−
ΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.Π.Α.ΝΕ.Π.)», ως εξής:

Ο Δήμος Παμβώτιδος διαθέτει στην επιχείρηση το 
χρηματικό ποσό των 113.694,06 ευρώ, ως ίδια συμμετοχή 
στο αρχικό κεφάλαιό της (αύξηση κατά 55.000 ευρώ).

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφαση.
Κάλυψη δαπάνης: (άρθρο 27 ν. 2081/1992)
Με την κανονιστική πράξη αυτή ο Δήμος Παμβώτιδος 

επιβαρύνεται με το ποσό των 55.000 ευρώ (Κ.Α. 10−
7511.001 σελ. 12 ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 9 Μαΐου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

F
Αριθμ: 38143/8891 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17476/31.8.1999 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, περί 
σύστασης αμιγούς δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΜ−
ΒΩΤΙΔΟΣ» Ν. Ιωαννίνων, όπως σήμερα αυτή ισχύει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 270 του ν. 3463/2006 «Κώ−

δικας Δήμων και Κοινοτήτων» και τις όμοιες του άρθρου 
277 του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 410/1995)

2. Την υπ’ αριθμ. 25027/9.4.1984 (ΦΕΚ 244/19.4.1984 τ.Β’) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

3. Την υπ’ αριθμ. 58/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παμβώτιδος και

4. Την Οικονομοτεχνική μελέτη έτους 2008, αποφα−
σίζουμε

Τροποποιούμε την παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 17476/31.8.1999 
απόφασής μας, περί σύστασης αμιγούς Δημοτικής Επι−
χείρησης με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ», όπως σήμερα αυτή ισχύει, ως 
εξής: Ο Δήμος Παμβώτιδος διαθέτει στην επιχείρηση το 
χρηματικό ποσό των 239.347,03 ευρώ, ως ίδια συμμετοχή 
στο αρχικό κεφάλαιο της (αύξηση κατά 150.000 ευρώ ).

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφαση.
Κάλυψη δαπάνης: (άρθρο 90 π.δ. 63/2005).
Με την παρούσα κανονιστική πράξη ο Δήμος Παμβώ−

τιδος επιβαρύνεται με το ποσό των 150.000 ευρώ (Κ.Α. 
10−7511.002 σελ. 12 ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

Ιωάννινα, 9 Μαΐου 2008 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

    Αριθμ. 1468 (8)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμέ−
νων Γουμένισσας» Ν. Κιλκίς ως προς την Διοίκηση.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Κώ−

δικας Δήμων & Κοινοτήτων).
2. Την υπ’ αριθμ. 7276/24.7.1985 απόφαση του Νομάρχη 

Κιλκίς με που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 510/30.8.1985 (τ. Β΄) 
και αφορά την σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέ−
ντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Γουμένισσας» 
του Ν. Κιλκίς, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

3. Την υπ’ αριθμ. 38/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Γουμένισσας σχετικά με την 
τροποποίηση της συστατικής πράξης του ανωτέρω 
Νομικού Προσώπου.

4. Την υπ’ αριθμ. 5631/2000 απόφαση του Γεν. Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί: «Ορι−
σμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με 
εντολή Γενικού Γραμματέα, αποφάσεων εγγράφων και 
άλλων πράξεων στον Γενικό Δ/ντή, στους Προϊσταμέ−
νους Δ/σεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφεί−
ων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «ΚΑΠΗ Γουμένισσας» του Ν. Κιλκίς, ως προς 
την παρ. (5) στο μέρος αυτής που αφορά τη σύνθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
ως εξής:

Το Διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου θα 
απαρτίζεται από (5) μέλη και στο οποίο θα μετέχουν 
υποχρεωτικά οι κάτωθι:

1. Ο Δήμαρχος ή ένας Δημοτικός Σύμβουλος της πλει−
οψηφίας, ως Πρόεδρος.

2. Ένας Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
3. Ένας Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας.
4. Δύο ενεργά μέλη του ΚΑΠΗ που να είναι δημότες 

ή κάτοικοι του Δήμου μας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δε θα προ−

κληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 
2008 του Δήμου Γουμένισσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 7276/24.7.1985 
απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Κιλκίς, 21 Μαρτίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

F
    Αριθμ. 2360 (9)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου 

με την επωνυμία «ΚΑΠΗ Δήμου Εξαπλατάνου». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθ. 239 και 240 του ν. 3463/2006 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
107/τ. Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
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Περ/ρειας, ρύθμιση διατάξεων για την Τοπ. Αυτ/ση και 
άλλες διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α΄/4.12.1997) 
«Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης».

