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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 8670 (1)

Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Ασπροπύργου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

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 και 264 του 
ν. 3463/2006,

3. Την υπ’ αριθμ. 50891/2007 (ΦΕΚ 187/τ.Β΄/14.9.2007) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης περί «Οικονομικής Διοίκησης και 

Διαχείρισης των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

4. Τις υπ’ αριθμ. 16/2007 και 77/2007 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών,

5. Την υπ’ αριθμ. 318/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ασπροπύργου με την οποία συστή−
νεται Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση με την επω−
νυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου 
(Κ.Ε.Δ.Α.)» Αποφασίζουμε

Άρθρο 1 − Σύσταση − Επωνυμία
Συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την 

επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου 
με σύντομο διακριτό τίτλο «Κ.Ε.Δ.Α.»

Άρθρο 2 − Έδρα
Έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος 

Ασπροπύργου Αττικής.

Άρθρο 3 − Κατηγορία
Σύμφωνα με το άρθρο 252 του Δημοτικού και Κοι−

νοτικού Κώδικα, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου 
Ασπροπύργου υπάγεται στην κατηγορία των «Δημοτι−
κών Κοινωφελών Επιχειρήσεων».

Άρθρο 4 − Νομική Μορφή
Η Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου είναι 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που διέπεται από 
τις διατάξεις του ν. 3463/2006 και ειδικότερα τα άρθρα 
252 έως 264 και 268 έως 270.

Άρθρο 5 − Σκοπός της Επιχείρησης
Για την ανάπτυξη του Δήμου Ασπροπύργου, ο σκοπός 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου 
είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η 
παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται μεταξύ των ακό−
λουθων τομέων: (α) Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη−
λεγγύης, 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 τρί−
της ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία Δομών όπως 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, 
ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και 
ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικι−
ωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή 
σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
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2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής 
υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με 
αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή−
ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας 
κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης 
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

3. 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 ζωής.

4. 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.

(β) 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.
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 που 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 και προβολή του πολιτιστικού τουρι−
σμού χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.

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

δημοτικών χώρων άθλησης.
11. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−

σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση
αθλητικών εκδηλώσεων.
(γ) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων 
για την προστασία του εδάφους, την προστασία και 
διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση 
της ρύπανσης στην περιφέρεια του Δήμου.

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

4. Η διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού 
με θέματα συναφή με το περιβάλλον.

(β) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:
1. Υποστήριξη της απασχόλησης για την καταπολέ−

μηση της ανεργίας και την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής.

2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την 
ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες.

(ε) Οργάνωση της τοπικής συγκοινωνίας, καθώς και
(στ) Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου.
(ζ) Κάθε άλλου αντικειμένου που έχει συνάφεια με το 

σκοπό της επιχείρησης και αποσκοπεί στην υποστή−
ριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου και σε κάθε 
περίπτωση δεν έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα 
ούτε εμπίπτει στις κρατικές αρμοδιότητες όπως αυτές 
περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 3463/2006 
που έχουν εκχωρηθεί στους Δήμους ή αυτές που εξαι−
ρούνται σύμφωνα με την υπ ’αριθμ. 77/2007 εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣΔ.Δ.Α.

Άρθρο 6 − Διάρκεια
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται στα πενήντα (50) 

έτη από την ημερομηνία της δημοσίευσης της κατά 
νόμο πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7 − Διοίκηση της Επιχείρησης
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου θα 

διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτε−
λείται από επτά (7) μέλη τα οποία θα ορίζονται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου έξι (6) θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του 
Δήμου (ένα μέλος εξ αυτών) θα προέρχεται από την 
αντιπολίτευση) και ένας (1) θα είναι εκπρόσωπος κοινω−
νικού φορέα της περιοχής. Αν η επιχείρηση απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους, ένας (1) 
είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων υποδεικνυόμενος 
από τη γενική συνέλευση αυτών. Στην περίπτωση αυτή 
οι αιρετοί εκπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
επιχείρησης θα είναι πέντε (5) εκ των οποίων τέσσερις 
θα προέρχονται από την συμπολίτευση και ένας (1) από 
την αντιπολίτευση.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση 
η θητεία λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την 
εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοι−
κητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο 
του.
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Άρθρο 8 − Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της επιχείρησης θα ανέρχεται σε 

300.000,00 ευρώ.

