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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 2/90061/0023/Α  (1) 
 Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονοµικών 

ανεξόφλητων υποχρεώσεων της υπ’ αριθµ. 95/10−2−
2004 Σύµβασης τοκοχρεολυτικού δανείου αρχικού 
ποσού €100 εκατ. µεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3889/2010 «Χρη−

µατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο 
Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη του ∆ηµόσιου τοµέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθµιση 
θεµάτων δηµοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόµου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010).

5. Την αριθµ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονοµικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δηµοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

6. Την αριθµ. 95/10.2.2004 σύµβαση τοκοχρεολυτικού 
δανείου µεταξύ του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και της Αγροτικής Τράπεζας της 
Ελλάδος ΑΕ ποσού ύψους €100 εκατ., για την καταβολή 
αποζηµιώσεων για ζηµιές στη φυτική παραγωγή και το 
ζωικό κεφάλαιο, κ.λπ.

7. Την αριθµ. 2/7179/0025/5.2.2004 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Παροχή εγγύησης 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς την Αγροτική Τράπεζα 
της Ελλάδος για τη χορήγηση δανείου στον ΕΛΓΑ ύψους 
€100 εκατ.» (ΦΕΚ 220Β/6.2.2004).

8. Το Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
µικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

9. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β 73.12.2009), αποφασίζουµε:

1. Αναλαµβάνεται και εντάσσεται στο ∆ηµόσιο Χρέος 
της Κεντρικής Κυβέρνησης, από 30 Σεπτεµβρίου 2010, 
το ανεξόφλητο κεφάλαιο της αριθµ. 95/10−2−2004 σύµ−
βασης τοκοχρεολυτικού δανείου, αρχικού ποσού εκατό 
εκατοµµυρίων ευρώ (€100.000.000), που έχει συνάψει ο 
Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 
µε την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, µε την πα−
ροχή της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου µέσω της 
αριθµ. 2/7179/0025/5.2.2004 (ΦΕΚ 220Β/6.2.2004) από−
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φασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
για την καταβολή αποζηµιώσεων για ζηµιές στη φυτική 
παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, κ.λπ.

2. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο, πλην των επιβαρύνσε−
ων από τόκους, στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 ανήρχε−
το στο ποσό των πενήντα εκατοµµυρίων, ενός ευρώ 
(€50.000.001,00).

3. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η 31 ∆εκεµβρίου 2013.
4. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται µε τόκους που 

υπολογίζονται µε σταθερό επιτόκιο ίσο µε 4,265% ετη−
σίως.

5. Ο εκτοκισµός του δανείου γίνεται ανά εξάµηνο και 
η πληρωµή των τόκων γίνεται στις 30/6 και 31/12 κάθε 
έτους.

6. Οι τόκοι υπολογίζονται µε βάση τον πραγµατικό 
αριθµό ηµερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 
ηµερών (Act/360).

7. Η παρακολούθηση, ο προϋπολογισµός και η εξυ−
πηρέτηση των υποχρεώσεων αυτών από την 30−9−2010 
αναλαµβάνονται από την 23η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίου Χρέ−
ους (∆23) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικοί όροι που πε−
ριγράφονται στην αριθµ. 95/10−2−2004 σύµβαση µεταξύ 
του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛΓΑ) και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ.

ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού 
για το οικονοµικό έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δηµοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 ∆εκεµβρίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ

F

    Αριθ. 2/87825/0023Α (2)
Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στις 

21/12/2010 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθµιση 

θεµάτων δηµοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού ∆ηµοσίου και δηµιουργία 

στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων µε λογιστική µορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη του ∆ηµόσιου τοµέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί ∆ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθµ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονοµικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δηµοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθµ.2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός όρων, τύπου και 
κειµένου των οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νοµικού 
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Οργα−
νισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νοµικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12.Την αρ. 2/6338/0023Α/29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών για την έκδοση στις 1.2.2008 
οµολογιακού δανείου, σε άϋλη µορφή, σταθερού επι−
τοκίου, τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011.

