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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αε−
ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) ΑΕ. ..................................
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών
της εταιρείας «ΚΑΕ Α.Ε.» στον Κρατικό Αερολιμέ−
να Ρόδου». ............................................................................................
Χορήγηση Άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στη
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Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων α) «Δη−
μοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δεσκάτης»,
β) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χα−
σίων Ν. Γρεβενών ΦΙΛΟΥΡΙΑ» και σύσταση νέας
Κοινωφελούς Επιχείρησης με τίτλο «Κοινωφελής
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Πε−
ριβάλλοντος Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης»................
Συγχώνευση Κοινωφελών επιχειρήσεων Δήμου Ζί−
τσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109
του Ν. 3852/2010..............................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2/25806/0025
(1)
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής
Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) ΑΕ.

7) Την με αριθμ.2672/3.12.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β/3.12.2010), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαί−
ου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) ΑΕ
κατά το ποσό των εκατόν πενήντα ένα εκατομμυρίων
τριακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (€
151.361.070,00) με την έκδοση 5.045.369 νέων μετοχών,
ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα
αναληφθούν αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο.
Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνει με συμψηφι−
σμό ισόποσων οφειλών της ΑΕ ΕΑΒ προς το Ελληνικό
Δημόσιο οι οποίες αποσβένονται και ειδικότερα ποσού
€ 151.361.096,26 που είναι βεβαιωμένο στη ΔΟΥ ΦΑΒΕ
Αθηνών. Η διαφορά του ποσού των 26,26 ευρώ θα κα−
ταβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο από την ΑΕ ΕΑΒ τοις
μετρητοίς.
2. Η ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών στην οποία κοινοποιείται η
παρούσα, θα μεριμνήσει για τη διαγραφή του ποσού
των € 151.361.070,00 και την έκδοση του σχετικού ΑΦΕΚ
που θα γίνει οίκοθεν από αυτήν.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2303/95 «Πληρω−
μή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω Τραπεζικού
Συστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2469/97 (ΦΕΚ
38/τ.Α) «Περιορισμός Κρατικών Δαπανών».
3) Τις διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 1 του
Ν.43/1975 (ΦΕΚ 39/τ.Α/1975) «Περί ιδρύσεως Εθνικής Βι−
ομηχανίας Αεροπορικού Υλικού», όπως ισχύει.
4) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.1947/1991
(ΦΕΚ 72/τ. Α΄/1991) «Απλούστευση φορολογικών διαδικα−
σιών και άλλες διατάξεις».
5) Την από 16/3/2011 κατάσταση (καρτέλα) χρεών της
ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών για την ΑΕ ΕΑΒ.
6) Το από 17/3/2011 πρακτικό της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της ΑΕ ΕΑΒ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. Δ19 5012134 ΕΞ 2011
(2)
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών
της εταιρείας «ΚΑΕ Α.Ε.» στον Κρατικό Αερολιμέ−
να Ρόδου».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου 827/78 «περί
ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών
διατάξεων» (Φ.Ε.Κ194/Α/18−11−1978).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του
Νόμου 2533/11−11−1997 «χρηματιστηριακή αγορά παραγώ−
γων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 228/Α/11−11−1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ 86/79 «περί
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συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την
εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογή−
των και αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και
λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών
εξωτερικού» (Φ.Ε.Κ 17/Α/31−1−1979).
4. Την αριθμ. Τ.2016/56/Β0019/14−4−2001 ΑΥΟ «Ίδρυση
Καταστήματος αφορολογήτων και Φορολογημένων
ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου» (ΦΕΚ 487/
Β/2002).
5. Την αριθμ. Ρ.515/1 /Γ0019/16−11 −2006 ΑΥΟ «Επέκτα−
ση καταστήματος Αφορολογήτων και Φορολογημένων
Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» Ρόδου.»
(ΦΕΚ 1772/Β/2006)
6. Την με αριθμ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β/3−11−2010).
7. Την αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ2011/3−1−2011 ΑΥΟ «Εξου−
σιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θε−
μάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημά−
των, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών».
8. Το με αριθμ. Πρωτ. 913/14−1−2010 αίτημα της εται−
ρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το
οποίο ζητά την επέκταση του καταστήματος αφορολο−
γήτων ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου.
