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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 27215/ ΕΥΣΣΑΑΠ 1237 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5256/ΕΥΣ 629/5.2.2008 (ΦΕΚ 

Β΄214) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθη−
σης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ−
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 
12 του Ν. 3614/2007»

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
και ιδίως το άρθρο 12 αυτού,

2. 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 (ΦΕΚ Α΄ 98),

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την τροποποίησή του με τον Κανονισμό 846/2009,

4. Την με α.π. Ε (2007) 5444/05.11.07 απόφαση έγκρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη 
της Εφαρμογής», 

5. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α΄3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνι−
κής βοήθειας − στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων 
πόρων»,

6. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄213) για την Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» κλπ.,

7. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13.10.2010 (ΦΕΚ Β΄1642) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα,

8. Την υπ’ αριθμ. 4014/ΔΙΟΕ 120/31.1.2011 (ΦΕΚ Β΄134) 
κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης Ειδικής 
Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο−
ράς (ΕΣΠΑ),

9. Την υπ’ αριθμ. 5256/ΕΥΣ 629/5.2.2008 (ΦΕΚ Β΄214) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/ 
2007»,

10. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων, ως Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος: «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής»,

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 5256/ΕΥΣ 629/5.2.2008 
(ΦΕΚ Β΄ 214) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«1. Της Επιτροπής Παρακολούθησης προεδρεύει:
Ο Ειδικός Γραμματέας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

2. Το εδάφιο β» της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 
συντονισμού και της ΜΟΔ ΑΕ.
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− Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Κοινοτικών & άλλων πόρων του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης.

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

− Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης. Εκπρόσωπος 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

− Εκπρόσωπος του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επι−
χειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ. Εκπρόσωπος του Ε.Π. «Ενί−
σχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ».

3. Το εδάφιο γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:

«(γ) Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών και της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

− Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών.
− Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά−

δας.
Έως την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης των 

ανωτέρω φορέων στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
συμμετέχουν εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ και εκπρόσωπος 
της ΚΕΔΚΕ».

4. Στην παράγραφο 3 προστίθεται εδάφιο (γ) ως ακο−
λούθως:

«(γ) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 
Υποστήριξης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 5256/ΕΥΣ 629/5.2.2008 
(ΦΕΚ Β΄ 214) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Επιτρο−
πής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» σύμφωνα με 
το άρθρο 12 του ν. 3614/2007»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Ιουνίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F

    Aριθμ. αποφ. 204/2011 (2)
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Χανίων 

σε μια ενιαία κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυ−
μία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περι−
βάλλοντος Δήμου Χανίων − Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧ−ΚΑΜ».

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1, 103, 107 και 109 του

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) και των άρθρων 254 και 255 
του ν. 3463/2006 (ΚΔΔ)

2) Την υπ’ αριθμ. 9/2011 (αρ. πρωτ. οικ. 4317/2011) και 
11/2011 (αρ. πρωτ. οικ. 4569/2011) εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης

3) Την υπ’ αριθμ 506/2011 απόφαση του Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχου νομιμό−
τητας της υπ’αριθμ. 204/2011 απόφασης του ΔΣ Δήμου 
Χανίων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 (Συγχώνευση)

Συγχωνεύονται σε μία, ίδια και ενιαία κοινωφελή δημο−
τική επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρη−
ση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων−Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧ−ΚΑΜ», οι:

α) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χανίων (ΚΕΔΗΧ), 
(ΦΕΚ2529/Β/29−12−2009) 

β) Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), (ΦΕΚ 
2529/B/29−12−2009) 

γ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ακρωτηρίου (ΦΕΚ 
2353/Β/20−11−2008) 

δ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελ. Βενιζέλου (ΦΕΚ 
1296/Β/3−7−2008) 

ε) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θερίσου, (ΦΕΚ 1460/
B/24−7−2008) 

στ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Κυδωνιάς 
(ΦΕΚ 1973/Β/24−9−2008)

Άρθρο 2o ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μορφή του νομικού προσώπου είναι αυτή της κοινω−
φελούς επιχείρησης του Ν. 3463/2006

Άρθρο 3o ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Ι. Πολιτισμός στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως: 
ο Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, 

εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτά

ο Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

ο Η προβολή του πολιτιστικού τουρισμού
ο Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού 