13. Το αρ. πρωτ. 1718/16−12−2010 έγγραφο του Ο.∆.∆Η.Χ. 
περί προαγορών τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, απο−
φασίζουµε:

Την επαναγορά εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσί−
ου, µε ηµεροµηνία διακανονισµού 21−12−2010, οµολόγων 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ονοµαστικής αξίας τεσσάρων 
εκατοµµυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00), σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  ∆Ε∆.  ΤΕΛΙΚΟ
     ΤΙΜΗ ∆ΙΑΚΑΝ/ΣΜΟΥ ΤΟΚΟΙ  ΠΟΣΟ
Εθνική  GR0110019214 20/3/2011 3,80% 4.000.000,00 99,225 3.969.000,00 114.936,99 4.083.936,99
Τράπεζα

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 

∆ηµόσιο θα καταβάλει στις 21−12−2010 στην Εθνική 

Τράπεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, 

το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατοµµυρίων ογδό−

ντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και 

ενενήντα εννέα λεπτών (4.083.936,99), ποσό το οποίο 

αντιστοιχεί σε € 3.969.000,00 για αξία διακανονισµού, 
πλέον € 114.936,99 για δεδουλευµένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ
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    Αριθµ. 50281 (3)
Μετατροπή της αµιγούς δηµοτικής επιχείρησης «∆η−

µοτική Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισµού ∆ή−
µου Γλυφάδας» σε κοινωφελή δηµοτική επιχείρηση 
µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρη−
ση Γλυφάδας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 107/Α΄/1997), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 
έως 270 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8−6−2006), περί σύστασης 
και γενικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των 
δηµοτικών και κοινωφελών επιχειρήσεων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3613/2007 σχετι−
κά µε τις ρυθµίσεις θεµάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου 
βαθµού (ΦΕΚ 263/Β΄/23−11−2007).

4. Τις αριθ. οικ.10819/16/22−2−2007 και οικ.71245/77/19−12−
2007 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.&Α., σχετικά µε το νέο 
θεσµικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.

5. Την αριθ. οικ.43886/3−8−2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.∆.∆.&Α., περί καθορισµού των αναγκαίων στοι−
χείων της οικονοµοτεχνικής µελέτης για τη σύσταση ή 
µετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής 
(ΦΕΚ 1574/Β΄/17−8−2007).

6. Την αριθ. 50891/10−9−2007 απόφαση του Υπουργού 
ΕΣ.∆.∆.&Α., περί οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης 
των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρή−
σεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 1876/
Β΄/14−9−2007).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, σχε−
τικά µε αναδιατυπώσεις άρθρων του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 263/Β΄/23−12−2008).

8. Την υπ’ αριθ. 35710/9−3−1994 απόφαση του Νοµάρχη 
Πειραιά (ΦΕΚ 293/Β΄/21−4−1994) µε την οποία συστάθηκε 
η αµιγής δηµοτική επιχείρηση µε την επωνυµία «∆η−
µοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισµού ∆ήµου 
Γλυφάδας», όπως µεταγενέστερα τροποποιήθηκε µε την 
αριθ. 3836/4−2−1998 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 227/Β΄/9−3−1998). 

9. Την οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας για τη 
µετατροπή της δηµοτικής επιχείρησης «∆ηµοτική Επι−
χείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισµού ∆ήµου Γλυφάδας» 
σε κοινωφελή δηµοτική επιχείρηση µε την επωνυµία 
«∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γλυφάδας».

10. Την µε αριθ. 475/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Γλυφάδας για τη µετατροπή 
της δηµοτικής επιχείρησης «∆ηµοτική Επιχείρηση Ανά−
πτυξης και Πολιτισµού ∆ήµου Γλυφάδας» σε κοινωφελή 
δηµοτική επιχείρηση µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινω−
φελής Επιχείρηση Γλυφάδας», αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε τη µετατροπή της δηµοτικής επιχείρησης 
«∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισµού ∆ήµου 
Γλυφάδας» σε κοινωφελή δηµοτική επιχείρηση µε την 
επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γλυφά−
δας», ως εξής:

Άρθρο 1

Συστήνεται δηµοτική κοινωφελής επιχείρηση µε την 
επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γλυφά−

δας», ως ίδιο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το 
οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 
264 και 268 του Κ.∆.Κ. (Ν.3463/06, ΦΕΚ 114 Α΄).