Άρθρο 9 − Πόροι της Επιχείρησης
Οι πόροι − πηγές εσόδων της Κοινωφελούς Επιχείρη−

σης Δήμου Ασπροπύργου 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 ν. 3463/2008).

2. Έσοδα από αποδέκτες των προσφερόμενων από 
την Επιχείρηση υπηρεσιών.

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

4. 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.

5. Δωρεές, Κληροδοτήματα, ενισχύσεις από Νομικά 
Πρόσωπα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα και από Φυ−
σικά Πρόσωπα.

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

ποίηση της περιουσίας της Επιχείρησης.
8. Έσοδα από εισιτήρια.
9. Δάνεια από ελληνικές τράπεζες, τράπεζες κάθε κρά−

τους μέλους της Ε.Ε. και τις τράπεζες και τα ταμεία 
της Ε.Ε.

10. Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης.
11. 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 συνό−
λου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέας 
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 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης όσα περι−
ουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο.

Η εκκαθάριση διενεργείται μόνο από ορκωτούς εκ−
καθαριστές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Ασπροπύργου. Μετά την εκκαθάριση της 
Επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν πε−
ριέρχονται στο Δήμο Ασπροπύργου.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη ύψους 300.000,00 €, η οποία έχει προ−
βλεφθεί και εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Ασπροπύργου υπό Κ.Α. 00/7511.001

Η απόφαση αυτή αποτελεί το καταστατικό της Επιχεί−
ρησης και σε περίπτωση σύστασης εμπράγματων δικαι−
ωμάτων, μεταγραπτέο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ελευσίνα, 11 Νοεμβρίου 2008 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

    Αριθμ. 08/ΔΤΑ/17577 (2)
Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού − Πολι−

τισμού Δήμου Ραφήνας (Κ.Ε.Α.Π.) από απόσχιση κλά−
δου από την αμιγή Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης 
Δήμου Ραφήνας (Δ.Ε.Α.Ρ.). 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του ν. 3463/2006 

(ΔΚΚ).
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

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

3. Την παρ. 7 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 όπως 
αντικαταστάθηκε δια της παρ. 4(α) του άρθρου 25 του 
ν. 3613/2007.

4. 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.

5. Τις υπ’ αριθμ. 16/2007 ή 77/2007 εγκυκλίους του 
ΥΠ.ΕΣ.

6. Την υπ’ αριθμ. 158/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας.

7. Την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση από απόσχιση κλάδου από την αμιγή Δη−

μοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ραφήνας (Δ.Ε.Α.Ρ.) κοι−
νωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑ−
ΦΗΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Α.Π.», ως εξής:

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού − Πολιτισμού Δή−

μου Ραφήνας, με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Α.Π.» Δήμου 
Ραφήνας.

2. ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Ορίζεται ο Δήμος Ραφήνας.
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση του άρθρου 252 παρ. 1.α) του Κ.Δ.Κ., με 
αναγκαία προϋπόθεση την εγγραφή της στο Μητρώο 
Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης, που υποχρεωτικά θα 
συστήσει και θα τηρεί η Περιφέρεια Αττικής. Η βεβαί−
ωση εγγραφής στο συγκεκριμένο Μητρώο, αποτελεί 
αναγκαίο έγγραφο για την οικονομική βιωσιμότητα της 
Επιχείρησης.

4. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαί−
ου, σύμφωνα με το άρθρο 252 παρ. 5 του Κ.Δ.Κ.

5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
μαζί με τους αναπληρωτές του θα ορισθεί από το Δη−
μοτικό Συμβούλιο, μετά την σύσταση της επιχείρησης. 
5 μέλη αιρετοί από την συμπολίτευση, 1 μέλος αιρετό 
από την μειοψηφία, 1 εκπρόσωπος τοπικού κοινωνικού 
φορέα και 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων, που θα 
αντικαταστήσει ένα μέλος της συμπολίτευσης, εάν οι 
εργαζόμενοι στην επιχείρηση είναι πάνω από 20.

