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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. Φ 6.155/οικ. 5412/325 (1)

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας
της «FAMAR ABE». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3325/2005 «΄Ιδρυση και λειτουργία βιομηχα−

νικών − βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄) 
όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 7 του ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν 
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄).

γ) Του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, ορ−
γάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄).

ε) Του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄).

στ) Του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
176 Α΄).

ζ) Του π.δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως ισχύει.

η) Του π.δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την 
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄).

θ) Του π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154 Α΄).

ι) Της απόφασης Υ271/30−9−2010 του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκρά−
τη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 1595 Β΄).

2. Το αρ. 2 παρ. 22 της αριθ. Φ.2/1386/22/9−2−2011 (ΦΕΚ 
335 Β΄) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση δικαιώμα−
τος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 
Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους Διευθύν−
σεων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων και Αυτοτε−
λών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄) και του αρ. 51 του
ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστη−
μα Υγείας και άλλες διατάξεις».

4. Το αρ. 9 της αριθ. ΔΥ(3−4)/Γ.Π. οικ. 139649/9−11−2010 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων 
υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους 
Γεν. Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199 Β΄).

5. Την Φ 6.155/15593/814/20−7−06 (ΦΕΚ 1124/Β΄) απόφασή 
μας − όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Φ6.155/13491/947/
3−7−07 (ΦΕΚ 1223/Β΄) και Φ6.155/17445/792/18−7−2008 (ΦΕΚ 
1592/Β΄) όμοιες − με την οποία χορηγήθηκε άδεια λει−
τουργίας διάρκειας οκτώ ετών στο εργοστάσιο πα−
ραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, 
συμπληρωμάτων διατροφής, κτηνιατρικών αλοιφών, υπό 
έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων και συσκευασίας διαι−
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τητικών τροφίμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
ΦΑΜΑΡ ABE που βρίσκεται στο 49° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών −
Λαμίας, Αυλώνα Αττικής.

6. Την από 17−11−2010 αίτηση της προαναφερόμενης 
επιχείρησης με την οποία ζητάει την εκ νέου τροπο−
ποίηση της άδειας λειτουργίας του εργοστάσιου της 
με την προσθήκη στην επιτρεπόμενη δραστηριότητα 
της δυνατότητας της παραγωγής ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού.

7. Την από 14−12−2010 εισήγηση της υπηρεσίας μας 
και την 6285/27−1−2011 γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφα−
σίζουμε:

1. Τροποποιούμε την Φ 6.155/15593/814/20−7−06 απόφασή 
μας − όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Φ 6.155/13491/947/ 
3−7−07 και Φ 6.155/17445/792/18−7−2008 όμοιες − με την 
οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας διάρκειας οκτώ 
ετών στο εργοστάσιο της ΦΑΜΑΡ ABE που βρίσκεται 
στο 49° χλμ. ΕΟ Αθηνών − Λαμίας, Αυλώνα Αττικής ως 
προς την επιτρεπόμενη δραστηριότητα η οποία πλέ−
ον είναι η παραγωγή φαρμακευτικών και καλλυντικών 
προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, κτηνιατρικών 
αλοιφών, υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων, ια−
τροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και η συσκευασία 
διαιτητικών τροφίμων. Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ 
ως ισχύει η Φ 6.155/15593/814/20−7−06 απόφασή μας.

2. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από 
την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την 
οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες δια−
τάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

Με εντολή
 Αναπληρωτή Υπουργού Υπουργού Υγείας
 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Κοινωνικής
 και Ναυτιλίας Αλληλεγγύης
 Ο Γενικός Γραμματέας Ο Γενικός Γραμματέας
 Βιομηχανίας Δημόσιας Υγείας
 ΑΛΕΞ. ΦΟΥΡΛΑΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Aριθ. 21389 (2)
   Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩ−

ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
το δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε» στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21388/ΥΠΕ/5/00825/Ε/Ν.3299/ 
2004/18−5−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επιχείρησης 
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ 
Α.Ε», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση 
«Μπελεχέρι» του Δήμου Νιάτων, του Νομού Λακωνίας 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης είκοσι τεσσάρων εκα−
τομμυρίων οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων 
(24.860.500) €, με ποσοστό επιχορήγησης (40%) δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σα−
ράντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια (9.944.200) €.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν (2) νέες θέσεις 
εργασίας (2 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 24/12/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 

F
   Αριθ. 1216/47589 (3)
Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυ−

μία «Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Σέσκλου».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/ 
7−6−10).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/95. (Δη−
μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός 
και Κοινοτικός Κώδικας). (ΦΕΚ. 114/τ.Α΄/8−6−2006).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του «Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/ 
2005 (ΦΕΚ. 98/τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138 / 2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας − Στερεάς Ελλάδος».

6. Τη με α.π. 5370/02−02−2011 εγκύκλιο με αριθμό 15 
του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ. με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας 
πράξεων ΟΤΑ και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αι−
ρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ».

7. Τη με α.π. οικ.4569/27−01−2011 εγκύκλιο με αριθμό 11 
του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ. με θέμα «Θέματα συγχωνεύσεων 
και προσωπικού ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των δήμων».

8. Τον οδηγό συγχωνεύσεων των νομικών προσώπων 
και των επιχειρήσεων των Δήμων, που εξέδωσε το 
ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ. σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

9. Την αριθ. οικ.2990/18604/25.2.2011 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστά−
μενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και 
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης» (ΦΕΚ 385/Β΄/11.3.2011).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 225−228 και 231 του Ν. 3852/10 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

11. Την υπ’ αριθμ. 74895/30−12−2010 Εγκύκλιο: 60 του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης περί «Ελέγχου νομιμότητας πράξεων 
Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Επο−
πτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»)».

12. Το αριθ. 10819/εγκ. 16/22−02−2007 έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επι−
χειρήσεων ΟΤΑ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17913

13. Την με αριθμό 71245/77/19−12−2007 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινίσεις ζητημάτων που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαι−
σίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις».

14. Την υπ’ αριθμ. 47164/11−08−1986 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος 
Β΄ αρ. 705/1988 βάσει της οποίας συστήθηκε η αμιγής 
δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέ−
ντρο Κοινότητας Σέσκλου» της Κοινότητας Σέσκλου, 
που στη συνέχεια συγχωνεύτηκε στο Δήμο Αισωνίας 
Ν. Μαγνησίας.

15. Την υπ’ αριθμ. 39/2011 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (αριθμ. οικ.9373/25−02−2011) 
αναφορικά με την αυτοδίκαιη λύση επιχειρήσεων του 
Π.Δ. 410/95.

16. Την αριθμ. 251/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Βόλου, σχετικά με τη «Λύση Πολι−
τιστικού Κέντρου Κοινότητας Σέσκλου».

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τη λύση από 1−1−2011 και εκκαθάριση της Αμιγούς 
Δημοτικής Επιχείρησης της Κοινότητας Σέσκλου, που 
στη συνέχεια συγχωνεύτηκε στο Δήμο Αισωνίας με την 
επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Σέσκλου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 11 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F
    Αριθ. 1224/47646 (4)

Κατάργηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 
«Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγριάς».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 241 του Ν. 3463/2006. (Δη−

μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27−12−2010)

«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας − Στερεάς Ελλάδος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74895/30−12−2010 Εγκύκλιο: 60 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης περί «Ελέγχου νομιμότητας 
πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών 
μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπη−
ρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»)».

6. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 2990/18604/25−02−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δι−

καιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λει−
τουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης». (ΦΕΚ. 385/ 
τ.Β΄/11−03−2011).

7. Την αριθμ. 2990/18−02−1985 (ΦΕΚ 188/τ.Β΄/1985) από−
φαση του Νομάρχη Μαγνησίας με την οποία συστήθηκε 
το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
Αγριάς».

8. Την αριθμ. 232/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Βόλου με την οποία αποφασίζεται η κατάργηση 
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστα−
σίας Ηλικιωμένων Αγριάς», αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυ−
μία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγριάς» 
Ν. Μαγνησίας.

