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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.65895/16917/
30/09/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).
2. Το π.δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχα−
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168/1989), όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/96 (ΦΕΚ Α΄ 154/1996), σε συν−
δυασμό με το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ 19/1996) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»,
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Του
Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85/2004) και σε συνδυασμό
με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομι−
κών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι−
κών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης
σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μα−
κεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009), το π.δ.
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) και το π.δ. 24/2010
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56/15.04.2010).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Το π.δ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 214/07.10.2009) και το π.δ. 89/2010 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α΄ 154/07.09.2010).
4. Την με αριθμ. οικ. 46098/25.10.2010 απόφαση «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραΐτη και
Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β΄ 1696/27.10.2010).
5. Το άρθρο 29 του νόμου 2773/1999 «Απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας − Ρύθμιση θεμάτων ενεργεια−
κής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286/1999), όπως
ισχύει, και ειδικότερα την παρ. 4, σύμφωνα με την οποία
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, οι κάτοχοι
Άδειας μπορεί να υποχρεωθούν να διαφοροποιούν για ομά−
δες Καταναλωτών τα τιμολόγια τους, με την προϋπόθεση
ότι: α) διασφαλίζεται η δυνατότητα κάλυψης των συνολικών
δαπανών για κάθε κάτοχο άδειας και β) όσον αφορά τη
ΔΕΗ, η μη ύπαρξη επιδοτήσεων μεταξύ Επιλεγόντων και
Μη Επιλεγόντων Πελατών.
7. Την απόφαση του Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. υπ’ αρ. Δ5/ΗΛ/
Β/Φ29/16180/06.08.2010, ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010 «Εφαρμογή
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου».
8. Το γεγονός ότι διαπιστώνεται ανάγκη παράτασης της
περιόδου υποβολής των αιτήσεων κατά την πρώτη εφαρ−
μογή του μέτρου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκα−
λείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης Δ5−ΗΛ/
Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμο−
λογίου» (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ., κάθε ημερολογιακό
έτος υποβάλλονται από 1/10 έως 15/12 του προηγούμενου
έτους. Για την πρώτη εφαρμογή (ένταξη το 2011) οι αιτήσεις
υποβάλλονται από 1/10/2010 έως και 31/01/2011. Για όσες από
τις αιτήσεις αυτές ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί μετά την
01.01.2011 η ένταξη θα γίνεται αναδρομικά από 01.01.2011.»
2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η απόφαση Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/
16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολο−
γίου» (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010).
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010

β) Της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν. 3147/2003 (Α΄
135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με το άρθρο 19
παράγραφος 19 του Ν. 3208/2003 (Α΄ 303).
γ) Των άρθρων 1 παράγραφος 3 και 2 παράγραφος 1 περι−
πτώσεις ζ) και η) του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστα−
σίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη
χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της
Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτι−
κά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτερικό
της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμ−
βουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ,
94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ
της Επιτροπής», όπως ισχύει.
δ) Του Π.Δ. 27/2009 (Α΄ 46) «Καθορισμός κανόνων διενέρ−
γειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμε−
νων ζωνών στη Χώρα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία
92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής».
ε) Του άρθρου 11 του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/
ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.»
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομοθεσία
αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2) Την υπ’ αριθ. 271752/2010 (Β΄ 1673) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη − Μαρία
Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
3) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ.
Οικονομικών 2672/3−12−2009 (Β΄ 2408) «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού Φίλιππου Σαχινίδη».
4) Το με αριθμό 43793/17−6−2010 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οικονομικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
5) Το με αριθμό 4915/17−08−2010 αναλυτικό πρόγραμμα
δειγματοληψίας και ανάλυσης κόστους κατά επιβλαβή ορ−
γανισμό για τη διενέργεια των επισκοπήσεων του έτους
2010 που υπέβαλλε το ΜΦΙ στη Διεύθυνση Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Άρθρο 1
Ανάθεση έργου

F
Αριθμ. 192221
(2)
Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο του
έργου των επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστα−
τευόμενων ζωνών.

Ανατίθεται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
(ΜΦΙ) για την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου 2010 έως 9 Δεκεμ−
βρίου 2011, έναντι αποζημίωσης, το έργο των επισκοπήσεων
(Surveys) για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη
Χώρα, από ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 2
Σύναψη σύμβασης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 45 του Ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλήψε−
ως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών
και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας»,
όπως ισχύει.