6. ΣΚΟΠΟΙ: 
• Εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστα−

σία του τοπικού πολιτισμού, προβολή πολιτιστικών αγα−
θών και σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται 
σε τοπικό επίπεδο, με την δημιουργία πολιτιστικών και 
πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινημα−
τογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδα−
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σκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−
κής κ.λπ., καθώς και μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών 
προγραμμάτων.

• Δημιουργία και λειτουργία Εργαστηρίου Εικαστικών 
Τεχνών.

• Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή συμμετοχή σε 
αυτά.

• Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε−
σία.

• Ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού με δραστηρι−
ότητες που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

• Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης 
μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδη−
λώσεων.

• Η καλλιέργεια, η εξύψωση και η προβολή του πνευ−
ματικού, μορφωτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, φυσιο−
λατρικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων του 
Δήμου Ραφήνας.

• Η διάσωση, διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του ιστορικού και λαογραφικού υλικού 
της Ραφήνας και του ευρύτερου χώρου της.

• Προστασία και διάσωση της μνήμης της καταγωγής 
των πρώτων κατοίκων της Ραφήνας.

• Η διοργάνωση δράσεων με τη συμμετοχή του πολίτη 
για την προάσπιση της ελεύθερης και δημοκρατικής 
δράσης, της παγκόσμιας ειρήνης και φιλίας, της εθνικής 
μας ταυτότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, 
της πολιτιστικής παιδείας του πολίτη μέσα από το πνεύ−
μα και την τέχνη.

• Η υποστήριξη και προβολή δημιουργικών πρωτο−
βουλιών της βάσης με επιμορφωτικό και καλλιτεχνικό 
χαρακτήρα.

• Δραστηριοποίηση στη λειτουργία – διαχείριση δημο−
τικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων 
και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.

• Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης 
μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδη−
λώσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση σε πρώτη φάση 
αναλαμβάνει την λειτουργία του Κολυμβητηρίου, του 
Κλειστού Γυμναστηρίου, του Κινηματογράφου, του νέου 
Αθλητικού Κέντρου, την λειτουργία του Οχυρού, το Ερ−
γαστήριο Εικαστικών Τεχνών και όλες τις λειτουργίες 
της Δ.Ε.Α.Ο.Ρ., της οποίας η λειτουργία θα λήξει με την 
έναρξη των εργασιών της Κ.Ε.Α.Π.. 

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 250.000,00 € (διακόσιες πενήντα χιλιά−
δες ευρώ). Καταβλητέο ως εξής: 100.000,00 € το 2008, 
75.000,00 € το 2009, 75.000,00 € το 2010. 

8. ΠΟΡΟΙ: Οι πόροι της διαχείρισης δύνανται να προ−
έρχονται από 

• Τον Δήμο (χρηματοδότησης δράσεων Επιχειρησια−
κού Προγράμματος)

• Συνδρομές
• Τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα
• Την συμμετοχή σε Προγραμματικές Συμβάσεις
• Την ενοικίαση χώρων
• Τις δωρεές διαφόρου τύπου
• Τα εισιτήρια
• Την αύξηση κεφαλαίου
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ορίζεται στα 99 χρόνια από την δημο−

σίευση της Πράξης του Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ: 
• Βελτίωση ή επέκταση των εγκαταστάσεων της επι−

χείρησης
• Εκτέλεση κοινωφελών έργων από τον Δήμο και την 

ίδια την επιχείρηση
• Προσωπικό της επιχείρησης (12% επί των καθαρών 

κερδών). 
11. ΔΙΑΛΥΣΗ: η Επιχείρηση διαλύεται 
• με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την από−

λυτη πλειοψηφία των μελών του και με πράξη του Γ. 
Γ. Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

• με το πέρας των 99 ετών και αφού δεν έχει παρα−
ταθεί.