Άρθρο 2

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστη−
ριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στον ∆ήµο και τα 
νοµικά του πρόσωπα, στους δηµότες – κατοίκους και 
στους τοπικούς φορείς. Οι σκοποί αναφέρονται στους 
ακόλουθους τοµείς:

• πολιτιστικής ανάπτυξης
• προώθησης του αθλητισµού, διοργάνωσης αθλητι−

κών εκδηλώσεων, λειτουργίας και αξιοποίησης αθλητι−
κών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων

• εφαρµογής προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας 
και αλληλεγγύης

• εκπόνησης και εφαρµογής προγραµµάτων για τη 
νεολαία

• διαχείρισης του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης

• οργάνωσης δηµοτικής συγκοινωνίας
• εφαρµογής προγραµµάτων έρευνας και τεχνολο−

γίας 
• έκδοσης περιοδικών και φυλλαδίων πολιτιστικού και 

κοινωνικού περιεχοµένου για την προβολή των τοπικών 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και για την ανά−
πτυξη των ιδεών του ∆ήµου.

Αναλυτικά:
1.Στον τοµέα του πολιτισµού
1.1. Εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του πολιτισµού, την προβολή των πολιτιστικών 
αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, που 
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε την δηµιουργία σχο−
λών διδασκαλίας µουσικής, χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−
κής, µουσείων, φιλαρµονικών κ.λπ., καθώς και η µελέτη 
και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων µε τη συ−
νεργασία και των άλλων φορέων του ∆ήµου.

1.2. ∆ιοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συµµετοχή 
τους σε αυτά.

1.3. Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την κεί−
µενη νοµοθεσία.

1.4. ∆ιοργάνωση εκθέσεων βιβλίου.
1.5. ∆ηµιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδο−

µής µε σκοπό την οργάνωση και διεξαγωγή Πολιτιστικών 
– Εικαστικών – Ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. 

1.6. Λειτουργία ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης.
1.7. Συµµετοχή σε πολιτιστικά προγράµµατα και δρά−

σεις που αφορούν στους παλιννοστούντες οµογενείς, 
µετανάστες και οικονοµικοί πρόσφυγες µε απώτερο 
σκοπό την οµαλή ένταξη στην τοπική κοινωνία. 

1.8. Την ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισµού.
1.9. Την ανάδειξη, προβολή, προστασία και αξιοποίηση 

µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογι−
κών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκα−
ταστάσεών τους.

2. Στον τοµέα του αθλητισµού
2.1. Προώθηση και εφαρµογή αθλητικών προγραµµά−

των και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, λειτουργία 
δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, µε τη συνεργα−
σία και των άλλων φορέων του ∆ήµου.

2.2. Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων µαζικού 
αθλητισµού.
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2.3. ∆ιοργάνωση αγώνων µαζικών αθληµάτων και εν−
θάρρυνση της συµµετοχής των κατοίκων σε αθλητικές 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

3. Στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας και αλλη−
λεγγύης

3.1. Συνέχιση της λειτουργίας του προγράµµατος «Βο−
ήθεια στο Σπίτι».

3.2. Ιδρυση και λειτουργία Παιδικού και Βρεφονηπια−
κού Σταθµού και Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών.

3.3. ∆ηµιουργία κέντρου αγωγής υγείας, κέντρου συµ−
βουλευτικής στήριξης / πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων 
ουσιών.

3.4. Στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, 
εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων εθελοντών στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων δηµοτικών πολιτικών, µε τη 
συνεργασία και των άλλων φορέων του ∆ήµου.

3.5. Συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την 
ένταξη παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και 
προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική 
ζωή της τοπικής κοινωνίας.

3.6. Συµµετοχή σε προγράµµατα για την εφαρµογή 
πολιτικής προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής 
ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων.

3.7. Ίδρυση και λειτουργία κέντρου επαγγελµατικού 
προσανατολισµού και σχολής επιµόρφωσης, προσαρ−
µοσµένων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

3.8. Προγράµµατα για την πρόληψη και καταπολέµηση 
του κοινωνικού αποκλεισµού.