Τα περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρ−
χουν στο όνομα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται 
στο Δήμο Βόλου.

Ο Δήμος Βόλου αναλαμβάνει την απευθείας εκπλήρω−
ση των σκοπών του με την οργανωτική και λειτουργική 
δομή του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ.

Από τη δημοσίευση της παρούσης ο Δήμος Βόλου 
υποκαθίσταται, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα 
εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΚΑΠΗ 
Δήμου Αγριάς, εξομοιούμενος με καθολικό διάδοχο.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για τα 
λειτουργικά έξοδα του ΚΑΠΗ σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Δήμου Βόλου για το τρέχον οικονομικό έτος 
2011 ύψους 12.000,00 € η οποία θα βαρύνει τις σχετικές 
πιστώσεις που θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Βόλου έτους 2011, καθώς και ποσού 18.000,00 €
για καθένα από τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 11 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F
    Αριθ. 1521 (5)
Σύσταση νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θά−

σου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Θάσου − ΔΗ.Κ.Ε.Θ». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/
7−6−2010) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκε−
ντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρω−
μένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης.

2. Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις του αρθρ. 107 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/ 
7−6−2010).
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4. Τις διατάξεις των άρθρων 149, 252, έως 264 του Ν. 3463/
06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/8−6−2006).

5. 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).

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, το οποίο ρυθμίζει 
τον έλεγχο των δαπανών.

7. Την αριθ. οικ. 10819/εγκ. 16/22.2.2007 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επι−
χειρήσεων των Ο.Τ.Α, καθώς και την αριθ.οικ.9104/εγκ.24/
24−2−2011 ομοιά του.

8. Την αριθ. οικ. 43886/3.8.2007 απόφαση του Υπουργού 
ΕΣ.Δ.Δ. και 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).

9. Την αριθ. 50891/10.09.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ. και Α., περί οικονομικής διοίκησης και δι−
αχείρισης των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
1876/Β/14.9.2007).

10. Τις αριθμ. 322/10 και 51/2011 αποφάσεις του Δ.Σ. «Περί 
σύστασης Κοινωφελούς Επιχείρησης στο Δήμο Θάσου».

11. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη 
σύσταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με 
την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑΣΟΥ» και 
διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.», αποφασίζουμε:

Τη σύσταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Θάσου (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.).

Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΣΚΟΠΟΣ − ΕΔΡΑ:
− Η επωνυμία της είναι «Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί−

ρηση Θάσου − ΔΗ.Κ.Ε.Θ».
− Η επιχείρηση θα λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται 
ως προς τη διοίκηση, την οργάνωση, λειτουργία και 
υλοποίηση των έργων της αρμοδιότητας της, καθώς 
και τις πηγές χρηματοδότησης της, από τις διατάξεις 
του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) του ΚΔΚ και τις 
αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 3852/2010. Η επιχείρηση 
ανήκει στην κατηγορία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση», του άρθρου 252 του Ν. 3463/2006 και του άρθ. 
107 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).

− Σκοπός της επιχείρησης είναι:
Α΄. Η οργάνωση δραστηριοτήτων στον τομέα πολιτι−

σμού, τουρισμού και αθλητισμού, όπου περιλαμβάνονται 
ιδίως:

1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης.
2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής.
4. Η λειτουργία γυμναστηρίου, αθλητικού κέντρου.
5. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−

σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

6. Η λειτουργία πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου.
7. Η λειτουργία μουσείων, πινακοθήκης.
8. Η λειτουργία κινηματογράφου, θεάτρου, εργαστη−

ρίου θεατρικής έκφρασης.

9. Η λειτουργία ωδείου.
10. Η λειτουργία σχολής χορού, γλυπτικής, ζωγρα−

φικής.
11. Η αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών −

Πολιτιστικά Προγράμματα.
12. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και αθλητικών εκδηλώσεων συνδεδεμένων με τον Πολι−
τισμό και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

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

14. Η διοργάνωση εκδηλώσεων για τον απόδημο ελ−
ληνισμό και η υλοποίηση προγραμμάτων συνεργασίας 
με φορείς του απόδημου Ελληνισμού, σε θέματα πολι−
τισμού, αθλητισμού και κοινωνικής συνοχής.

15. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, φι−
λαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχο−
λών χορού, κ.λπ., καθώς και η εφαρμογή πολιτιστικών 
προγραμμάτων.

16. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και η του−
ριστική προβολή της νήσου Θάσου σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο, με κάθε πρόσφορο μέσον.

17. Η λειτουργία ή εκμίσθωση των δημοτικών κατασκη−
νωτικών κέντρων (εγκαταστάσεις κάμπινγκ στη Χρυσή 
Αμμουδιά της Τοπικής Κοινότητας Παναγίας (ΤΕΧΑ), 
εγκαταστάσεις κάμπινγκ στη Δημοτική Κοινότητα Πρί−
νου, εγκαταστάσεις κάμπινγκ στην Τοπική Κοινότητα 
Σωτήρος), η λειτουργία ή εκμίσθωση του δημοτικού 
αναψυκτηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Ποταμιάς και 
η λειτουργία ή εκμίσθωση τουριστικών και άλλων ακι−
νήτων, με στόχο την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού.
Η λειτουργία τους δεδομένου ότι αφορά στην εκμίσθω−
ση των εγκαταστάσεων σε ιδιώτες είναι δυνατόν να 
αποτελέσει αντικείμενο κοινωφελούς επιχείρησης, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα σχετικά έσοδα θα διατίθενται 
από την επιχείρηση για την ικανοποίηση − χρηματοδό−
τηση των λοιπών καταστατικών σκοπών της, ώστε να 
μην αλλοιώνεται ο κοινωφελής χαρακτήρας της.

18. Η προστασία μνημείων, μουσείων, σπηλαίων καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

19. Η συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και 
ιστορικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

20. Δράσεις για τη λαϊκή επιμόρφωση.
Β΄. Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπη−

ρεσιών στον τομέα του περιβάλλοντος, όπου περιλαμ−
βάνονται ιδίως:

1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2. Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−
στασίας της άγριας πανίδας της περιοχής.

3. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτι−
κών εργαστηρίων για τον έλεγχο της ρύπανσης του 
Δήμου.

4. Η λειτουργία σφαγείου.
5. Η λειτουργία δημόσιου κτηνιατρείου.
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6. Η έρευνα και προώθηση με δημόσιες ανοιχτές συ−
ζητήσεις των προβλημάτων της καθημερινής ζωής των 
κατοίκων του Δήμου.

7. Η συμμετοχή και η οργάνωση περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων που συμβάλλουν στην αξιοποίηση της 
περιβαλλοντικής παράδοσης και κληρονομιάς του Δή−
μου και η πληροφόρηση των πολιτών για τη σημασία 
της αειφορίας που αποτελεί ανάγκη και προϋπόθεση 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

8. Η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με πανε−
πιστημιακούς και άλλους Δημόσιους και κοινωνικούς 
φορείς σε θέματα αειφορίας, αντιμετώπισης πηγών 
ρύπανσης, κυκλοφορίας, προστασίας του πρασίνου, 
ανακύκλωσης απορριμμάτων, κλπ.

9. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
και η καταπολέμηση της ρύπανσης.

10. Η λειτουργία τμήματος φυσικής και περιβαλλο−
ντικής αγωγής.

11. Η διαχείριση και λειτουργία του μητροπολιτικού 
ευζωνικού δικτύου οπτικών ινών.

Γ΄. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας:
1. Η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων 

και επισκεπτών της περιοχής καθώς και η μεταφορά για 
την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών.

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

Ε΄. Κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει συνάφεια με 
το σκοπό της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση δεν 
έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα, ούτε κρατι−
κές αρμοδιότητες (σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ. 2 του 
Ν. 3463/2006 και του αρθ. 107 του Ν. 3852/2010).

− Ως έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Θάσου.