9. Το με αρ. 1305/22−02−2011 έγγραφο του Τελωνεί−
ου Ρόδου με το οποίο μας διαβίβασε το από 16/2/2011
πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής μετά του σχετικού
σχεδιαγράμματος, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την επέκταση του καταστήματος πώλη−
σης Αφορολογήτων Ειδών εντός του τελωνειακά ελεγ−
χόμενου χώρου, στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου στη
θέση και έκταση που προσδιορίζεται στο σχεδιάγραμμα,
που συνοδεύει το, από 18/02/2011 πρακτικό της Επιτρο−
πής της παραγράφου 2, του άρθρου 17, του Π.Δ 86/79.
2. Το κατάστημα θα επεκταθεί κατά 163 τ.μ και θα
βρίσκεται πάντοτε υπό τελωνειακή παρακολούθηση.
3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος και
της αποθήκης αυτού ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε».
4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος,
διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ 86/79, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 120
του Ν.2533/11−11−1997, από τις διατάξεις των Υπουργι−
κών Αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές, που
ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας,
ελέγχου κ.λ.π των καταστημάτων, που εκμεταλλεύεται
η εταιρία «Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών Α.Ε».
5. Η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και ΕΦΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ

Αριθμ. Δ1/Α/6537
(3)
Χορήγηση Άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης του
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στη «Δ.Ε.Σ.Φ.Α
Α.Ε.».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄98),
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄16) όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης» (ΦΕΚ Α΄ 19) όπως ισχύει, το π.δ. 185/2009 «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε
Γενική Γραμματεία Μσκεδονίας−Θρόκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Β΄213) και το π.δ.
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221) όπως ισχύει,
3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 214),
4. Την 46098/25.10.2010 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραΐτη και Ιωάννη Μανιάτη»
(ΦΕΚ Β΄1696/27.10.2010),
5. Το ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού
αερίου» (ΦΕΚ Α΄313) και ιδίως το κεφάλαιο Β΄ άρθρα
6, 7 και 34,
6. Την Δ1/Α/5815/30.03.2010 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» και εφεξής «Κα−
νονισμός Αδειών» (ΦΕΚ Α΄464),
7. Την με Α.Π. ΔΕΣΦΑ 32829/08.06.2010 αίτηση της
εταιρείας «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.» για χορήγηση Άδειας Κυριότη−
τας και Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού
5975/11.06.10) με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν στοι−
χεία
8. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας
,με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του καταστατικού της
(ΦΕΚ Α΄ 31), αποφασίζουμε:
1. Δικαιούχος και είδος Άδειας
Χορηγούμε στην εταιρεία με την επωνυμία ’Διαχει−
ριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.’ και
το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε.», με έδρα το Χαλάν−
δρι Αττικής, Λ. Μεσογείων, αρ. 357−359, ΤΚ 15231, Άδεια
Κυριότητας και Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου 3428/2005 όπως ισχύει, και του
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Κανονισμού Αδειών Δ1/Α/5815/30.3.2010 και σύμφωνα με
τους όρους που ακολουθούν.
2. Διάρκεια ισχύος Άδειας
Η αρχική διάρκεια ισχύος της Άδειας Κυριότητας και
Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α καθορίζεται σε πενήντα (50) έτη,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Κα−
νονισμού Αδειών.
3. Τήρηση όρων του Κανονισμού Αδειών για την Άδεια
Κυριότητας και Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α
Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να τηρεί τους
όρους και τις υποχρεώσεις της Άδειας Κυριότητας και
Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α που καθορίζονται στο άρθρο 36
του Κανονισμού Αδειών.
4. Επιβολή Πρόσθετων Υποχρεώσεων
Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί τις εκάστοτε
αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδονται σύμφωνα με τις
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 34 του Ν. 3428/2005,
με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις
4. Τροποποίηση Άδειας
Η Άδεια τροποποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του Κανονισμού
Αδειών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 35/2011
(4)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων α) «Δημο−
τική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δεσκάτης», β)
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χασίων
Ν. Γρεβενών ΦΙΛΟΥΡΙΑ» και σύσταση νέας Κοινωφε−
λούς Επιχείρησης με τίτλο «Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος
Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του
Ν.3852/2010.
2. Την εγκύκλιο 11/2011 και την εγκύκλιο 9/2010 του
ΥΠΕΣΑΗΔ.
3. Την εγκύκλιο 24/οικ.9104/24−02−2011.