3.9. Συµµετοχή σε προγράµµατα συγχρηµατοδοτού−
µενα και µη από το ΕΣΠΑ, Εθνικούς Περιφερειακούς 
Τοπικούς Πόρους, άλλους ∆ηµόσιους ή ∆ιεθνείς Φορείς, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ και λοιπούς υπερεθνι−
κούς φορείς.

3.10. Εφαρµογή πολιτικών, δράσεων και προγραµµά−
των µε σκοπό τη µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα 
ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την παροχή ανάλογων 
υπηρεσιών.

3.11. Παροχή Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας µε την 
δηµιουργία των απαραίτητων δοµών και υποδοµών. 

3.12. Λειτουργία Κέντρων ΑΜΕΑ και ατόµων µε ανα−
πηρίες. 

3.13. Λειτουργία Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 
παιδιών.

3.14. Λειτουργία Κέντρων Φύλαξης και ολιγόωρης απα−
σχόλησης βρεφών, νηπίων και παιδιών.

3.15. Λειτουργία Κέντρων ολιγοήµερης παραµονής 
ατόµων τρίτης ηλικίας.

3.16. Ανάπτυξη προγραµµάτων για την ανακούφιση 
των οικονοµικά ασθενέστερων οµάδων.

3.17. Επέκταση δοµών ανοικτής και κλειστής φροντί−
δας, ευπαθών κοινωνικών οµάδων.

3.18. Ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόµενης 
∆ιαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρία.

3.19. ∆ηµιουργία δοµών υποστήριξης και φροντίδας 
αστέγων και ειδικές δράσεις κοινωνικής ένταξης των πα−
λιννοστούντων οµογενών, µεταναστών, προσφύγων, µέσω 
του σχεδιασµού και εφαρµογής προγραµµάτων ή µέσω 
συµµετοχής σε σχετικά προγράµµατα και δράσεις.

3.20. Παρακολούθηση της εφαρµογής προγραµµάτων 
και λήψη µέτρων κοινωνικής προστασίας ατόµων ή οµά−
δων ατόµων, που περιέρχονται σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης, συνεπεία θεοµηνιών και άλλων απρόβλεπτων 

γεγονότων.
3.21. Παρακολούθηση και εφαρµογή προγραµµάτων 

κοινωνικής προστασίας και ενίσχυσης των οικονοµι−
κά αδυνάτων, των κοινωνικά απροσάρµοστων και των 
παλιννοστούντων οµογενών και επαναπατριζόµενων 
Ελλήνων, Ελλήνων µεταναστών, καθώς και αυτών που 
προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλλες χώρες, συνεπεία 
βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης και άλλων 
ευπαθών οµάδων πληθυσµού.

3.22. Συνεργασία µε ∆ιεθνείς Οργανώσεις για θέµατα 
αντιµετώπισης της φτώχειας, προγραµµάτων υγείας και 
κοινωνικής προστασίας.

3.23. Συµµετοχή στην διαµόρφωση πολιτικών ανα−
φορικά µε την εκτίµηση κοινωνικών αναγκών κατά το 
σχεδιασµό µέτρων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, που 
λαµβάνονται από την Ε.Ε. την Ελληνική Πολιτεία και 
λοιπές περιφερειακές και τοπικές αρχές.

3.25. Συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών.

3.26. Λήψη µέτρων για την ανάπτυξη και προαγωγή 
της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τοµέα 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

3.27. Συντονισµός δραστηριοτήτων των φορέων εθε−
λοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τοµέα της κοι−
νωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

3.28. Καθορισµός ηθικών κινήτρων − τιµητικών διακρί−
σεων για εθελοντικές δραστηριότητες και κάθε άλλη 
σχετική µε το θέµα αρµοδιότητα.

3.29. ∆ηµιουργία κέντρου Αγωγής Υγείας και κέντρου 
Συµβουλευτικής Στήριξης.

4. Στον τοµέα του περιβάλλοντος 
4.1. Υλοποίηση τοπικών προγραµµάτων για την προ−

στασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος, µε βάση το σχεδιασµό 
του ∆ήµου, αλλά και τη συνεργασία των άλλων φορέων 
αυτού.