Άρθρο 2°

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο θα αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία 
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δη−
μοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρία 
(3) θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένα (1) εί−
ναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν 
αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργα−
ζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη Γενική Συνέλευση 
αυτών και ένα (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα 
της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κά−
τοικοι του Δήμου, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές 
με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση 
των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών 
προέρχεται από τη μειοψηφία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορίζει στο Διοικη−
τικό Συμβούλιο της επιχείρησης τον Πρόεδρο, και τον 
Αντιπρόεδρο του (Άρθρο 255 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 και 
οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010). Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συ−
νεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που 
προβλέπεται από το Νόμο ή τη Συστατική Πράξη της 
επιχείρησης. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του 
τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρο ή ένας Σύμβουλος που 
ορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία 
του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του 
Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργότερο τρεις (3) 

μήνες μετά την εγκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου (άρθρο 255 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και τις σχετικές 
διατάξεις του Ν. 3852/2010). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου εκπροσωπεί την Επιχείρηση σε όλες τις 
σχέσεις της, διχαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 3°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα 

που αφορούν την επιχείρηση, πλην των περιπτώσεων 
που ορίζει διαφορετικά ο Νόμος 3463/2006 και σχετικές 
διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Ειδικότερα το Δ.Σ.:
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Επιχείρη−

ση και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που 
αφορά στη Διοίκηση της επιχείρησης, στη διαχείριση 
της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της 
και γενικά να αποφάσιζα για κάθε ζήτημα που την αφο−
ρά. Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων 
της Επιχείρησης.

β. Προσλαμβάνει το Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης 
μετά από σχετική προκήρυξη.

γ. Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο το διετές πρόγραμ−
μα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της επιχείρησης.

δ. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον ετήσιο προ−
ϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης.

ε. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έως το τέλος 
Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου 
έτους, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 
επιχείρησης, μαζί με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών 
του άρθρου 261 (Ν. 3463/2006) και έκθεση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις 
της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης.

ζ. Συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης των έργων, υπηρεσι−
ών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης καθώς και 
συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.

Άρθρο 4°

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μια φορά το μήνα, 

μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, καθώς 
και όταν οι υποθέσεις της επιχείρησης το απαιτούν. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο 
με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη τρεις τουλάχι−
στον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Επίσης συγκαλείται 
υποχρεωτικά όταν το ζητήσουν τα μισά τουλάχιστον 
μέλη του Διουρητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση πρέπει 
να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να 
επιδοθεί την ίδια ημέρα της συνεδρίασης. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της επιχείρησης και 
ευρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον υφίσταται απόλυτος 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι άρτιος, βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον 
παρίστανται τα μισό μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοι−
κητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψη−
φία των παρόντων, σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί 
η ψήφος του Προέδρου. Με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
του χωρίς δικαίωμα ψήφου, φυσικά πρόσωπα για να 
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εκφράσουν την άποψη τους όταν συζητούνται θέματα 
που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους. Για τις 
συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπο−
γράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους 
Συμβούλους.

Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικη−
τικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της επιχείρησης που 
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 30 

χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης της συστατικής 
πράξης της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δι−
άρκεια της επιχείρησης μπορεί να παραταθεί για με−
γαλύτερο διάστημα, πριν από τη λήξη της, με σχετική 
τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6°

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται στο ποσό 

των 120.000,00 €. Το κεφάλαιο αυτό θα καταβληθεί 
ως αρχικό κεφάλαιο από το Δήμο Θάσου. Αύξηση του 
κεφαλαίου της επιχείρησης μπορεί να γίνει μετά την 
πάροδο τετραετίας από τη σύσταση της. Το κεφάλαιο 
που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου αφορά μόνον 
σε επενδυτικό πρόγραμμα σε επέκταση των σκοπών 
της επιχείρησης.

Άρθρο 7°

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
1) Η χρηματοδότηση από το Δήμο Θάσου για τις δρα−

στηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, τις σχετικές 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 και όλες τις σε ισχύ Υπουρ−
γικές Αποφάσεις, π.δ. και εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ.