• εάν καταστεί ανενεργή για χρονικό διάστημα άνω 
των δύο (2) ετών.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ραφήνας 
συνολικού ύψους 250.000,00 ευρώ και για το οποίο θα 
γίνουν σχετικές προβλέψεις στον Κ.Α. 00.7511.01 για το 
έτος 2008 € 100.000,00, για το έτος 2009 € 75.000,00 
και για το έτος 2010 € 75.000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γέρακας, 17 Οκτωβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. 08/ΔΤΑ/17578 (3)
Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ραφήνας 

(Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.) από απόσχιση κλάδου από την αμιγή 
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ραφήνας 
(Δ.Ε.Α.Ρ.). 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του ν. 3463/2006 

(ΔΚΚ).
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

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

3. Την παρ. 7 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 όπως 
αντικαταστάθηκε δια της παρ. 4(α) του άρθρου 25 του 
ν. 3613/2007. 

4. 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 (ΦΕ−
Κ98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη 
δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής 
διάταξης.

5. Τις υπ’ αριθμ. 16/2007 ή 77/2007 εγκυκλίους του 
ΥΠ.ΕΣ.

6. Την υπ’ αριθμ. 157/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας.

7. Την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση από απόσχιση κλάδου από την αμιγή Δη−

μοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ραφήνας (Δ.Ε.Α.Ρ.), κοι−
νωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο 
«Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.», ως εξής:
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Ραφήνας, με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.».

2. ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Ορίζεται ο Δήμος Ραφήνας.
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Κοινωφελής Επιχείρηση 

του άρθρου 252 της παρ. 1.α) του Κ.Δ.Κ., με αναγκαία 
προϋπόθεση την εγγραφή της στο Μητρώο Επιχειρήσε−
ων της Αυτοδιοίκησης, που υποχρεωτικά θα συστήσει 
και θα τηρεί η Περιφέρεια Αττικής. Η βεβαίωση εγ−
γραφής στο συγκεκριμένο Μητρώο, αποτελεί αναγκαίο 
έγγραφο για την οικονομική βιωσιμότητα της Επιχεί−
ρησης.

4. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαί−
ου, σύμφωνα με το άρθρο 252 παρ. 5 του Κ.Δ.Κ.

5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
μαζί με τους αναπληρωτές του θα ορισθεί από το Δη−
μοτικό Συμβούλιο, μετά την σύσταση της επιχείρησης. 
5 μέλη αιρετοί από την συμπολίτευση, 1 μέλος αιρετό 
από την μειοψηφία, 1 εκπρόσωπος τοπικού κοινωνικού 
φορέα και 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων, που θα 
αντικαταστήσει ένα μέλος της συμπολίτευσης, εάν οι 
εργαζόμενοι στην επιχείρηση είναι πάνω από 20.

6. ΣΚΟΠΟΙ: α) οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτή−
των και παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με 
τις αρμοδιότητες του Δήμου, β) οργάνωση δημοτικής 
συγκοινωνίας και γ) εκπόνηση και εφαρμογή προγραμ−
μάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της 
περιοχής και συγκεκριμένα λειτουργία προγραμμάτων 
Κ.Δ.Α.Π. και «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και εν συνεχεία του 
2οου και 3ου παιδικού σταθμού και του Κ.Β.Η. (Γηροκο−
μείου) και δραστηριοποίηση στους τομείς:

α) Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη:
1. Εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις που 

αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα 
της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλι−
κίας.

2. Εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις και 
προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη 
και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

3. Μέριμνα για την στήριξη άστεγων και οικονομικά 
αδύνατων δημοτών.

4. Σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή 
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της 
παραβατικότητας.

5. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

6. Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης.

β) Παιδεία:
1. Ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών.
3. Ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγω−

γής.
γ) Πολιτισμός: 
1. Εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία 

του τοπικού πολιτισμού, προβολή πολιτιστικών αγαθών 
και σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε 
τοπικό επίπεδο.

2. Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 

και των εγκαταστάσεων αυτών, εφόσον δεν ανήκουν 
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. 

3. Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή συμμετοχή σε 
αυτά.

4. Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

5. Ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού με δραστη−
ριότητες που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

δ) Αθλητισμός:
1. Λειτουργία − Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων.
2. Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης 

μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδη−
λώσεων.

ε) Περιβάλλον: 
1. Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−

σία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος.

2. Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταμοί) και καταπολέμηση της ρύπανσης στην περι−
φέρειά τους.

3. Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών 
εργαστηρίων.

4. Παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία.

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μετοχικό Κεφάλαιο (225.000) € κατα−
βλητέο ως εξής: α) Στον προϋπολογισμό έτους 2008, 
πίστωση (100.000) € και β) το υπόλοιπο του κεφαλαίου, 
των (125.000) €, θα πιστωθεί σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του έτους 2009, στον ίδιο ως άνω κωδικό.

8. ΠΟΡΟΙ: Σύμφωνα με το άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ., οι 
δραστηριότητες μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

α) από τον Δήμο Ραφήνας, εφόσον οι δραστηριότη−
τες αυτές εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δράσης της 
Επιχείρησης.

β) από αποζημιώσεις προερχόμενες από τους ωφελού−
μενους, καλύπτοντας μέρος του κόστους των δράσεων 
της Επιχείρησης από τις οποίες ωφελούνται οι ίδιοι.

γ) από αύξηση του κεφαλαίου της Επιχείρησης μετά 
την πάροδο τετραετίας από την σύστασή της και αφορά 
μόνο την χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος 
ή επέκταση των σκοπών της επιχείρησης (άρθρο 259§5 
Δ.Κ.Κ.).

δ) από την συμμετοχή της Επιχείρησης σε προγραμ−
ματικές συμβάσεις.

ε) μέρος του κόστους υλοποίησης των δραστηριο−
τήτων της Επιχείρησης μπορεί επίσης να καλύπτεται 
από την παραχώρηση του Δήμου Ραφήνας προς την 
Επιχείρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.

στ) από την διαχείριση της περιουσίας της Επιχεί−
ρησης

ζ) από έσοδα διοργάνωσης πολιτιστικών και άλλων 
δραστηριοτήτων

η) από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
θ) από κληροδοτήματα και δωρεές.
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ορίζεται στα 99 χρόνια από την δημο−

σίευση της Πράξης του Γ.Γ.Π. Αττικής στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

10. ΔΙΑΛΥΣΗ: η Επιχείρηση διαλύεται 
− με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με πράξη του 
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Γ.Γ.Π., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

− με το πέρας των 99 ετών και αφού δεν έχει παρα−
ταθεί.

− εάν καταστεί ανενεργή για χρονικό διάστημα άνω 
των δύο (2) ετών.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ραφήνας συ−
νολικού ύψους 225.000,00 ευρώ για το οποίο θα γίνουν 
σχετικές προβλέψεις στον Κ.Α. 00.7511.02 για το έτος 
2008 € 100.000,00 και για το έτος 2009 € 125.000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γέρακας, 17 Οκτωβρίου 2008 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. 07/ΔΤΑ/12920 (4)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ενιαίου Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «ΕΔΑ−
ΠΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του ν. 3463/2006.
3. Την υπ’ αριθμ. 07/ΔΤΑ/14196/2003 (ΦΕΚ 1625/τ.Β΄/2003) 

απόφασή μας με την οποία συστήθηκε το Ενιαίο ΝΠΔΔ 
με την επωνυμία «ΕΔΑΠΕ Κορυδαλλού», η οποία τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 07/ΔΤΑ/8472/2007 (ΦΕΚ 
1546/τ.Β΄/2007), όμοια.

4. Την υπ’ αριθμ. 327/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κορυδαλλού περί τροποποίησης της συστα−
τικής πράξης του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΔΑΠΕ Κορυδαλλού» 
ως προς το ύψος της επιχορήγησης.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6493/30.5.2008 απόφαση του Γεν. 
Γραμ. Περιφ. Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
και εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γεν. Γραμ. στον 
προϊστάμενο Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοί−
κησης Ν. Πειραιά, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την παρ. 2 του Κεφαλαίου Γ της Συστα−
τικής Πράξης του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΔΑΠΕ Κορυδαλλού» 
ως εξής: «Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Κορυδαλλού η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 1.900.000,00 €, το οποίο μπορεί 
να αυξάνεται ανάλογα με τις ανάγκες του».