4.2. Υλοποίηση προγραµµάτων Πρόληψης & Αντιµε−
τώπισης Περιβαλλοντικού Κινδύνου.

4.3. Υλοποίηση προγραµµάτων Προστασίας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

4.4. Υλοποίηση προγραµµάτων Ανάπτυξης Θεσµών και 
Μηχανισµών για αποτελεσµατική άσκηση περιβαλλοντι−
κής πολιτικής και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

4.5. Ενίσχυση προγραµµάτων «Πράσινων» Μεταφο−
ρών.

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

6. Η ανάπτυξη διαδηµοτικών συνεργασιών για την 
προώθηση των παραπάνω αντικειµένων στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή.

7. Η οργάνωση και λειτουργία δηµοτικής συγκοινω−
νίας.

8. Η έκδοση περιοδικού για την ενηµέρωση των πολι−
τών για τα τις δράσεις της επιχείρησης.

9. Τα θέµατα νεολαίας, η ανάπτυξη ανάλογων δρα−
στηριοτήτων και η υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων 
αποτελούν µία οριζόντια δραστηριότητα που διαχέεται 
σε όλους τους τοµείς.

• Την ενίσχυση της πρόσβασης και της συµµετοχής 
όλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και την καταπολέµη−
ση της σχολικής διαρροής, µε έµφαση στα άτοµα µε 
αναπηρία (ΑµεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 
(ΕΚΟ).
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• Την υλοποίηση δοµών για την ενίσχυση του συστή−
µατος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της 
ίσης πρόσβασης σε αυτήν.

• Την υλοποίηση δοµών για την ανάπτυξη της εξ απο−
στάσεως εκπαίδευσης – κατάρτισης.

• Την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας, µέσω 
προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, 
χρηµατοδοτούµενων από προγράµµατα Εθνικά, Περι−
φερειακά και της Ε.Ε. 

• Την υλοποίηση δοµής Ινστιτούτου ∆ια Βίου Εκπαί−
δευσης µε έδρα το ∆ήµο Γλυφάδας.

Άρθρο 3

Η Επιχείρηση διοικείται από (7) επταµελές διοικητικό 
συµβούλιο, τα µέλη του οποίου ορίζονται µαζί µε τους 
αναπληρωτές τους, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, οι τρεις 
(3) θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου από τους 
οποίους ο ένας (1) θα προέρχεται από τη µειοψηφία, (1) 
ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής του 
δήµου, και οι υπόλοιποι τρεις (3) δηµότες ή κάτοικοι του 
δήµου, που διαθέτουν εµπειρία ή γνώσεις σχετικές µε 
το αντικείµενο της επιχείρησης.

Όταν οι εργαζόµενοι της Επιχείρησης φθάσουν τα 
είκοσι άτοµα, τότε συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
ένας (1) εκπρόσωπος τους και µειώνεται αντίστοιχα ο 
αριθµός των δηµοτών − κατοίκων, χωρίς αλλαγή της 
συστατικής πράξης.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για είκοσι (20) 
χρόνια και αρχίζει από τη δηµοσίευση της κατά το 
νόµο πράξης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 
Αττικής στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Άρθρο 5

Η έδρα της Επιχείρησης είναι στο ∆ήµο Γλυφάδας.

Άρθρο 6

Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέλθουν από:
α) Χρηµατοδότηση του ∆ήµου µε βάση το πρόγραµµα 

δράσης που θα υποβάλλει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
επιχείρησης και θα εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
(άρθρο 259 του Κ.∆.Κ.)

β) Είσπραξη αποζηµίωσης από τους αποδέκτες των 
υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας εγκρίνε−
ται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (άρθρο 259 του Κ.∆.Κ.).

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

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

ε) Εκµετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας της
στ) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της
ζ) ∆άνεια και Κληρονοµιές, δωρεές και κάθε άλλη 

νόµιµη πηγή.

Άρθρο 7

α) Η Επιχείρηση µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 
διάρκειάς της µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειο−
ψηφία του συνόλου των µελών του και πράξη του Γενι−
κού Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία 

λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενερ−
γός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών. 

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στον ∆ήµο 
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει. 