Για την ανάθεση του έργου στο ΜΦΙ συνάπτεται σύμβαση,
μεταξύ του Προϊσταμένου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων και του ΜΦΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
26 του Ν. 3147/2003 (Α΄ 135), όπως προστέθηκε με το άρθρο 19
παράγραφος 19 του Ν. 3208/2003 (Α΄ 303).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3
Δαπάνες
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύψους
355.000,00 € (τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ) για
το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ.29/110, ΚΑΕ 2111 με ισόποση
μεταφορά στον ΚΑΕ 0873 του ίδιου φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F
Αριθμ. 150863/17911
(3)
Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας»
σε κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Πάτρας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις των άρθρων 277−284 του Π.Δ. 410/95,
σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 252−255, 265,
269−270, του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08−06−2006), κα−
θώς και τις όμοιες του άρθρου 11 § 22,23 και 24 του
Ν. 2503/1997 και τις όμοιες του Ν. 2539/1997.
2.− Την αρίθμ. 5948/3−5−2007 (ΦΕΚ 733/9−5−2007) και
8105/27−6−07 (ΦΕΚ 1165/τ. Β΄/11−7−07) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Π.Δ.Ε. «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Γενικό Διευθυ−
ντή και τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών − με εντολή
Γενικού Γραμματέα».
3.− Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α).
4.− Την αρίθμ. 8045/1990 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 210/30−03−1990 τεύχος Β΄ περί
σύστασης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας»
Ν. Αχαΐας, καθώς και τις αρίθμ. 12036/2−8−1999, 16631/30−
10−2003 και 72325/21208/2010 αποφάσεις μας περί τροπο−
ποίησης της συστατικής πράξης της επιχείρησης (ΦΕΚ Β΄
1660/25−08−1999, ΦΕΚ Β΄ 1750/26−11−2003 τεύχος και ΦΕΚ Β΄
152−17.02.2010).
5.− Την αρίθμ. 655/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Πατρέων, περί προσαρμογής της Δημοτι−
κής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας» Ν. Αχαΐας σε κοινωφελή
επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επι−
χείρηση Πολιτισμού Πάτρας».
6.− Την από Νοέμβριο 2010 οικονομοτεχνική μελέτη, περί
προσαρμογής της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας»,
η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 655/2010 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αρίθμ. 655/2010 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, περί προσαρμογής της
Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επι−
χείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας» Ν. Αχαΐας, όπως
αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:
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Μετατρέπεται η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυ−
μία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πά−
τρας» Ν. Αχαΐας, σε κοινωφελή επιχείρηση με την επω−
νυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού
Πάτρας», ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254
έως και 264 και 268 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν. 3463/06, ΦΕΚ 114 Α΄).
1. Θεμελιώδεις σκοποί της Επιχείρησης είναι:
1. Διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας
2. Λειτουργία Ορχήστρας Πατρών
3. Λειτουργία Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων
4. Διοργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών
5. Λειτουργία τμημάτων Κινη ματογράφου και Φωτογραφίας
6. Λειτουργία Εικαστικού Εργαστη ρίου
7. Λειτουργία Δημοτικής Πινακοθήκης
8. Παραγωγή διαφόρων εκδηλώσεων (Εκδηλώσεις Χρι−
στουγέννων, Πάσχα κ.α.)
2. Η επιχείρηση θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο απο−
τελούμενο από έντεκα (11) μέλη, τα οποία θα ορίζονται μαζί
με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο.
Από τα μέλη αυτά, τουλάχιστον τρεις (3) θα είναι αιρετοί
εκπρόσωποι του Δήμου, ένας (1) θα είναι εκπρόσωπος των
εργαζομένων στην επιχείρηση, εφόσον αυτή θα απασχολεί
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυό−
μενος από τη γενική συνέλευση αυτών και ένας (1) θα είναι
εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα
μέλη θα είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν
πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρη−
σης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα
μέλος εξ αυτών θα προέρχεται από τη μειοψηφία.
3. Η διάρκεια της Επιχείρησης είναι πενήντα χρόνια (50)
χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά το νόμο
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Πατρέων του
Νομού Αχαΐας.
5. Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα έχει κεφάλαιο 2.488.041,00
Ευρώ. Το κεφάλαιο αυτό θα καλυφθεί από τον Δήμο Πατρέ−
ων με ισόποσες τμηματικές καταβολές εντός της επόμενης
τριετίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 10.75.13 και
θα εγγραφεί στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των
ετών 2011, 2012 και 2013.
6. Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέλθουν από:
Απευθείας αναθέσεις από το Δήμο ή τα Νομικά του πρό−
σωπα, στο ύψος των 45.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και μέχρι
του ποσού των 150.000,00 ετησίως, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 268 του ΔΚΚ.
Χρηματοδότηση μέσω 2ετούς προγράμματος από το
Δήμο, βάσει συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που θα ανα−
τεθούν από το Δήμο προς την επιχείρηση.
Χρηματοδότηση από όλες τις πιθανές πηγές, που προ−
βλέπονται στον Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/06), καθώς και από οποια−
δήποτε άλλη διάταξη εκδοθεί στο μέλλον και αφορά τις
κοινωφελείς επιχειρήσεις.
Επιχορηγήσεις των προγραμμάτων που λειτουργούν
σήμερα και μέχρι το χρονικό διάστημα που θα ισχύσουν
οι επιχορηγήσεις. Έσοδα από εισιτήρια παραστάσεων
Έσοδα από χορηγίες Διάφορα άλλα έσοδα (κυλικείο −
έσοδα από θεατρικά κ.α.).
7. Η Επιχείρηση διαλύεται:
α) με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με
την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων.
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β) όταν λήξει, χωρίς να παρατάξει, η διάρκεια της Επι−
χείρησης και σε
γ) περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης. Τη διάλυση
της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκτός από την
περίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθάριση γίνεται από εκ−
καθαριστές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέ−
σεις, πληρώνονται τα χρέη της Επιχείρησης. Το υπόλοιπο
περιέρχεται στο Δήμο.
8. 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 επιχειρήσεις διατάξεις του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06).
Από την δημοσίευση της παρούσας στο οικείο ΦΕΚ προ−
καλείται στον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων, δαπάνη
ύψους 2.488.041 € η οποία θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες
ετήσιες καταβολές, τα έτη 2011, 2012 και 2013 και θα προ−
βλεφθεί στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των ετών
2011, 2012 και 2013 και στον Κ.Α. 10.75.13 αυτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 15 Δεκεμβρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 115850/6310
(4)
Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού, Πολιτι−
σμού, Κοινωνικής Ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου»
σε Κοινωφελή Επιχείρηση του Ν. 3463/2006 με την επω−
νυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙ−
ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕ−
ΣΤΟΡΙΟΥ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/
30−05−1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ−
ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 παράγραφος 1 περίπτω−
ση Α΄, 254 έως και 264 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08−
06−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφοι 19 και 20 του
Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ. Α΄/23−12−2008) «Αναδιοργάνωση
της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 3 του Ν.
3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/28−12−2009) «Αναμόρφωση συστήμα−
τος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
5. Την αρίθμ. πρωτ. 2907/28−05−1996 (ΦΕΚ 507/τ. Β΄/
01−07−1996) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Κα−
στοριάς αναφορικά με τη σύσταση στο Δήμο Νεστορίου
του Νομού Καστοριάς αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού, Πολιτι−
σμού, Κοινωνικής Ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις αρίθμ.
πρωτ. 654/31−01−2002 (ΦΕΚ 814/τ. Β΄/01−07−2002), 2918/15−
05−2002 (ΦΕΚ 814/τ. Β΄/01−07−2002), 2110/07−04−2003 (ΦΕΚ
674/τ. Β΄/30−05−2003) και 975/15−02−2005 (ΦΕΚ 396/τ. Β΄/28−
03−2005) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας.