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
ύψους 1.900.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Κορυδαλλού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 17 Νοεμβρίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ

    Αριθμ. 6413 (5)
Συγχώνευση της Πολιτιστικής Επιχείρησης του Δήμου 

Τυχερού με τμήμα δραστηριοτήτων της Δημοτικής 
Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Τυχερού και μετα−
τροπή της νέας επιχείρησης σε Κοινωφελή Επιχεί−
ρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση ΠΟ−
ΛΥΚΕΝΤΡΟ Δήμου Τυχερού».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252, 254−262 και 269 του 

ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση Περ/ρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. 
Αυτ/ση»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

 4. Τις υπ’ αριθμ. 10819/16/22.2.2007 και 71245/77/19.12.2007 
εγκυκλίους του Υπ. Εσωτ/κών, σχετικά με το νέο θεσμικό 
πλαίσιο των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.

5. Την υπ’ αριθμ. ΑΓ 4731/3.6.1994 απόφαση του Νομάρ−
χη Έβρου που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 485/Β/ 
28.6.1994, σχετικά με τη σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης 
Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Τυχερού Ν. Έβρου.

6. Την υπ’ αριθμ. ΑΓ 3510/10.5.1991 απόφαση του Νο−
μάρχη Ν. Έβρου που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 
394/Β/11.6.1991, σχετικά με τη σύσταση Πολιτιστικής Επι−
χείρησης με την επωνυμία «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Τυχερού» στο 
Δήμο Τυχερού Ν. Έβρου.

7. Την υπ’ αριθμ. 196/2008 απόφαση του Δ.Σ Δήμου 
Τυχερού, σχετικά με την συγχώνευση της Πολιτιστικής 
Επιχείρησης του Δήμου Τυχερού με τμήμα δραστηριο−
τήτων της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης 
Τυχερού και τη μετατροπή της νέας επιχείρησης σε μια 
κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006 
με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 
Δήμου Τυχερού» καθώς και την προσαρμογή του κατα−
στατικού της νέας επιχείρησης.

8. Την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη.
9. Τις υπ’ αριθμ. 4308/6.7.1999, 2550/1.10.2003 και 4279/ 

5.8.2008 αποφάσεις του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας 
Ανατ. Μακεδονίας−Θράκης «Περί μεταβίβασης αρμοδι−
οτήτων», αποφασίζουμε:

1. Συγχωνεύει την Πολιτιστική Επιχείρηση «ΠΟΛΥΚΕ−
ΝΤΡΟ» Δήμου Τυχερού του Ν. Έβρου, με το τμήμα των 
δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα της Δημοτι−
κής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Τυχερού (ΔΕΤΑΤ) 
και μετατρέπει τη νέα επιχείρηση, σε μια Κοινωφελή 
Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση 
«ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» Δήμου Τυχερού».

2. Η Κοινωφελής Επιχείρηση «Πολύκεντρο» Δήμου 
Τυχερού είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με 
κοινωφελή χαρακτήρα και συγκεκριμένα θα ανήκει στις 
Δημοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις και 
διέπεται ως προς την οργάνωση εκτέλεση, λειτουργία 
και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς 
και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις 
του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
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3. Ο σκοπός της επιχείρησης προτείνεται να είναι: 
Η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων και η 
παροχή υπηρεσιών που αφορούν: την κοινωνική προ−
στασία και αλληλεγγύη, την παιδεία, τον πολιτισμό και 
τον αθλητισμό, το περιβάλλον (με εξαίρεση την καθαρι−
ότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των 
απορριμμάτων και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουρ−
γία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών), την 
οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, την εκπόνηση και 
εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για 
την ανάπτυξη της περιοχής τους, Ίδρυση και λειτουργία 
μουσείων

4. Η διάρκεια της επιχείρησης θα είναι 30 χρόνια.
5. Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Δήμος Τυχερού και 

ειδικότερα το Δημοτικό Διαμέρισμα Τυχερού.
6. Η «Κοινωφελής Επιχείρηση «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» Δήμου 

Τυχερού» θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το 
οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία ορί−
ζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από δημοτικό 
συμβούλιο ως εξής:

− Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, από 
τους οποίους τουλάχιστον ένας προέρχεται από τη 
μειοψηφία.

− Ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής 
της γεωγραφικής αρμοδιότητας του Δήμου Τυχερού

− Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από 
είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από την 
γενική συνέλευση αυτών, οπότε μειώνεται κατά ένα ο 
αριθμός των Δημοτών που συμμετέχουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της επιχείρησης

− Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου Τυχερού που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές 
με το αντικείμενο της επιχείρησης.

− Ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.

− Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορίζει στο Διοικητι−
κό Συμβούλιο της επιχείρησης πρόσωπα από κάθε φύλο, 
σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των μελών του.

− Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης 
ορίζονται με συγκεκριμένη θητεία, η οποία ακολουθεί 
αυτήν των μελών του δημοτικού ή κοινοτικού συμβου−
λίου.

− Σε κάθε περίπτωση η θητεία του διοικητικού συμβου−
λίου λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την εγκατά−
σταση του νέου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

− Για την αντικατάσταση των εκπροσώπων των ερ−
γαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους 
πρότεινε.

7. Τα έσοδα της επιχείρησης θα προέρχονται με βάση 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 259 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων, α) από τον Δήμο Τυχερού με βάση δι−
ετές πρόγραμμα δράσης της και αντίστοιχη σύμβαση 
με τον Δήμο Τυχερού, β) είσπραξη εύλογης αποζημίω−
σης από τους αποδέκτες (Δημότες ή άλλους φορείς) 
των υπηρεσιών που θα προσφέρει η επιχείρηση μετά 
από προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου 
που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνό−
λου των μελών του, γ) από σύναψη προγραμματικών 

συμβάσεων, δ) δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές 
επιχορηγήσεις.

8. Τα περιουσιακά στοιχεία που θα διαθέσει ο Δήμος 
στην Επιχείρηση όπως και αυτά που ήδη υπάρχουν βάση 
της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης επιχείρησης 
«ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ», προκύπτουν από την από 5.9.2008 εκτι−
μητική έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 
2190/1920 όπως παρακάτω:

α)

α/α Κατηγορία 
Οχήματος

Αριθμ. 
Κυκλοφ.

Κατα−
σκευή Τύπος Αξία* (€)

1 Επιβατικό 
Λεωφορείο ΚΗΥ1587 IVECO 

FIAT
CC 95 
9E18 35.000

2 Επιβατικό 
Λεωφορείο

ΚΗΥ 
5353

IVECO 
FIAT 45.000

3 MINI BASS ΚΗΥ 
5399 CITROEN JUMPY 7.000

4 Επιβατικό 
Λεωφορείο

ΚΗΥ 
1501

IVECO 
FIAT A 4510 15.000

ΣΥΝΟΛΟ 102.000
β) Μηχανήματα − Τεχνικές εγκαταστάσεις: 2.939,94 €
Έπιπλα κ.λπ. εξοπλισμός : 8.059,04 €
Σύνολο ακινητοποιήσεων : 10.998,98 €
9. Το τμήμα της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής 

Ανάπτυξης Τυχερού (ΔΕΤΑΤ) που συγχωνεύεται με τη 
Δημοτική Επιχείρηση «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» Δήμου Τυχερού, 
δεν περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία, παρά μόνο τα 
προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα που υλοποιούσε 
η ΔΕΤΑΤ

10. Η επιχείρηση εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε 
κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από 
τον Αντιπρόεδρο.

11. Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί για τους ακόλουθους 
λόγους:

− Με την συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει 
συσταθεί

− Εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω 
των δύο ετών

− Πριν από την λήξη του χρόνου διαρκείας της, με από−
φαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί εκκαθάριση. 
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιου−
σικά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο που 
τη συνέστησε.

Η Εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, οι 
οποίοι ορίζονται για το σκοπό από το δημοτικό συμ−
βούλιο.

12. Η λειτουργία της επιχείρησης θα βαρύνει τον προ−
ϋπολογισμό του Δήμου με το ποσό των 305.666,57 ευρώ 
που πρέπει να διαθέσει ο Δήμος ως αρχικό κεφάλαιο 
της επιχείρησης το πρώτο έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 12 Νοεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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Αριθμ.     6790 (6)
Κατάργηση της σχολικής επιτροπής του 1ου Επαγγελ−

ματικού Λυκείου Ορεστιάδας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

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

στελέχωση Περ/ρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. 
Αυτ/ση» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 του π.δ. 
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)».