Η εκκαθάριση γίνεται µόνον από ορκωτούς λογιστές 
που ορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. 

β) όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της 
Επιχείρησης 

Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. 
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθάρι−
ση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της επι−
χείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποµείνει 
περιέρχονται στο ∆ήµο.

Άρθρο 8

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 µε τις κοινωφελείς δηµοτικές και κοινοτικές 
επιχειρήσεις διατάξεις του Κ.∆.Κ.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λούνται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισµού του 
∆ήµου για το τρέχον οικονοµικό έτος 2010.

H απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 ∆εκεµβρίου 2010 

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

(4)
    Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της οµογενούς (MARINA) 

ΜΑΡΙΝΑ (SHAKHBAZOVA) ΣΑΧΜΠΑΖΩΒΑ του (SAWA) 
ΣΑΒΒΑ και της (ANGELINA) ΑΝΓΚΕΛΙΝΑ .

 Με την υπ’αριθµ. 63130/2250/10−12−2010 άποφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, που 
εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 
του ν.3284/2004(ΦΕΚ 217, τ.Α΄/10.11.2004) «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», γίνεται αποδεκτή η 
αίτηση της οµογενούς (MARINA) ΜΑΡΙΝΑ (SHAKHBAZOVA) 
ΣΑΧΜΠΑΖΩΒΑ του (SAVVA) ΣΑΒΒΑ και της (ANGELINA) 
ΑΝΓΚΕΛΙΝΑ, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η ανωτέρω αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια από την 
ηµεροµηνία ορκωµοσίας της. 

 Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Γενικός ∆ιευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΡΟΣ 

F

Αριθµ. 121968/12675 (5)
   Προσαρµογή της συστατικής πράξης της δηµοτικής 

επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (∆.Ε.ΤΟΥ.Π.Α.Σ.)» ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Ν.3463/2006 .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «∆ιοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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β) Των άρθρων 252 − 270 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

2. Την αριθµ. 4865/01−06−2000 (ΦΕΚ 772/Β΄) απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδο−
νίας για τη σύσταση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την 
επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού − Τουρισµού 
και Ανάπτυξης ∆ήµου Σερβίων (∆.Ε.ΤΟΥ.Π.Α.Σ.)».

3. Τις ρυθµίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε µε το Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

4. Την αριθµ. 152Β/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου Σερβίων, µε τη συνηµµένη οικονοµοτεχνική 
µελέτη βιωσιµότητας περί προσαρµογής της εν λόγω 
∆ηµοτικής Επιχείρησης σε Κοινωφελή Επιχείρηση του 
νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), απο−
φασίζουµε:

Την προσαρµογή του καταστατικού της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση 
Πολιτισµού − Τουρισµού και Ανάπτυξης ∆ήµου Σερβί−
ων» σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) 
και την µετατροπή της σε κοινωφελή επιχείρηση, ως 
εξής:

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΕΡΒΙΩΝ.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Κοινωφελής Επιχείρηση του Ν. 3463/2006.
3. ΣΚΟΠΟΣ:
α. Η υλοποίηση προγραµµάτων πρόνοιας και αλληλεγ−

γύης, όπως το Βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ κ.λπ.
β. Η δηµιουργία γενικά δοµών κοινωνικής µέριµνας, 

προστασίας και αλληλεγγύης.
γ. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων και πολι−

τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του ∆ήµου.

δ. Η οργάνωση και λειτουργία πολιτιστικών, αθλητικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων, εκθέσεων, επιδείξεων, 
εορταστικών, παραδοσιακών και άλλων εκδηλώσεων για 
την προώθηση και προβολή των σκοπών του δήµου.

ε. Ακόµη η οργάνωση, παρουσίαση − εκµετάλλευση 
συναντήσεων και παρεµφερών δραστηριοτήτων µε 
άλλους φορείς µε σκοπό την πολιτιστική− τουριστική 
προβολή της περιοχής και την ανταλλαγή πολιτισµικών 
αξιών και ιδεών.

στ. Η οργάνωση και λειτουργία αθλητικών δοµών 
και υπηρεσιών, η συνεργασία µε αθλητικά σωµατεία, 
το µαζικό αθλητισµό κ.α., που παρέχουν δυνατότητα 
κατάρτισης, γύµνασης και άθλησης.