2) Οι πόροι από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμε−
να προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών 
Φορέων.

3) Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις 
από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα 
και από φυσικά πρόσωπα.

4) Αποζημιώσεις από τους αποδέκτες των σχετικών με 
τους καταστατικούς σκοπούς προσφερόμενων υπηρεσι−
ών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 259
του Ν. 3463/2006 όπως και τις σχετικές διατάξεις του 
Ν. 3852/2010.

5) Λοιπές επιχορηγήσεις.
6) Τα έσοδα από συμμετοχή σε Προγραμματικές Συμ−

βάσεις.
7) Τα έσοδα από πολιτιστικές, αθλητικές και λοιπές 

εκδηλώσεις και υπηρεσίες που διοργανώνει.
8) Τα έσοδα από απ’ ευθείας αναθέσεις από το Δήμο 

μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 
εκπόνηση μελέτης ή την παροχή υπηρεσιών συναφών 
προς τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

9) Τα έσοδα από δημοτικά ακίνητα και εγκαταστά−
σεις, καθώς και από λοιπές δραστηριότητες που ασκεί, 
σύμφωνα με τους σκοπούς της και χωρίς να χάνει τον 
κοινωφελή χαρακτήρα της.

10) Δανεισμός.

Άρθρο 8°

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχεί−

ρησης συντάσσονται υποχρεωτικά ο Εσωτερικός Κανονι−
σμός Υπηρεσιών, με τον οποίον καθορίζονται η οργάνω−
ση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της 
Επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα, 
καθώς και το ανώτατο όριο αυτού, ο κανονισμός προ−
σωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση 
αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές τους ευθύνες 
και ο κανονισμός οικονομικής διαχείρισης. Επί πλέον το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει, με απόφασή 
του, και άλλους κανονισμούς οι οποίοι κρίνονται απα−
ραίτητοι για τη λειτουργία της Επιχείρησης.

Άρθρο 9°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:
Η διαχείριση της Επιχείρησης γίνεται σύμφωνα με το 

άρθρο 260 του Ν. 3463/2006. και οι σχετικές διατάξεις 
του Ν. 3852/2010. Ειδικότερα:

Α. Με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.
Β. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης συμπίπτει με 

το ημερολογιακό έτος.
Γ. Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
Δ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα καθαρά 
κέρδη της επιχείρησης μπορεί να διατίθενται για τη 
βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων της ή 
να διατίθενται στο Δήμο Θάσου για την εκτέλεση κοι−
νωφελών έργων.

Με την ίδια διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο μπο−
ρεί να κρατήσει μέχρι δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα 
καθαρά κέρδη, σε ιδιαίτερο λογαριασμό για την παροχή 
κινήτρων στους εργαζόμενους.

Ε. Η ΔΗ.Κ.Ε.Θ μπορεί να συμμετέχει σε προγραμμα−
τικές συμβάσεις.

Άρθρο 10°

Λύση της επιχείρησης:
Η επιχείρηση λύεται:
α) Όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της 

Επιχείρησης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών και πράξη του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας.

β) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με από−
λυτη πλειοψηφία των μελών του και πράξη του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας και με την ίδια διαδικασία 
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των 
δύο (2) ετών.

Τη λύση ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία γίνεται 
μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου. Μετά την εκκαθάριση, όσα 
περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει περιέρχονται 
στο Δήμο Θάσου.

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 επιχειρήσεις δια−
τάξεις του Κ.Δ.Κ., τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 
και τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις.

Από τη σύσταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί−
ρησης Θάσου με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Θ», σύμφωνα 
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με τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως 
270 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006), καθώς και τις δια−
τάξεις του αρθ. και 107 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7−
6−2010) «Επιχειρήσεις Δήμων», θα προκληθεί δαπάνη 
ύψους 120.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2011, στον Κ.Α. 
0075130001.

(Αριθ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Θάσου: 
6118/27−4−2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καβάλα, 15 Μαΐου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012681606110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 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 Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

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

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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