4. Την υπ’ αριθμ. 2734/3.4.1999 (ΦΕΚ 435/τ. Β΄/23.4.1999) 
απόφασή μας, περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την 
επωνυμία «ΚΑΠΗ Δήμου Εξαπλατάνου».

6. Την υπ’ αριθμ. 84/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Εξαπλατάνου « Περί τροποποίησης συστατικής 
πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΑΠΗ 
Δήμου Εξαπλατάνου».

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

8. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 απόφαση Γεν. Γραμμ. 
Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού εισηγητών 
και μεταβίβαση εξουσίας « Με εντολή Γενικού Γραμμα−
τέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στον 
Γενικό Δ/ντή, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Προϊ−
σταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της 
Περ/ρειας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 7439/19.8.2004 όμοια, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2734/3.4.1999 (ΦΕΚ 435/τ. 
Β΄/23.4.1999) απόφασή μας, περί σύστασης Νομικού Προ−
σώπου με την επωνυμία «ΚΑΠΗ Δήμου Εξαπλατάνου» 
όπως παρακάτω:

1) Προστίθεται παρ, 1β η οποία έχει ως εξής:
Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 

Δήμου Εξαπλατάνου θα αποτελείται από το κεντρικό 
στην έδρα του Δήμου και έντεκα (11) παραρτήματα στα 
Τοπικά Διαμερίσματα, ήτοι από:

ΚΑΠΗ Εξαπλατάνου (κεντρικό −έδρα Δήμου)
ΚΑΠΗ Αρχαγγέλου (παράρτημα)
ΚΑΠΗ Περίκλειας (παράρτημα)
ΚΑΠΗ Νότιας (παράρτημα)
ΚΑΠΗ Φούστανης (παράρτημα)
ΚΑΠΗ Φιλώτειας (παράρτημα)
ΚΑΠΗ Ίδας (παράρτημα)
ΚΑΠΗ Νερομύλων (παράρτημα)
ΚΑΠΗ Κωνσταντίας (παράρτημα)
ΚΑΠΗ Μηλέας (παράρτημα)
ΚΑΠΗ Χρυσής (παράρτημα)
ΚΑΠΗ Θεοδωρακείου (παράρτημα)
2) Αντικαθίσταται η παράγραφος που αφορά τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προ−
σώπου ως εξής:

Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Εξαπλατάνου» 
διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται 
από πέντε (5) μέλη τα οποία μαζί με τους αναπλη−
ρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και 
αποτελείται από:

α) Το Δήμαρχο, ή έναν (1) Δημοτικό σύμβουλο της 
πλειοψηφίας με τον αναπληρωτή του.

β) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
ο ένας (1) ορίζεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους.

γ) Δύο (2) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των 
υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη 
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις 
ανάλογα με τον σκοπό του Νομικού Προσώπου.

Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει σύμβουλο 
ή εκείνος που έχει οριστεί παραιτηθεί, χωρίς να αντι−
κατασταθεί, μετέχει σύμβουλος της πλειοψηφίας.

Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δη−
μοτικό συμβούλιο, ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως κα−
θίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ορίζεται με την απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντι−
κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που 
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος.

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του Διοικη−
τικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
από τον αντιπρόεδρο.

3) Αντικαθίσταται η παρ. (2) που αφορά το σκοπό του 
Νομικού Προσώπου ως εξής:

2. Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνι−

κών προβλημάτων των ηλικιωμένων του ενιαίου Δήμου 
Εξαπλατάνου ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα 
και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

β) Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοι−
νού και ειδικών φορέων σχετικό με τα προβλήματα και 
τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

γ) Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους 
όσον αφορά την υγεία τα κοινωνικά και άλλα προβλή−
ματα τους.

δ) Παροχή προληπτικής ιατρικής φροντίδας.
ε) Δημιουργική απασχόληση ηλικιωμένων.
στ) Ψυχαγωγία (με την λειτουργία εντευκτηρίου, 

υλοποίηση εκδρομών, αθλητικών εκδηλώσεων, ομάδων 
χορού, θεάτρου κ.τ.λ.) και

ζ) Εξασφάλιση συνθηκών (γενικά) για βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

4) Αντικαθίσταται η παρ. (4α) που αφορά την ετήσια 
επιχορήγηση του Δήμου ως εξής:

α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ανερχόμενη σε 
15.000,00 €.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2734/3.4.1999 (ΦΕΚ 
435/τ. Β΄/23.4.1999) απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6737 του προϋπολο−
γισμού Δήμου Εξαπλατάνου ύψους 15.000,00 € για το 
τρέχον έτος ενώ για καθένα από επόμενα έτη η δαπάνη 
θα είναι ανάλογη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 ́Εδεσσα, 21 Απριλίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ  
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