ζ. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διαχείριση 
του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη.

4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα 

χρόνια (50) από τη δηµοσίευση της απόφασης του 
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας στην Εφηµερίδα 
της Κυβέρνησης.

5. Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του ∆ήµου 

Σερβίων.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Με την προσαρµογή το κεφάλαιο της επιχείρησης 

παραµένει στο ύψος των 58.694,057 €, όπως προέβλεπε η 
συστατική πράξη της «∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού 
− Τουρισµού και Ανάπτυξης ∆ήµου Σερβίων».

7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από επταµελές (7) διοικητικό 

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

α. Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου και 
τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη 
µειοψηφία.

β. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

γ. Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του 
∆ήµου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντι−
κείµενο της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, συµµετέχει ένας 
(1) εκπρόσωπος τους στο ∆/Σ, οπότε µειώνεται κατά 
έναν (1) ο αριθµός των δηµοτών.

8. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η χρηµατοδότηση από το ∆ήµο Σερβίων για τις 

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

α. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του Ν.3463/2006. 

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

γ. Οι δωρεές, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από νοµικά 
πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

δ. Λοιπές επιχορηγήσεις.
ε. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τους καταστατικούς 

σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
9. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
α. Παρέλθει η διάρκεια της.
β. Πριν την πάροδο της διάρκειας της µε απόφαση 

του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και 
πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

γ. Με την ίδια της προηγούµενης παραγράφου διαδι−
κασία, 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 
περιουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο 
∆ήµο που την είχε συστήσει.

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

10. Από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η «∆ηµοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση του ∆ήµου Σερβίων» υποκαθιστά αποκλει−
στικά εντός των αντικειµένων δραστηριότητας της, 
αυτοδικαίως χωρίς καµία άλλη διατύπωση, σε όλα εν 
γένει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τη «∆ηµοτική 
Επιχείρηση Πολιτισµού −Τουρισµού και Ανάπτυξης ∆ή−
µου Σερβίων», εξοµοιούµενη µε καθολικό διάδοχο.

11. Ακροτελεύτια ∆ιάταξη − Κάλυψη ∆απάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Σερβίων.
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 28 ∆εκεµβρίου 2010

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας
ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ 
F

   Αριθµ. οικ. 122497/12733 (6)
Μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της επιχεί−

ρησης µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή ∆ήµου Κοζά−
νης Α.Ε.− Αναπτυξιακή Ανώνυµη εταιρία ΟΤΑ» και δι−
ακριτικό τίτλο «ΑΝ.∆Η.ΚΟ.Α.Ε.» στο ∆ήµο Κοζάνης και 
σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Οργανισµό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κοζάνης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 ́Εχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του Νόµου 2503/1997.
2. Του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006.
3. Του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007.
4. Την υπ’ αριθµ. 489/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Κοζάνης (ΦΕΚ 13841/τ. Α.Ε.−Ε.Π.Ε./6−12−2010), 
περί έγκρισης οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας 
και µετατροπής της αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Μελετών Κοζάνης (∆.Ε.Μ.Κ.Ο.) σε ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ 

µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή ∆ήµου Κοζάνης Α.Ε.−
Αναπτυξιακή Ανώνυµη εταιρία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΑΝ.∆Η.ΚΟ.Α.Ε.».

5. Την υπ’ αριθµ. 574/2010 απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου Κοζάνης, περί έγκρισης της µεταφοράς του 
πλεονάζοντος προσωπικού επτά (7) υπαλλήλων της δη−
µοτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή ∆ή−
µου Κοζάνης Α.Ε.− Αναπτυξιακή Ανώνυµη εταιρία ΟΤΑ» 
και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.∆Η.ΚΟ.Α.Ε.» (πρώην αµιγής δη−
µοτική επιχείρηση Μελετών Κοζάνης), στο ∆ήµο Κοζά−
νης και σύστασης επτά (7) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου Κοζάνης, αποφασίζει:

Εγκρίνει την υπ’ αριθµ. 574/2010 απόφαση του ∆ηµο−
τικού Συµβουλίου Κοζάνης, η οποία έχει ως εξής:

«1. Εγκρίνει τη µεταφορά του πλεονάζοντος προσωπι−
κού επτά (7) υπαλλήλων της εταιρίας µε την επωνυµία 
«Αναπτυξιακή ∆ήµου Κοζάνης Α.Ε.− Αναπτυξιακή Ανώνυ−
µη Εταιρία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ. ∆Η.KO. Α.Ε. » 
(πρώην αµιγής ∆ηµοτική Επιχείρηση Μελετών Κοζάνης 
(∆.Ε.Μ.Κ.Ο.) στο ∆ήµο Κοζάνης.