σε θέματα συναφή με πολιτισμό
ο Η στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη με κάθε δυνατό 

τρόπο της δημιουργίας καλλιτεχνικού και θεωρητικού 
έργου υψηλής ποιότητας και η προβολή της ελληνικής 
και ιδιαίτερα της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας 
και δη της αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Πιο ειδικά, η 
στήριξη και ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων 
στο χορό, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, 
τις εικαστικές τέχνες, την αγιογραφία, τη φωτογρα−
φία, με τη λειτουργία σχολών διδασκαλίας μουσικής, 
χορού, θεάτρου, εικαστικών τεχνών, λογοτεχνίας, ζω−
γραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, κινηματογράφου, 
ψηφιακών τεχνολογιών, κατασκευής παραδοσιακών 
οργάνων, παραδοσιακών χορών, παραδοσιακών τε−
χνών κ,α,

ο Η προώθηση της συνεργασίας του πειραματισμού, 
της έρευνας της καινοτομίας και γενικά προτάσεις που 
διευρύνουν και εξελίσσουν τις εκφραστικές δυνατότη−
τες.

ο Η ενίσχυση των σχέσεων της Τοπικής αυτοδιοίκησης 
με τον πολιτισμό

ο Η διεύρυνση και αξιοποίηση της δυνατότητας πραγ−
ματοποίησης πολιτιστικών παραγωγών, συμπαραγωγών 
και καλλιτεχνικών ανταλλαγών κάθε είδους, ιδιαίτερα 
δε αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος σε τοπικό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
πολιτιστικά δίκτυα, η συνεργασία με άλλες πόλεις στο 
πλαίσιο της Επικράτειας πολιτισμού, καθώς και με άλ−
λες ευρωπαϊκές και μεσογειακές πόλεις, η συμμετοχή 
στα προγράμματα της κοινότητας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20429

ο Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη του πολι−
τισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των 
σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνή επίπεδο με τη δημιουργία 
και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, 
μουσείων, θεάτρων, κινηματογράφων και κάθε είδους 
κέτρων πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας και δη 
στον τομέα της αρχιτεκτονικής μέσω του Κέντρου Αρ−
χιτεκτονικής της Μεσογείου και η εκμετάλλευση των 
εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών αυτών.

ο Η επιδίωξη της διασύνδεσης του Κέντρου Αρχιτε−
κτονικής της Μεσογείου με την εκπαίδευση ώστε να 
συμβάλει στη δημιουργία του μελλοντικού δυναμικού 
που θα το στηρίξει.

ο Η συμβολή τόσο στη διαμόρφωση της πολιτιστικής 
και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης, όσο και στην 
αποκέντρωση.

ο Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, 
συμποσίων, ημερίδων, συναντήσεων, εκθέσεων, εκδη−
λώσεων, συνεστιάσεων και συναφών δραστηριοτή−
των

ο Η λειτουργία κυλικείων σε πολιτιστικούς χώρους 
II. Περιβάλλον στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως: 
ο Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων νια την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

ο Η προστασία και η διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της 
ρύπανσης στην περιφέρεια του Δήμου. 

ο Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα. 

ο Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες πληθυσμού με 
θέματα συναφή με το περιβάλλον. 

ο Η προαγωγή του διαλόγου , της πρόσβασης της 
έρευνας, της γνώσης της πληροφόρησης για την ανά−
πτυξη σχεδίων δράσης σε επίπεδο τοπικό περιφερειακό 
και ειδικά στο τομέα της Αρχιτεκτονικής, 

ο Η ευαισθητοποίηση του κοινού στη σοβαρή επίδρα−
ση που έχει η Αρχιτεκτονική στη ζωή και η προώθηση 
επιστημονικών ανταλλαγών, συμβάλλοντας και διευκο−
λύνοντας τη συνεργασία με ανάλογους φορείς στην 
Ελλάδα και στην Μεσόγειο 

ο Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα 
χρηματοδότησης πρωτοβουλιών και έργων στο πλαίσιο 
των σκοπών της επιχείρησης. 

ο Η εκτέλεση προγραμμάτων δακοκτονίας και άλλων 
που έχουν σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλ−
λοντος. 

ο Η προβολή δράσεων συναφών με το σκοπό και 
εμπορία καταλόγων, βιβλίων και συγγραμμάτων με 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου οι πόροι 
να διατεθούν για τη χρηματοδότηση των καταστατικών 
σκοπών της επιχείρησης.