4. Την υπ’ αριθμ. 12344/131 − 22 Μαρτίου 2011 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας ελέγχου νομιμότη−
τας της αριθμ. 35/2011 απόφασης του Δ.Σ. Δεσκάτης,
αποφασίζουμε:
Συγχωνεύουμε τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις:
Α) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δεσκά−
της» η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3070/26.3.2002
απόφαση του Γ.Γ. της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(ΦΕΚ 500/τ.B΄/24.4.2002) και τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 30465/1737/08, απόφαση του Γ.Γ. της περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1049
Β/5−6−2008.
Β) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χασίων
Ν. Γρεβενών ΦΙΛΟΥΡΙΑ» η οποία συστήθηκε με την υπ’
αριθμ. 4661/24.4.2003 απόφαση του Γ.Γ. της περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 595/Β΄/14.5.2003) και τροπο−
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ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 95835/5101/08, απόφαση του
Γ.Γ. της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 2157 Β/17−10−2008.
Συστήνουμε νέα Κοινωφελή Επιχείρηση ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ:
Οι Σκοποί της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
θα είναι:
Στον τομέα του Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνε−
ται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ’):
− η λειτουργία βιβλιοθήκης,
− η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−
ντρου,
− η λειτουργία μουσείου,
− η λειτουργία πινακοθήκης,
− η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,
− η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής
και των εγκαταστάσεων αυτών,
− η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία,
− η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Στον τομέα του Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμ−
βάνεται, ιδίως:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
− Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
− Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
− Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που
έχουν δασικό χαρακτήρα.
− Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−
στασίας αγρίων ζώων.
Στον τομέα του Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβά−
νεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ’):
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η λειτουργία γυμναστηρίου,
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων,
− η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητι−
σμού,
− η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης.
Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβά−
νονται:
Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις:
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−
ντίδας,
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
− Βοήθεια στο Σπίτι
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
− Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
− ΚΔΑΠ για ΑΜΕΑ
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρό−
νια από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου
Δεσκάτης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ− ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ :
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται σε 117.608,22
ευρώ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από 9μελές διοικητικό συμ−
βούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές
τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα
μέλη αυτά τουλάχιστο:
• Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή
της Κοινότητας και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών
προέρχεται από τη μειοψηφία.
• Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της
περιοχής.
• Πέντε (5) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου
ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές
με το αντικείμενο της επιχείρησης.
• Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισ−
σότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως
μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην
επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συ−
νέλευση αυτών.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Δεσκάτης 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. 3463/06.
• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.
• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομι−
κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από
φυσικά πρόσωπα.
• Λοιπές επιχορηγήσεις
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−
κούς 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 ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 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 πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.
Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−

χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συ−
μπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους.
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από
αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των
υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Δεσκάτη, 23 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΙΓΚΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 89
(5)
Συγχώνευση Κοινωφελών επιχειρήσεων Δήμου Ζίτσας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.
3852/2010.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 108, 109, 110 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010, τ.Α΄).
2. Την αρ. 7585/2047/23−3−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως, Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδο−
νίας με την οποία επικυρώθηκε η απόφαση 89/2011 του
Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας, αποφασίζει:
Α. Τη συγχώνευση των υφιστάμενων Κοινωφελών Επι−
χειρήσεων, ήτοι :
α. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ − ΠΟΛΙ−
ΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ.
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΚΑΛΗΣ (ΚΗ.ΔΕ.Κ.ΕΚ).
γ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΥΜΕ−
ΝΩΝ.
δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.
ε. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ.
στ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΣ−
ΣΑΡΩΝΟΣ.
Β. Τη σύσταση νέας κοινωφελούς επιχείρησης του
Δήμου Ζίτσας ως εξής:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»
2. ΕΔΡΑ
Το Νομικό Πρόσωπο θα έχει ως έδρα τη Δημοτική
Κοινότητα της Ελεούσας και θα μπορεί να ιδρύει και
να λειτουργεί γραφεία και εγκαταστάσεις που θα εξυ−
πηρετούν τους σκοπούς της στις δημοτικές και τοπικές
Κοινότητες του Δήμου.
3. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της επιχείρησης θα είναι η οργάνωση λει−
τουργιών και δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον
πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τη νεολαία
καθώς και την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων
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έρευνας, τεχνολογίας και κοινωνικής αλληλεγγύης και
παιδείας για την ανάπτυξη της περιοχής, ενδεικτικά
περιλαμβάνονται τα εξής:
Πολιτισμός και Αθλητισμός.
1. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πο−
λιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών
έργων που παράγονται σε επίπεδο του Δήμου, με τη
δημιουργία διαφόρων κέντρων πολιτισμού και εικαστι−
κών εργαστηρίων, στέκια νεολαίας, καθώς και η μελέτη
και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
2. Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθηκών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία μουσείων που έχουν σχέση
με τη λαογραφία και τον πολιτισμό.
4. Η δημιουργία και λειτουργία Μουσείου Αυτοδιοι−
κητικής ιστορίας.
5. Η δημιουργία και λειτουργία Μουσείου Σχολικής
ιστορίας.
6. Η δημιουργία και λειτουργία Μουσείου Εθνικής
Αντίστασης.
7. Η εκπόνηση μελετών ανάπλασης ιστορικών χώρων
και κτιρίων για την ανάδειξή τους.
8. Η λειτουργία μουσείων και προστασία μνημείων και
ιστορικών χώρων της περιοχής που δεν ανήκουν στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.
9.. Η λειτουργία εγκαταστάσεων (χώρων αναψυχής και
περιπτέρων προβολής) που βρίσκονται εντός των πο−
λιτιστικών υποδομών, θεάτρων, επισκέψιμων ιστορικών
χώρων κ.λπ.), τα οποία λειτουργεί η επιχείρηση.
10. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων συ−
νολικής προβολής της περιοχής του Δήμου.
11. Η λειτουργία Κέντρου προβολής της περιοχής, πλη−
ροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών.
12. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού.
13. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου
χειροτεχνίας, ζωγραφικής και μικρογλυπτικής με θέ−
ματα και υλικά από το τοπικό φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον.
14. Η έκδοση εντύπου υλικού και η ανάπτυξη και δι−
αχείριση ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων και χώρων
πληροφόρησης για την προβολής της περιοχής.
15. Η παραγωγή εκδόσεων έντυπων και ψηφιακών και η
ψηφιακή επικοινωνία με τους πολίτες με την αξιοποίηση
κατάλληλων εφαρμογών της πληροφορικής.
16. Η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση δραστηριο−
τήτων και υπηρεσιών στον τομέα του πολιτιστικού του−
ρισμού που συνάδουν με τους καταστατικούς σκοπούς
της επιχείρησης και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.
17. Η ανάπτυξη σχέσεων σε εθνικό και διακρατικό
επίπεδο με αντίστοιχες επιχειρήσεις και φορείς της
Αυτοδιοίκησης.
18. Η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμ−
μάτων.
19. Η έρευνα, συλλογή και διάσωση αρχείων για τη
τοπική παράδοση, ιστορία και πολιτισμό.
20. Η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που έχουν σχέ−
ση με την περιοχή και τη προβολή του έργου τους.
21. Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και εκδόσεων με
κύριο άξονα την ανάδειξη του Δήμου στο ελληνικό και
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
22. Η προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης του Δή−
μου και της ευρύτερης περιοχής και η καλλιέργεια σε
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βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και της αγάπης
για τις τέχνες, η προστασία της εθνικής πολιτιστικής
ταυτότητας, η αναγωγή των πολιτιστικών πνευματικών
και καλλιτεχνικών αγαθών σε οργανικό στοιχεία της
κοινωνικής ζωής του Δήμου.
23. Η επιβράβευση ατομικών και ομαδικών επιδόσεων
στον χώρο του πολιτισμού, καθώς και διακεκριμένων
προσπαθειών για την εξίσωση των ευκαιριών για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες.
24. Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής με την ανά−
πτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και η δημιουργική
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του κατοίκων της
πόλης και ιδιαίτερα των νέων με εκδηλώσεις πολιτιστι−
κού περιεχομένου.
25. Η διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού
με θέματα συναφή με τον πολιτισμό.
26. Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς
πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτή−
ματα του Δήμου και η παροχή με κάθε δυνατό τρόπο
ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης,
με στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας
και την διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και
των παρεμβάσεών τους.
27. Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του
Δήμου και της ευρύτερης περιοχής για την από κοινού
προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών, πνευματικών,
παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δρα−
στηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία και η εξα−
σφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των μαθητικών
κοινοτήτων και της νεολαίας γενικότερα στις δραστη−
ριότητες της Επιχείρησης.