2. Εγκρίνει τη σύσταση επτά (7) προσωρινών προσω−
ποπαγών θέσεων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσί−
ας του ∆ήµου Κοζάνης, οι οποίες καταργούνται µε την 
καθ’ οιοδήποτε τρόπο αποχώρηση τους, ως εξής:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Ι.∆.Α.Χ
2 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων Ι.∆.Α.Χ
3 ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ TE Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ι.∆.Α.Χ
4 ΓΚΛΙΑΝΑ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ TE Λογιστών Ι.∆.Α.Χ
5 ΠΑΡ∆ΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆Ε Βοηθός Τοπογράφου Ι.∆.Α.Χ
6 ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ TE Μηχανικός ∆οµικών Έργων Ι.∆.Α.Χ
7 ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΧΡΥΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων Ι.∆.Α.Χ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισµό έτους 2010 του ∆ήµου Κοζάνης, στον 
Κ.Α. 10.6021, ύψους 16.000,00 ευρώ ενώ για τα επόµε−
να έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 180.000,00 
ευρώ, σε βάρος του αντίστοιχου προϋπολογισµού του 
∆ήµου».

(Αριθµ. βεβ. του ∆ήµου Κοζάνης: 50903/20−12−2010)
(Αριθµ. απόφ. Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας: 

119107/12255/28−12−2010) .
H απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Κοζάνη, 28 ∆εκεµβρίου 2010

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας
ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ 
F

   Αριθµ. 5816 (7)
Λύση της αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επω−

νυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Νέστος−Ρο−
δόπη» του ∆ήµου Σταυρούπολης Ν. Ξάνθης. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.∆. 410/95. (∆η−

µοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 269 όπως τροποποιήθηκαν 
µεταγενέστερα και 270 του Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας). (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006).

3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθρ. 6 του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε−
ριφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν σήµερα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του «Κώδι−
κα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 
63/2005 (ΦΕΚ. 98 τ.Α΄).

5. Την 2439/16−4−2009 απόφαση του Γενικού Γραµ−
µατέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. περί εξουσιοδότησης προς 
υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα» αποφάσε−
ων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό ∆ιευ−
θυντή, στους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων 
και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
(ΦΕΚ839/Β/6−5−2009).

6. Την 3509+3037+1852/1999 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί−
ας και Θράκης, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1547/
Β/30.07.1999 βάσει της οποίας συστήθηκε η αµιγής δηµο−
τική επιχείρηση µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης Νέστος−Ροδόπη» του ∆ήµου Σταυρούπολης 
Ν. Ξάνθης, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
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7. Την 119/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Σταυρούπολης, σχετικά µε τη λύση της ανω−

τέρω Επιχείρησης, αποφασίζουµε:

Τη λύση της Αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την 

επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Νέστος−

Ροδόπη» του ∆ήµου Σταυρούπολης Ν. Ξάνθης, η οποία 

έχει συσταθεί µε την 3509+3037+1852/1999 απόφαση 

του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ1547/Β/30.07.1999) και την 

εκκαθάριση αυτής.

Το προσωπικό της Επιχείρησης θα µεταφερθεί σύµ−

φωνα µε τις διατάξεις των παρ. 3−7 του άρθρου 269 

του Ν. 3463/2006.

Ακροτελεύτιο άρθρο − Κάλυψη δαπάνης

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του Προϋπολογισµού ∆ήµου Τοπείρου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 28 ∆εκεµβρίου 2010 

Με εντολή Γενικής Γραµµατέας Περιφέρειας 

Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής

ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΟΥΠΙΑ∆ΗΣ  


