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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1847
3 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 25216/2058
(1)
Κήρυξη υποχρεωτικής της 17/2009 Διαιτητικής Απόφα−
σης «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδη−
γών των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης
της χώρας».

Κήρυξη υποχρεωτικής της 17/2009 Διαιτητικής Από−
φασης «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
οδηγών των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν)
όλης της χώρας» ............................................................................
Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις δια−
τάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών και κα−
θορισμός διάθεσης (Μ.Η.Δ.) των ανωτέρω...............
Καθορισμός διάθεσης (Μ.Η.Δ.) του φαρμακευτικού
ιδιοσκευάσματος DEMOGYL (διαδερμικό έμπλα−
στρο) που περιέχει την ουσία Φαιντανύλη .............
Καθορισμός διάθεσης (Μ.Η.Δ.) του φαρμακευτικού
ιδιοσκευάσματος ABSTRAL (υπογλώσσιο δισκίο)
που περιέχει την ουσία Φαιντανύλη. ............................
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ Δήμου
Λυκόβρυσης ........................................................................................
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 4434/19.5.2009 απόφασής
μας περί ανωτάτου ορίου Επιτρεπομένων ημερών
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρει−
ας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης .........................
Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με
την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρη−
ση Κ. Νευροκοπίου», σε κοινωφελή Επιχείρηση με
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Κάτω Νευροκοπίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΑ.Ν.)». ................................
Προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου
Αλυζίας με την Επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική
Επιχείρηση Τοπικής, Κοινωνικής, Πολιτιστικής και
Αθλητικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλυζίας» στις
διατάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) .................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 301 Γ.Γ./15.9.1998 από−
φασής μας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Γενικού Γραμματέα» ....................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού. ..............................................................................
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Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).
3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008)
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.1876/1990
(ΦΕΚ 27/Α/1990).
5. Την από 8.7.2009 αίτηση της Ομοσπονδίας Συνδι−
κάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ).
6. Το από 27.7.2009 Υπηρεσιακό Σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 30.7.2009.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κή−
ρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Διαιτητικής Απόφασης
(Δ.Α.), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχο−
λούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλματος στον
κλάδο, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 17/2009 Διαιτητική Από−
φαση (Δ.Α.) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
οδηγών των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της
χώρας» για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του
επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από
8.7.2009.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 107463
(3)
Καθορισμός διάθεσης (Μ.Η.Δ.) του φαρμακευτικού ιδι−
οσκευάσματος DEMOGYL (διαδερμικό έμπλαστρο)
που περιέχει την ουσία Φαιντανύλη.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. ΔΥΓ3γ/81187
(3)
Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατά−
ξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών και καθορι−
σμός διάθεσης (Μ.Η.Δ.) των ανωτέρω.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για
τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/
Α/25.5.2006).
2. Την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15.7.1988 Υπ. Απόφαση «Καθο−
ρισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών
του άρθρου 4 του ν. 1729/1987...» (ΦΕΚ 535/Β/1.8.1988).
3. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000), Οργανισμός
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
4. Τις υπ’ αριθμ. 2738702/21.8.2008, 2738703/21.8.2008,
2738704/21.8.2008 και 2738705/21.8.2008, τροποποιημένες
αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας κυκλοφο−
ρίας των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων FENTANYL/
SANDOZ.
5. Το από 16.6.2009 αίτημα της Εταιρείας Sambrook
Φαρμακευτική Α.Ε.
6. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−
νεδρία υπ’ αριθμ. 7/2009, 21.7.2009.
7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.125558/4.10.2007 Υπουργική
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ−
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού»
στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμά−
των FENTANYL/SANDOZ που περιέχουν την ουσία
FENTANYL, στον Πίνακα Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 3459/2006.
2. Ορίζουμε ως Μέγιστη Ημερήσια Δόση για τα ανωτέ−
ρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (διαδερμικά έμπλα−
στρα) τα 300 μg/hr.
Τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα δύνανται με
ευθύνη του γιατρού να χορηγούνται με Ειδική Συνταγή
Ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη
ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών
Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περί−
πτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συ−
μπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης
υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης η οποία
ισχύει για ένα (1) μήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για
τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/
Α/25.5.2006).
2. Την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15.7.1988 Υπ. Απόφαση
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης
των ουσιών του άρθρου 4 του ν. 1729/1987...» (ΦΕΚ 535/
Β/1.8.1988).
3. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000), Οργανισμός
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/61606/3.7.2009 (ΦΕΚ 1393/
Β/13.7.2009) Υπ. Απόφαση υπαγωγής του φαρμακευ−
τικού ιδιοσκευάσματος DEMOGYL στις διατάξεις του
ν.3459/2006 περί ναρκωτικών.
5. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−
νεδρία υπ’ αριθμ. 8/2009, 22.7.2009.
6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.125558/4.10.2007 Υπουργική