28. Η ανάληψη και υλοποίηση Κοινοτικών (ΕΕ) και Εθνι−
κών Προγραμμάτων εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού, πο−
λιτιστικού αναπτυξιακού και ερευνητικού χαρακτήρα.
29. Η αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
30. Η οργάνωση εργαστηρίων για την παραγωγή πα−
ραδοσιακών τοπικών προϊόντων με τη συνεργασία των
κατοίκων του Δήμου και η οργάνωση της προώθησής
τους, με απώτερο στόχο την πολιτιστική ανάδειξη του
Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
31. Η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση Συνεδρι−
ακού Κέντρου.
32. Η προστασία και η ανάδειξη πολιτιστικών και ιστο−
ρικών μνημείων της περιοχής και των εγκαταστάσεων
αυτών.
33. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής
και των εγκαταστάσεών τους, τα οποία δεν ανήκουν
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.
34. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που
παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
35. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστά−
σεων, φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή
η συμμετοχή τους σε αυτά, καθώς και συνεδρίων και
σεμιναρίων.
36. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό, και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία.
37. Η γνώση και η προβολή της τοπικής ιστορίας,
τοπικών παραδοσιακών επαγγελμάτων και προϊόντων
καθώς και του τοπικού πολιτισμού.
38. Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη δημιουρ−
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γική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών
βασισμένη στην ανάπτυξη των πνευματικών ικανοτή−
των.
39. Η οργάνωση μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων σε
όλους τους τομείς της τέχνης.
40. Η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγ−
χρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό
επίπεδο.
41. Η ολοκληρωμένη και ουσιαστική πολιτιστική ανά−
πτυξη του Δήμου και η ενεργοποίηση της συμμετοχής
των πολιτών στην πολιτιστική ζωή
42. Η προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής, πνευ−
ματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων
και ιδιαίτερα των νέων του Δήμου.
43. Η επιστημονική αντιμετώπιση των ειδικών προβλη−
μάτων επικοινωνίας και σχέσεων των μελών των οικογε−
νειών και ειδικότερα των σχέσεων γονέων − παιδιών.
44. Η δημιουργική απασχόληση, άθληση και ψυχα−
γωγία των κατοίκων του Δήμου και ιδίως των νέων,
κυρίως στον ελεύθερο χρόνο τους. Η ενθάρρυνση της
συνεργασίας, αυτενέργειας, πρωτοβουλίας και ενερ−
γητικής συμμετοχής στα προγράμματα του Δήμου που
τους αφορούν.
45. Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών
ικανοτήτων των νέων, η καλλιέργεια φίλαθλου συναγω−
νιστικού πνεύματος μακριά από φανατισμούς και αντα−
γωνισμούς και η κοινωνικοποίηση των πολιτών.
46. Η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε χώρους,
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και η διαχείριση και εκμε−
τάλλευση δημοτικών αθλητικών χώρων και εγκαταστά−
σεων, κέντρων, σταδίων, γυμναστηρίων, ναυταθλητικών
εγκαταστάσεων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής,
ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες για την
άθληση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων.
47. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και πρω−
ταθλημάτων.
48. Η δημιουργία και λειτουργία Ακαδημιών Αθλητι−
σμού.
49. Η ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού, για να καλυφθούν
οι ανάγκες κατά ηλικία, ενδιαφέροντα κ.λπ.
50. Η συμμετοχή σε προγράμματα αθλητισμού για
άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα τρίτης ηλικίας.
51. Η συνεργασία με όλους τους φορείς (κρατικούς,
αθλητικούς, συλλόγους, ενώσεις κ.λπ.) και αθλητικούς πα−
ράγοντες για την από κοινού προώθηση και αντιμετώπιση
των δύσκολων προβλημάτων της σύγχρονης νεολαίας
(αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών, κ.λπ.).
52. Η οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητι−
κών τμημάτων, καθώς και η ενθάρρυνση της συμμετοχής
των νέων και γενικότερα των κατοίκων σε αθλητικές
δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
53. Η διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών
ή ατομικών αθλημάτων και αγώνων μαζικών αθλημά−
των για τη συμμετοχή των κατοίκων του Δήμου, σε
αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις και μέσω
αυτών η σημαντική πολιτική και πνευματική ανάπτυξη
των κατοίκων.