4. Την υπ’ αριθμ. 269/2008 απόφαση του Δ.Σ. Ορε−
στιάδας σχετικά με την κατάργηση του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία σχολική επιτροπή 1ου Επαγγελματικού Λυκείου 
Ορεστιάδας σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ.

5. Την υπ’ αριθμ. 3404/1991 απόφαση του Νομάρχη Ν. 
Έβρου, με την οποία είχε συσταθεί Νομικό Πρόσωπο με 
την επωνυμία «σχολική επιτροπή 1ου Τεχνικού Επαγγελ−
ματικού Λυκείου Ορεστιάδας», Δήμου Ορεστιάδας.

6. Τις υπ’ αριθμ. 4308/6.7.2001 και 2550/1.10.2003 − 
4279/5.8.2008 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περ/
ρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για «Ανάθεση άσκη−
σης αρμοδιοτήτων», αποφασίζουμε:

Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «1ο 
Επαγγελματικό Λύκειο Ορεστιάδας, Δήμου Ορεστιάδας 
που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 3404/1991 απόφαση 
του Νομάρχη Ν. Εβρου. Από την απόφαση αυτή δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Ορεστιάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 12 Νοεμβρίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γεν. Διευθυντής Περιφέρειας 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ
F

Αριθμ. 6788 (7)
    Σύσταση ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 1ου ΕΠΑ.Λ. και 2ου 

Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ορεστιάδας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

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

στελέχωση Περ/ρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. 
Αυτ/ση».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 243 του 
ν. 3463/2006.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 «Για την 
Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

5. Την υπ’ αριθμ. 270/2008 απόφαση του Δήμου Ορε−
στιάδας σχετικά με τη σύσταση Νομικού Προσώπου 
με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑ.Λ. 
Ορεστιάδας και 2ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ορεστιάδας».

6. Τις υπ’ αριθμ. 4308/6.7.2001 − 2550/1.10.2003 και 
4279/5.8.2008 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για «Ανάθεση 
άσκησης αρμοδιοτήτων», αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ορεστι−
άδας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή του 1ου ΕΠΑ.Λ 
Ορεστιάδας και 2ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας. 

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

την κάλυψη δαπανών λειτουργίας του σχολείου όπως 
θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφωνικών τελών, 
αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών, η αμοιβή καθαρι−
στριών κ.λπ. 

β) Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή−
ρηση του διδακτηρίου. 

γ) Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών επίπλων, εξο−
πλισμού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
σχολείου.

δ) Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο 
εφοδιασμός της σχολικής μονάδας με έπιπλα και σκεύη, 
με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά όλα τα 
μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και 
γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται 
αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας 
της σχολικής μονάδας.

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι»
α) Η επιχορήγηση του Δήμου Ορεστιάδας.
β) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
γ) Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, 

κληροδοσίες. 
δ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννέα 
(9) μέλη ως εξής:

α) Τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων ο ένας 
ορίζεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου

β) Τον Δ/ντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ορεστιάδας με αναπλη−
ρωτή έναν εκπαιδευτικό.

γ) Τον Δ/ντή του 2ου ΕΠΑ.Λ. Εσπερινού Ορεστιάδας 
με νόμιμο αναπληρωτή έναν εκπαιδευτικό

δ) Έναν εκπρ/πο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας με νόμιμο αναπληρωτή

ε) Έναν εκπρ/πο μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας 
με νόμιμο αναπληρωτή 

ζ) Έναν εκπρ/πο μαθητών του 2ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ 
Ορεστιάδας με νόμιμο αναπληρωτή.

στ) Ένα δημότη με νόμιμο αναπληρωτή που είναι 
χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. ή έχει ανάλογη 
επαγγελματική δράση.

5. Η θητεία του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου είναι 
διετής. Το διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Αντιπρόεδρο 
και Γραμματέα

6. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή−
ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή 
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 12 Νοεμβρίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γεν. Διευθυντής Περιφερείας

ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ  
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