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ−
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού»
στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως Μέγιστη Ημερήσια Δόση για το φαρ−
μακευτικό ιδιοσκεύασμα DEMOGYL (διαδερμικό
έμπλαστρο) που περιέχει την ουσία Fentanyl τα 300
μg/hr.
Το ανωτέρω φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα δύναται με
ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με Ειδική Συνταγή
Ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγι−
στη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15)
ημερών.
Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περί−
πτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συ−
μπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης
υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία
ισχύει για ένα (1) μήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 107467
(4)
Καθορισμός διάθεσης (Μ.Η.Δ.) του φαρμακευτικού ιδι−
οσκευάσματος ABSTRAL (υπογλώσσιο δισκίο) που
περιέχει την ουσία Φαιντανύλη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3459/2006 «Κώδικας Νόμων για
τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/
Α/25.5.2006).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15.7.1988 Υπ. Απόφαση
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης
των ουσιών του άρθρου 4 του ν. 1729/1987...» (ΦΕΚ 535/
Β/1.8.1988).
3. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000), Οργανισμός
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/61921/3.7.2009 (ΦΕΚ 1393/
Β/13.7.2009) Υπ. Απόφαση υπαγωγής του φαρμακευ−
τικού ιδιοσκευάσματος ABSTRAL στις διατάξεις του
ν.3459/2006 περί ναρκωτικών.
5. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−
νεδρία υπ’ αριθμ. 8/2009, 22.7.2009.
6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.125558/4.10.2007 Υπουργική
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ−
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού»
στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως Μέγιστη Ημερήσια Δόση για το φαρμα−
κευτικό ιδιοσκεύασμα ABSTRAL (υπογλώσσιο δισκίο)
που περιέχει την ουσία Fentanyl τα 3.200 mcg.
Το ανωτέρω φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα δύναται με
ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με Ειδική Συνταγή
Ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγι−
στη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15)
ημερών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 28324/17888
(5)
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ Δήμου
Λυκόβρυσης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το−
πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 «Συμβά−
σεις μίσθωσης έργου» (Φ.Ε.Κ 206/Α/8.10.1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ151/Α/6.8.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
6. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/30/13327/17.7.2009 έγ−
γραφο της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΚΕΠ του
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο κατανέμονται συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας 5 μηνών, για την
στελέχωση του ΚΕΠ Δήμου Λυκόβρυσης, προκειμένου
να καλυφθούν έκτακτες λειτουργικές ανάγκες.
7. Το γεγονός ότι οι νέες συμβάσεις πρέπει κατά
προτεραιότητα να καταρτίζονται με κριτήριο την προ−
ηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε από τους συμβα−
σιούχους, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
με 1 άτομο για το ΚΕΠ Δήμου Λυκόβρυσης για χρονικό
διάστημα (5) μηνών. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου
αυτού ορίζεται ο Δήμος Λυκόβρυσης.
1. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λ.π. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβα−
σιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια
της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγού−
μενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία θα πρέπει
να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των
Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού.
2. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσε−
ων πρέπει να δοθεί προσοχή στην συμπλήρωση του
υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα
νέα στοιχεία (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετο−
νομασία Υπουργείου).
3. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ
ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή
συμβασιούχου 880€. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λει−
τουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση
γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το
ύψος της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν τα εξής : Α) Αν ο
συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμ−
βάσεις 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 880€. Β) Αν ο
συμβασιούχος έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις
άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 1000€.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 6805
(6)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 4434/19.5.2009 απόφασής
μας περί ανωτάτου ορίου Επιτρεπομένων ημερών
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας − Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2685/1999
(ΦΕΚ 35/Α/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δια−
τάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 25 του ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9.9.1999)
,«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/30.5.1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α’)
«Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ
21/Α) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως αυ−
τός ισχύει.
4. Το υπ’ αριθμ. 2056731/6145/0022/4.2.1998 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Τα υπ’ αριθμ. 03/2026/9.6.2009, 32394/1965/14.7.2009
και 3622/14.7.2009 έγγραφα των Δ/σεων Διοικητικών
Υπηρεσιών των Ν. Δ. Καβάλας, Ξάνθης και Δράμας αντί−
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στοιχα με τα οποία υποβάλλονται τα αιτήματα τους
σχετικά με το αντικείμενο του θέματος.
6. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από
την απόφαση αυτή δαπάνη προβλέπεται να ανέλθει
στο ποσό των 13.270, 1.700 και 1.500 Ε αντιστοίχως
περίπου σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν
από τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα Καβάλας, Ξάνθης
και Δράμας.
7. Την υπ’ αριθμ. 4434/19.5.2009 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ.
Δ71909/26.5.2009), αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 4434/19.5.2009 απόφα−
σή μας ως ακολούθως:
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΤ. ΕΔΡΑΣ