54. Η υποστήριξη του θεσμού των τοπικών και δημο−
τικών συμβουλίων νεολαίας.
55. Η δημιουργία και υποστήριξη κέντρων πληροφό−
ρησης νεολαίας.
56. Η διοργάνωση μαθητικών και λοιπών διαγωνι−
σμών.

57. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το
ΤΕΙ Ηπείρου και άλλα τριτοβάθμια ιδρύματα της Ελλά−
δας ή του εξωτερικού.
58. Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής νέων.
59. Η ανάπτυξη εθελοντισμού ( νεολαία ) και στήριξη
φορέων και συλλόγων που τον προάγουν.
60. Η οργάνωση και παρουσίαση θεατρικών παραστά−
σεων, η παροχή δυνατότητας στους δημιουργούς και
ιδιαίτερα τους νέους να αναπτύξουν τις δραστηριότητές
τους γύρω από την θεατρική τέχνη.
61. Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δρα−
στηριότητας, της μουσικής, του χορού, του κινηματο−
γράφου, του θεάτρου, καθώς και των λοιπών εικαστικών
τεχνών.
62. Η οργάνωση και παρουσίαση παράλληλων θεατρι−
κών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
63. Η συμβολή στην ανάπτυξη του επιπέδου της τέ−
χνης, του πολιτισμού και γενικά της πνευματικής καλ−
λιέργειας των κατοίκων του Δήμου. Η προώθηση των
στόχων θα γίνεται σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς
φορείς της Ηπείρου.
64. Η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε
προγράμματα και δράσεις Παιδικών και Βρεφονηπια−
κών Σταθμών, Βοήθεια στο σπίτι, Μονάδων κοινωνικής
μέριμνας, Κέντρων ημερήσιας φροντίδας κ Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ).
65. Η ίδρυση και λειτουργία Πινακοθήκης.
Περιβάλλον
Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περιβάλ−
λοντος, των φυσικών πόρων και η εκπόνηση μελετών που
έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό και την διαχείριση του
φυσικού, αστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε αντίστοιχα
θέματα, η προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης,
η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου
σε θέματα ρύπανσης, κυκλοφορίας και πρασίνου του
Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανε−
πιστημιακούς και δημόσιους γενικά οργανισμούς, καθώς
και με άλλους φορείς ή ιδιώτες.
Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμμά−
των, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη
και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος
στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.
Η δημιουργία Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αστικού και Φυσικού Περιβάλλοντος.
Η δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για την Φύση
και Οικολογικών Πάρκων.
Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το σχεδιασμό
του Δήμου.
Η ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για γρήγορη
πρόσβαση στις πληροφορίες που διαθέτουν περιφε−
ρειακοί, εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί, η διαχείριση και
διάχυσή τους προς όλους τους φορείς και κατοίκους
του Δήμου (κατοίκους, συλλόγους κ.λπ.).
Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και
αναβάθμιση της αισθητικής των οικισμών του Δήμου
και της απρόσκοπτης πρόσβασης και χρήσης των κοι−
νόχρηστων χώρων.
Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα εφαρ−
μογής νέων τεχνολογιών.
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Η ανάπτυξη δράσεων για την προστασία της φύσης
και την σύνδεση περιβάλλοντος και πολιτισμού.
Η ενημέρωση σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ−
γειας.
Η εκπόνηση μελετών για τη διάσωση, προστασία και
ανάδειξη του περιβάλλοντος ως αναπόσπαστου στοι−
χείου της εθνικής και παγκόσμιας κληρονομιάς.
Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων
από την αλιεία (ποταμοί, λίμνες, ιχθυοτροφεία, κ.λπ.) και
η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστα−
σίας αγρίων ζώων
Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήμου
Η διαχείριση ιαματικών πηγών της περιοχής
Η αποκατάσταση, ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή
σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων της περιοχής.
Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων μέ−
τρησης ρύπανσης.
Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση
των περιοχών της περιφέρειάς τους, κυρίως σε περιο−
χές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου
και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευαι−
σθητοποίησης των κατοίκων για την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος.
Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων − ινστιτούτων περι−
βαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
Η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού σ’ όλο το Δήμο.