ΙΙΙ. Η οργάνωση και λειτουργία και η παροχή υπηρεσι−
ών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στους τομείς 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και ιδίως:  

ο Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που 
στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευ−
παθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Βοήθεια στο 
Σπίτι κ.α.) 

ο Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που απο−
σκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της 
Βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, 
με τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, 
κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και ανα−
ψυχής ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και η εφαρμογή σχετικών 
κοινωνικών προγραμμάτων.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για 
πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της συγχώνευσης 
στην εφημερίδα της κυβέρνησης. 

Άρθρο 5ο
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Χανίων
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύσει υποκατα−

στήματα και σε άλλες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες 
του Δήμου Χανίων,

Άρθρο 6ο 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Η χρηματοδότηση από το Δήμο Χανίων για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, 
όπως εκάστοτε ισχύει,

− Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και γενικό την 
άσκηση της δραστηριότητάς της, η παροχή υπηρεσιών 
προς ΟΤΑ, άλλους δημόσιους ή μη φορείς και τρίτους 
σχετικούς με τους καταστατικούς σκοπούς

− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων,

− Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από 
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και 
από φυσικά πρόσωπα.

− οι πρόσοδοι κάθε είδους από τα περιουσιακά στοι−
χεία της επιχείρησης, διαφημίσεις, λοιπές εισφορές και 
επιχορηγήσεις.

− Η χρηματοδότηση από τη συμμετοχή σε προγραμ−
ματικές συμβάσεις

Άρθρο 7ο 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ,Σ.) 
που απαρτίζεται από έντεκα (11) τακτικά μέλη και τους 
αναπληρωτές τους, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο του Δήμου Χανίων. Από τα μέλη αυτά, τέσσερις 
(4) είναι αιρετοί, εκπρόσωποι του Δήμου Χανίων, εκ των 
οποίων ένας (1) τουλάχιστον είναι από τη μειοψηφία, 
ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχεί−
ρησης καθώς η επιχείρηση απασχολεί περισσοτέρους 
από είκοσι (20) εργαζόμενους και ένας (1) εκπρόσωπος 
κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι 
δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώ−
σεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται στο ήμι−
συ της δημοτικής περιόδου. Ειδικά η θητεία του πρώτου 
ΔΣ της επιχείρησης ορίζεται μέχρι την 31−12−2012.

Άρθρο 8ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το κεφάλαιο της επιχείρησης αποτελεί το άθροισμα 
των κεφαλαίων των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, 
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ήτοι α) 200.000 ευρώ, β) 130.000 Ευρώ, γ) 250.000 Ευρώ, 
δ) 300.000 Ευρώ, ε) 100.000 Ευρώ και στ) 100.000 και 
συνολικά 1.080.000 ευρώ

Άρθρο 9ο

Οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και 
του ν, 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης») όπως 
αυτοί κάθε φορά ισχύουν, που αφορούν τις δημοτι−
κές κοινωφελείς επιχειρήσεις, εφαρμόζονται για τη 
διοίκηση και διαχείριση της επιχείρησης, τους πό−
ρους και εν γένει την οικονομική και διοικητική της 
λειτουργία. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η επιχείρηση υπεισέρ−
χεται αυτοδικαίως ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευομένων 
επιχειρήσεων.

Άρθρο 10ο
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιουσία της επιχείρησης είναι όλη η σημερινή κινητή 
και ακίνητη περιουσία των συγχωνευομένων κοινωφε−
λών επιχειρήσεων που περιέρχεται αυτοδικαίως με το 
παρόν κατά κυριότητα και χρήση στη συγχωνευθείσα 
επιχείρηση καθώς και κάθε άλλη περιουσία που θα απο−
κτήσει με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 11ο
ΛΥΣΗ 

Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 
διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ−
νόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία 
λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανε−
νεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη 
λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. 
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Χανίων. Η 
εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζο−
νται από το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Χανίων.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων ποσού 
Ευρώ 425.000.00 για το έτος 2011 και ανάλογη για τα 
επόμενα έτη και θα βαρύνει τον Κωδικό 10−7513.003.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Χανιά, 5 Μαΐου 2011

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ−ΤΣΑΦΑΡΗ  
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