Διεύθυνση Υγείας

Ιατρών Δημοσ.
Υγείας ΕΣΥ

Π.Ε.

80

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟ−
ΡΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΤ. ΕΔΡΑΣ

Δ/νση Εγγ. Βελτ.

Πολιτικών
Μηχανικών

Π.Ε.

20

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΤ. ΕΔΡΑΣ

ΤΜ. ΔΗΜ.
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΟΠΤΙΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Π.Ε.

120

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 4434/19.5.2009 από−
φασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 5 Αυγούστου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 4708
(7)
Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Κ. Νευ−
ροκοπίου», σε κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυ−
μία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κάτω Νευρο−
κοπίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΑ.Ν.)».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
AΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 252, 254 και 269 του ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων»
Β) Της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107?Α’) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ−
ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
2) Την υπ’ αριθμ. 2439/16.4.2009 (ΦΕΚ 839/Β/6.5.2009)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
περί εξουσιοδότησης προς υπογραφή «Με εντολή Γε−
νικού Γραμματέα»

4) Την υπ’ αριθμ. 7120/99/1.3.2000 (ΦΕΚ 383/τ.Β΄/24.3.2000)
απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας−Θράκης, «Σύσταση Αναπτυξιακής Δημοτικής
Επιχείρησης Κ. Νευροκοπίου», που τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αριθμ. 3934/19.5.2000 (ΦΕΚ 761/τ.Β΄/21.2.2000) και
3880/23.4.2003 (ΦΕΚ 625/τ.Β΄/20.3.2003) όμοιες.
5) Την υπ’ αριθμ. 175/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Κ. Νευροκοπίου, αναφορικά με την μετατρο−
πή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Κ. Νευροκοπίου» σε
κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006
με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Κάτω Νευροκοπίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΑ.Ν.)»
6) Την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, αποφασίζου−
με:
Εγκρίνουμε την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική
Επιχείρηση Κ. Νευροκοπίου », σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε κοινωφελή Επιχείρηση με
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κάτω
Νευροκοπίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΑ.Ν.)» και προσαρμόζουμε το κα−
ταστατικό της ως εξής:
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου
Κ. Νευροκοπίου λειτουργεί ως ίδιο νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα, και διέ−
πεται, ως προς τη συγκρότηση, διοίκηση, οργάνωση,
λειτουργία και υλοποίηση των έργων της αρμοδιότητάς
της, τη διαχείριση και εποπτεία της καθώς και τις πηγές
χρηματοδότησης της, από τις διατάξεις των άρθρων
254 έως 264 και 268 έως 270 του ν. 3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Η νέα επιχείρηση
αποτελεί καθολικό διάδοχο της προηγουμένης και ανα−
λαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της.
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών , δραστηριοτήτων και η
παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς
Α1. κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συ−
γκεκριμένα:
− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, με τη
Α. 1.1. προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.
Α. 1.2. λειτουργία παιδικών , βρεφικών και βρεφονη−
πιακών σταθμών,
Α. 1.3. κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και
αναψυχής ηλικιωμένων,
Α. 1.4. μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προ−
γραμμάτων.
− Η εφαρμογή πολιτικών και 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.
− Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων
δημοτών
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− Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
την ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνία.
− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού
δικτύου 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.
Α.2 παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, και συγκε−
κριμένα:
− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.
− Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
− 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 λειτουργία
δημοτικού κινηματογράφου , θεατρικών εργαστηρίων,
φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχο−
λών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η
μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
− Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής
και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή
παραχωρούνται στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου
− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων (πανηγύρια κ.ά.) ή
η συμμετοχή της σε αυτά.
− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και εναλλακτικού του−
ρισμού εφόσον δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
− Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
− Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου
για τα θέματα του περιβάλλοντος και την έλεγχο της
ρύπανσης.
− Η δημιουργία και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντι−
κής εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
− Η προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών
(περιβαλλοντικός, οικολογικός τουρισμός κ.λπ.)
− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της
ρύπανσης στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου
− Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει, για
την αντιμετώπιση πυρκαγιών.
Β1. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα
με τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του
ν.3463/2006
Β.2 η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευ−
νας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής
(ευρυζωνικά δίκτυα, εξοικείωση πολιτών με τις νέες
τεχνολογίες κ.ά.)
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Β.3 Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα το−
πικά 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.
− Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού
της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους,
με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για
την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για
πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η έδρα της επιχείρησης ορίζεται η πόλη του Κάτω
Νευροκοπίου.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου
για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν
υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του
ν.3463/2006.
− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.
− Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και
από φυσικά πρόσωπα.
− η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με
τους καταστατικούς σκοπούς
− Η χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμ−
ματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του ν. 3463/2006.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) μελές δι−
οικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους
αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα
μέλη αυτά τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του
Δήμου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα. Τα
υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της
επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών ένα
μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα προστίθε−
ται και εκπρόσωπος των εργαζομένων (χωρίς αλλαγή
της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απασχολεί
περισσοτέρους από είκοσι εργαζόμενους ο οποίος θα
καταλαμβάνει την θέση ενός Δημότη ή κατοίκου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το Κεφάλαιο της Επιχείρησης ανέρχεται σε ποσό €
686.654,63 από το οποίο ποσό € 534.553,66 αποτελεί το Κε−
φάλαιο της ήδη λειτουργούσας Δημοτικής Επιχείρησης και
το υπόλοιπο ποσό € 151.810,08 την αύξηση του κεφαλαίου
της επιχείρησης για να καλύψει την αρνητική της θέση.
ΔΙΑΛΥΣΗ
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της
διάρκειας της με απόφαση του δημοτικού συμβουλί−
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ου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία
λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανε−
νεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη
λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσι−
ακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Κάτω
Νευροκοπίου.
Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που
ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο Κάτω Νευροκο−
πίου.
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως η Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση του Δήμου Κ. Νευροκοπίου υποκαθίσταται αυτο−
δικαίως χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Αναπτυξιακής
Δημοτικής Επιχείρησης Κ. Νευροκοπίου εξομοιωμένη
με καθολικό διάδοχο.
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν, εφαρμό−
ζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006) όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέ−
στερα.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κ.
Νευροκοπίου οικ. Έτους 2009 ύψους 151.810,08 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Δράμα, 7 Αυγούστου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
Μ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
F
Αριθμ. 14542
(8)
Προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου
Αλυζίας με την Επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική
Επιχείρηση Τοπικής, Κοινωνικής, Πολιτιστικής και
Αθλητικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλυζίας» στις δια−
τάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254−269, του ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.) (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8.6.2006), σύμφωνα με τις οποίες
θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των Δημοτικών Επιχει−
ρήσεων του π. δ/τος 410/1995 (Δ.Κ.Κ.).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25, του ν. 3613/2007 (Φ.Ε.Κ.
263/Α’/23.11.2007) με τις οποίες τροποποιούνται και αντι−
καθίσταται οι παραπάνω διατάξεις και οι οποίες εν συ−
νεχεία αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου
21, παρ. 13, του ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263/Α΄/23.12.2008), με
τις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες αυτών από την
λήξη τους έως τις 31.12.2009.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 149, του ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.) περί ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των
Συλλογικών Οργάνων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.
4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/30.5.1997, τ.
Α’), «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση διατάξεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 8/2002, απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αλυζίας περί «Σύστασης Δημοτικής Επιχείρη−
σης στο Δήμο Αλυζίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή
Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής, Κοινωνικής, Πολιτιστικής
και Αθλητικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλυζίας», η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 9223/18.4.2002, απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (631/τ.Β΄/22.5.2002).
6. Την υπ’ αριθμ. 132/2007, απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αλυζίας περί «Τροποποίησης της Συστα−
τικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης στο Δήμο
Αλυζίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επι−
χείρηση Τοπικής, Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Αθλητι−
κής Ανάπτυξης του Δήμου Αλυζίας», η οποία εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. 13992/10.7.2007, απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημοσι−
εύτηκε στο ΦΕΚ (1464/Τ. Β΄/13.8.2007).
7. Την υπ’ αριθμ. 93/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αλυζίας, με την οποία γίνεται η «Προσαρ−
μογή της αμιγούς Δημοτικής Επιχ/σης με την Επωνυμία
«Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής, Κοινωνικής,
Πολιτιστικής και Αθλητικής Ανάπτυξης τοο Δήμου Αλυζί−
ας», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)»
όπως ισχύει, σε Κοινωφελή Επιχείρηση.
8. Την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη Σκοπιμότητας −
Βιωσιμότητας της εν λόγω Κοινωφελούς Επιχείρησης, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 92/2008 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλυζίας, με την οποία
διαπιστώνεται η βιωσιμότητα της εν λόγω Δημοτικής
Επιχείρησης, προκειμένου για την Προσαρμογή αυτής
στις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.ΚΚ.), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 93/2009 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλυζίας, η οποία αφο−
ρά την «Προσαρμογή της αμιγούς Δημοτικής Επιχ/σης
με την Επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση
Τοπικής, Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Αθλητικής Ανά−
πτυξης του Δήμου Αλυζίας», σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)», όπως ισχύει, σε Κοινωφελή
Επιχείρηση, ως εξής:
Μετατρέπει την υπάρχουσα Δημοτική Επιχείρηση με
την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Τοπι−
κής, Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Αθλητικής Ανάπτυξης
του Δήμου Αλυζίας», σε Κοινωφελή Επιχείρηση του Δή−
μου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Αλυζίας» ως κάτωθι:
1. Ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο
διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 269 του
Κ.Δ.Κ. (ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 Α’) όπως ισχύει σήμερα, με
την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ».
2 Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστη−
ριοτήτων στους ακόλουθους τομείς :
• Πολιτιστική ανάπτυξη
• Προώθηση του αθλητισμού, διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων
• Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης
• Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τη νε−
ολαία
• Διαχείριση του περιβάλλοντος, προώθηση της αει−
φόρου ανάπτυξης, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
• Οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
• Εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολο−
γίας
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3. Η Επιχείρηση διοικείται από (7) επταμελές διοικητικό
συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους
αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι τέσσερις
(4) θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου από τους
οποίους ο ένας (1) θα προέρχεται από τη μειοψηφία, (1)
ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής του
δήμου, και οι υπόλοιποι δύο (2) 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 Διοικητικό Συμβούλιο
ένας (1) εκπρόσωπος τους και μειώνεται αντίστοιχα ο
αριθμός των δημοτών − κατοίκων, χωρίς αλλαγή της
συστατικής πράξης.
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 Δυτι−
κής Ελλάδας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Η έδρα της Επιχείρησης είναι η Έδρα του Δήμου
Αλυζίας (Τ.Δ. Κανδήλας).
6. Ο Δήμος διαθέτει στην επιχείρηση το χρηματικό
ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000 €) ως κεφάλαιο
κίνησης.
7. Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέλθουν από :
α) Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το πρόγραμμα
δράσης που θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της
επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
(άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.).
β) Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες
των υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του
Κ.Δ.Κ.).
γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτο−
διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 268 του Κ.Δ.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) Δάνεια και
η) Κληρονομιές, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
8. Η Επιχείρηση λύεται:
α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα
με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
β) όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της
Επιχείρησης και
γ) σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.
Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκα−
θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει
περιέρχονται στο Δήμο.
9. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες
των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η
διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται
από τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές και
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10. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: Από την παρούσα απόφα−
ση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού
του Δήμου Αλυζίας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των
#20.000# ΕΥΡΩ, το οτιοιο αποτελεί και Κεφάλαιο εκ−
κίνησης και έχει εγγραφεί σε αντίστοιχο Κ.Α.30−7511 με
τίτλο «Κεφάλαιο του Δήμου στην Δημοτική Κοινωφελή
Επιχ/ση» του προϋπολογισμού έτους 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ι.Π. Μεσολογγίου, 29 Ιουλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
Αριθμ. 44225/10982
(9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 301 Γ.Γ./15.9.1998 απόφα−
σής μας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και πα−
ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενι−
κού Γραμματέα».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτ/ση− Πε−
ριφερειακή Ανάπτυξη − Δημοκρατικός Προγραμματι−
σμός»
3. Τις διατάξεις του ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α 131) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις»
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 301 Γ.Γ./15.9.1998 (ΦΕΚ 1038/2.10.1998)
απόφασή μας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και πα−
ροχής εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγρά−
φων κ.λ.π., όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα
6. Την ανάγκη τροποποίησης της παραπάνω απόφασης
για τη αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων
του Τμήματος Εργαστηρίου της Δ/νσης Δημοσίων Έρ−
γων της Π.Δ.Ε. με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση
των υποθέσεων και την αμεσότερη εξυπηρέτηση των
πολιτών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 301 Γ.Γ./15.9.1998 (ΦΕΚ
1038/2.10.1998) απόφασή μας, ως προς την παρ. 2Δ στην
οποία δόθηκαν αρμοδιότητες στον Προϊστάμενο του
Τμήματος Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων και αναθέ−
τουμε στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημοσίων Έρ−
γων να υπογράφει με εντολή μας (Με Εντολή Γενικού
Γραμματέα), αποφάσεις, έγγραφα, ή άλλες πράξεις της
αρμοδιότητας μας, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέ−
ρω με την παρούσα απόφαση:
• Τη διαχείριση των δαπανών του Τμήματος Εργα−
στηρίου
• Τη χορήγηση των κανονικών και αναρρωτικών αδει−
ών προσωπικού του Τμήματος

23198

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

• Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και εντός της
Περιφέρειας των υπαλλήλων του Τμήματος
• Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
301 Γ.Γ./15.9.1998 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με την υπ’ αριθμ. 6362/27.7.2009 απόφαση Νομάρχη
Ηλείας χορηγείται στην Κουτρούλη Διονυσία του Γε−
ωργίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού.

Πάτρα, 6 Αυγούστου 2009

Με εντολή Νομάρχη

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.
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