Προτάσεις και εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία
υποδομών ανάπτυξης αγροτουρισμού, θρησκευτικού,
περιπατητικού, οικολογικού, περιβαλλοντικού, αρχαιο−
λογικού και συνεδριακού τουρισμού.
Η υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτικών
προγραμμάτων.
Η ενθάρρυνση των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων για
την προώθηση καλλιέργειας βιολογικών − οικολογικών
προϊόντων και βιοκαυσίμων.
Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και περιοδικών
πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού
περιεχομένου για την προβολή των τοπικών, πολιτιστι−
κών, αθλητικών, κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Η έκδοση περιοδικών για τη συνεχή επικοινωνία με
τους κατοίκους του Δήμου μέσα από ένα «φιλικό» έντυ−
πο και τη δημιουργία βήματος για την αμφίδρομη ανά−
πτυξη των ιδεών του Δήμου και των δημοτών.
Η προβολή μέσω πινακίδων, πινάκων και λοιπών στοι−
χείων, ιδεών και μηνυμάτων της Επιχείρησης που έχουν
σχέση με την Κοινωνική και Πολιτιστική Ανάπτυξη, την
Πρόληψη, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, το Περιβάλλον,
την προώθηση της πολιτιστικής προβολής της πόλης
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Η συνεργασία με ορειβατικούς, φυσιολατρικούς και
λοιπούς συλλόγους για την δημιουργία υποδομών και
των προϋποθέσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του
δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
Η λειτουργία ιστοσελίδας.
Η έκδοση κάθε είδους διαφημιστικών φυλλαδίων και
γενικά έντυπου υλικού.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται για πενήντα (50)
χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΕΔΡΑ
Ως έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου
Ζίτσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήμος στην επιχείρη−
ση ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ
(1.000.000,00€) το οποίο προέρχεται από τα κεφάλαια
των συγχωνευομένων επιχειρήσεων και δεν επέρχεται
καμμία δαπάνη σε βάρος του Δήμου.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Περιουσία της επιχείρησης αποτελεί η ακίνητη και
κινητή περιουσία των πιο πάνω συγχωνευομένων κοι−
νωφελών επιχειρήσεων καθώς και κάθε άλλη περιουσία
κινητή ή ακίνητη που τυχόν θα αποκτηθεί στο μέλλον.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση θα διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοι−
κητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται μαζί με τους ανα−
πληρωτές του, από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 255 παρ. 1 ν. 3463/2006.
Ειδικότερα θα αποτελείται από πέντε (5) Δημοτικούς
Συμβούλους από τους οποίους τουλάχιστον δύο (2) θα
προέρχονται από την μειοψηφία, πέντε (5) δημότες και
έναν (1) εκπρόσωπο φορέα.
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προστίθεται και
εκπρόσωπος των εργαζομένων, υποδεικνυόμενος από
τη γενική συνέλευση αυτών, όταν η επιχείρηση απα−
σχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους,
μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό συμμετοχών των
δημοτών ή αιρετών εκπροσώπων. Η θητεία του Διοικη−
τικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του, λήγει
το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφα−
ση του Δημοτικού Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολι−
κού αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση
του εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού
φορέα της περιοχής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του
οργάνου που τους πρότεινε. Το Δημοτικό Συμβούλιο
ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους.
ΠΟΡΟΙ
Πόροι της επιχείρησης είναι:
Η χρηματοδότηση από το Δήμο, για τις δραστηριότη−
τες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το επιχει−
ρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του ν. 3463/2006.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου
268 του ν. 3463/06.
Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κληροδοτή−
ματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
Οι λοιπές επιχορηγήσεις.
Έσοδα από την εκμετάλλευση των δραστηριοτήτων
της.
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Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους
καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρί−
τους.
Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
ΛΥΣΗ
Η επιχείρηση θα μπορεί να λυθεί για τους ακόλου−
θους λόγους:
Με τη συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει
συσταθεί.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη
συστατική πράξη.
Εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω
των δύο (2) ετών.
Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, με από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο
που τη συνέστησε.
Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, οι
οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Από τη σύστασή της η νέα επιχείρηση υπεισέρχεται
αυτοδικαίως, ως καθολικός διάδοχος, στα δικαιώματα
και στις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων κοινωφελών
Δημοτικών Επιχειρήσεων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελεούσα, 22 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
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