6. Την αρίθμ. 142/ 2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νομού Καστοριάς, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχεί−
ρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού,
Πολιτισμού, Κοινωνικής Ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστο−
ρίου» σε Κοινωφελή Επιχείρηση του Ν. 3463/2006, με τα
εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κοινωφελής επιχείρηση του άρθρου 252 παράγραφος 1
περίπτωση Α΄ του Ν. 3463/2006.
ΣΚΟΠΟΣ
Οι σκοποί και τα αντικείμενα της κοινωφελούς επιχεί−
ρησης είναι:
Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Νεστορίου είναι η οργάνωση λειτουργιών ή δραστη−
ριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών προς το Δήμο Νεστορίου
που συνδέονται ή έχουν συνάφεια με τις αρμοδιότητές του,
όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται κάθε φορά, στους
τομείς των αρμοδιοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων από
τους νόμους του κράτους. Αντικείμενο της Δημοτικής Κοι−
νωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νεστορίου θα είναι:
• Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων προς
όφελος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμ−
βανομένων των ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων, οι οποίοι
θα προέρχονται αποκλειστικά από την άσκηση των συγκε−
κριμένων κοινωφελών δραστηριοτήτων, στους οποίους θα
δραστηριοποιείται η κοινωφελής επιχείρηση
• Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και
τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής
• Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη: 1) Η εφαρ−
μογή πολιτικών υποστήριξης βρεφικής, παιδικής και τρί−
της ηλικίας (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι), 2) Συμμετοχή
σε δράσεις και προγράμματα που αφορούν στην παροχή
υπηρεσιών υγείας (κέντρα αγωγής υγείας, υποστήριξη
πολιτών με αναπηρία, συμβουλευτική στήριξη σε θέματα
ενδοοικογενειακής βίας, κέντρα πρόληψης κατά εξαρτη−
σιογόνων ουσιών κ.λπ.), 3) Ίδρυση και λειτουργία κέντρου
δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.),
4) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων για την ομαλή
ένταξη των οικονομικών μεταναστών στην τοπική κοινωνία,
5) Δημιουργία δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης
• Δημιουργία τμήματος προληπτικής ιατρικής
• Εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη του τοπικού
πολιτισμού (Πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο, μουσείο,
πινακοθήκη, κινηματογράφος, θέατρο, ωδείο, σχολή εικα−
στικών τεχνών, διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παρα−
στάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων)
• Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευρω−
παϊκό επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη του τοπικού πολι−
τισμού
• Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων συνδεδεμένες με
τον πολιτισμό
• Δημιουργία γραφείου υποθέσεων πολιτών και πλη−
ροφόρησης σε θέματα ανεργίας, επιχειρηματικότητας,
επαγγελματικής κατάρτισης, προστασίας περιβάλλοντος,
ενημέρωσης καταναλωτή, καθώς και η συμμετοχή σε αντί−
στοιχα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα
• Κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με τον
σκοπό της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση δεν έχει
εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα, ούτε και συμπίπτει
με τις παραχωρηθείσες στους ΟΤΑ κρατικές αρμοδιό−
τητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. II
του Ν. 3463/2006
• Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης νέων−ίντερνετ
καφέ−αναψυκτηρίου−εστιατορίου
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• Δίκτυο υπηρεσιών προς τα σχολεία
• Κέντρο Υποστήριξης Ηλικιωμένων−Κ.Α.Π.Η.
• Κέντρο υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια
από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Νε−
στορίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Με την προσαρμογή το κεφάλαιο της επιχείρησης πα−
ραμένει στο ύψος των 74.063,94 €, όπως αυτό είχε διαμορ−
φωθεί με την υπ’ αριθμ. 2918/15−05−2002 (ΦΕΚ 814/τ. Β΄/01−
07−2002) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που
αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί
με τους αναπληρωτές τους, από το δημοτικό συμβούλιο.
Από τα μέλη αυτά τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι
του δήμου, εκ των οποίων το ένα (1) προέρχεται από την
μειοψηφία, ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της
περιοχής και δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο
της επιχείρησης. Ο ένας (1) δημότης αντικαθίσταται με εκ−
πρόσωπο των εργαζομένων όταν η επιχείρηση απασχολεί
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Νεστορίου για τις
δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με
βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του
Ν. 3463/2006
• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268
του Ν. 3463/2006
• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων
• Οι δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά
πρόσωπα
• Λοιπές επιχορηγήσεις
• Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων
της
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς
σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την από−
λυτη 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 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 Δήμο ή την Κοινό−
τητα που την είχε συστήσει.
Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που
ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινωφελής Δημοτική Επιχεί−
ρηση Πολιτισμού, Κοινωνικής Ανάπτυξης και Πρόνοιας
Νεστορίου υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία
άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Πο−
λιτισμού, Κοινωνικής Ανάπτυξης και Πρόνοιας Νεστορίου,
εξομοιουμένη με καθολικό διάδοχο.
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ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για
το Δήμο Νεστορίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καστοριά, 14 Δεκεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
F
Αριθμ. 114701/6250
(5)
Μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης
Κλεισούρας» Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ σε Κοινωφελή Επιχείρηση
του Ν. 3463/06, με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Δήμου ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/30−05−
1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
β) των άρθρων 252 παρ. 1α, 254 έως και 264 του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08−06−2006) «Κύρωση του Κώ−
δικα Δήμων και Κοινοτήτων».
γ) των παρ. 19 και 20 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
(ΦΕΚ 263/τ. Α΄/23−12−2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» με τις οποίες αντικαταστάθηκε
το δεύτερο εδάφιο των παρ. 1 και 2 του άρθρου 254 του
Ν. 3463/06.
δ) του άρθρου 17 παρ. 3 του Ν. 3812/09 (ΦΕΚ 234/
τ. Α΄/28−10−2009) με τις οποίες, η προθεσμία της παρ. 1
του άρθρου 269 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 21 του Ν. 3731/08, παρατάθηκε από τη λήξη της
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.
2. Την αρίθμ. οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574/τ. Β΄/17−8−2007) «Κα−
θορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής
μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ
και του ελέγχου αυτής» του Υπουργείου Εσωτερικών Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
3. Την αρίθμ. ΚΒ/1314/16−02−1994 (ΦΕΚ 169/τ. Β΄/17−03−1994)
απόφαση Νομάρχη ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ περί σύστασης Κοινοτικής
Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Κλεισούρας (Κ.Ε.Τ.ΑΝ.
ΚΛ.) της Κοινότητας Κλεισούρας Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις αρίθμ. α) 1036/21−02−1997 (ΦΕΚ 225/τ. Β΄/26−03−
1997, β) 622/31−01−2002 (ΦΕΚ 814/τ. Β΄/01−07−2002) και γ) 6356/
21−10−2003 (ΦΕΚ 1744/τ. Β΄/26−11−2003) αποφάσεις Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας.
4. Την αρίθμ. 63/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ αναφορικά
α) με την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμό−
τητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης και β) τη μετατροπή
της αμιγούς επιχείρησης με τη επωνυμία «Δημοτική Επιχεί−
ρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Κλεισούρας» σε κοινωφελή
επιχείρηση του Ν. 3463/2006, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχεί−
ρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής
Ανάπτυξης του Δήμου Κλεισούρας» σε κοινωφελή επιχεί−
ρηση του Ν. 3463/2006, με τα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Κοινωφελής Επιχείρηση του άρθρου 252 παρ. 1α του
Ν. 3463/2006.
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ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
1. Η υποστήριξη φορέων σε θέματα προστασίας του περι−
βάλλοντος και ανάληψης δραστηριοτήτων για την προστα−
σία από ζημιές ή φθορές που κατά καιρούς προκαλούνται
από φυσικά ή άλλα φαινόμενα, την αξιοποίηση ευκαιριών
και δυνατοτήτων που δίδονται από Δημοτικά ή άλλα προ−
γράμματα για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της
περιοχής της και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της Κλεισούρας και της ευρύτερης περιοχής.
2. Η ανάληψη, υλοποίηση και εκτέλεση επιμορφωτικών
προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από δημοτικούς ή
εθνικούς φορείς (π.χ ΕΚΤ ΟΑΕΔ κ.λπ.) για την επιμόρφωση
και κατάρτιση των νέων της περιοχής.
3. Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και πιο συγκε−
κριμένα: Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη
και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και της τρίτης
ηλικίας όπως π.χ. πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια
από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Κλει−
σούρας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Με την προσαρμογή το κεφάλαιο της επιχείρησης πα−
ραμένει στο ύψος των 8.804,11 ευρώ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που
αποτελείται από εφτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί
με τους αναπληρωτές, από το δημοτικό συμβούλιο. Από
τα μέλη αυτά τρία (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου
εκ των οποίων το ένα (1) προέρχεται από την μειοψηφία,
δύο (2) είναι εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής
και δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου που έχουν
πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρη−
σης. Ο ένας (1) δημότης αντικαθίσταται με εκπρόσωπο των
εργαζομένων όταν ή επιχείρηση απασχολεί περισσότερους
από είκοσι (20) εργαζομένους.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Κλεισούρας για
τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του
ν. 3463/2006.

• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268
του ν. 3463/2006.
• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά
πρόσωπα.
• Λοιπές επιχορηγήσεις.
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς
σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
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 από−
λυτη 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 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 περιέχονται στο Δήμο ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ.
Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που
ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για
το Δήμο ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καστοριά, 10 Δεκεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.65895/16917/30/09/2010, απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1919/13/12/2010 τ. Β΄ σ. 29368 στήλη 2η σειρά 13η και
αφορά την απόδοχη απόκτησης ιθαγένειας της ΦΟΥΑΝΤ
ΣΑΪΝΤΜΑΡΙΑΝΑΣ, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:
Από το λανθασμένο: «ΦΟΥΑΝΤ ΣΑΪΝΤ ΜΑΡΙΑΝΑ ΤΟΥ
ΙΜΠΡΑΜ−ΧΙΜ ΦΟΥΑΝΤ ΣΑΪΜΤ και της ΤΙΡΑΪΖΑ ΧΑΛΕΕΜ»
στο ορθό: «ΦΟΥΑΝΤ ΣΑΪΝΤ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΦΟΥ−
ΑΝΤ ΣΑΪΝΤ και της ΤΙΡΑΪΖΑ ΧΑΛΕΕΜ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

Ƚ

Γ΄

50 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

30 €

-

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

¦

¦

100 €

¦

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆΄

110 €

30 €

¦

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Τεύχος
Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

Έντυπη μορφή
10 €
2.250 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02019632112100008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

