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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 6120 (1)
Κύρωση Αναδασμού αγρ/τος Ποταμών έτους 2009.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παραγρ. 1 του Ν. 674/77
4. Την αριθμ. 5059/08−04−2011 εισήγηση της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ν. Δράμας.
5. Την αριθμ. 39/14−1−2011 (ΦΕΚ 122Β΄) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί «μεταβίβασης αρμοδιοτή−
των στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες», 
αποφασίζουμε: 

Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορ−
φώθηκε με τον αναδασμό του έτους 2009 στην κτηματι−
κή περιοχή αγρ/τος Ποταμών, όπως αυτό απεικονίζεται 
στους συνταχθέντες από την Επιτροπή Αναδασμού κτη−
ματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της περιοχής 
αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 11 Απριλίου 2011

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

    Ö 
 Αριθμ. 1040 (2)
Ανάκληση της αριθ. 7955/21−11−2002 άδειας ιδρύσεως Kέ−

ντρου Α−Α «ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑ−
ΤΑΣΤΑΣΗΣ» του Σχορετσανίτη Δημητρίου.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87/07−06−2010 τ.Α) 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ.222/27−12−
2010,τ,Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Την αρ. 4/03−01−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας περί «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδι−
οτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων».

4. Την αριθ. 555/21/21−01−2011 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
139/Β/ 9−2−2011 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 
Αντιπεριφερειάρχες ....... για τις αντίστοιχες Περιφερει−
ακές Ενότητες».

5. Το υπ’ αριθ. 395/22−9−1993 Π.Δ. «΄Οροι, προϋποθέσεις 
και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβί−
βαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από 
φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.
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6. Την αριθ. Π4α/οικ.4633/29−9−1993 (ΦΕΚ 789/5−10−1993 
τ.Β) υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές λειτουργίας 
Κέντρων αποθεραπείας, αποκατάστασης για την πα−
ροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για 
την διημέρευσης των ατόμων που περιγράφονται στο 
άρθρο 10 παρ.1 του Ν.2072/1992.

7. Την αριθ. 7955/21−11−2002 απόφαση Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Τρικάλων με την οποία χορηγήθηκε 
άδεια ίδρυσης Κέντρου Α−Α «Ελάχιστη Μονάδα Ιατρικής 
Αποκατάστασης» στον Σχορετσανίτη Δημητρίου του 
Ιωάννη,σε ιδιόκτητο οίκημα, που βρίσκεται στην οδό 
Τρικάλων τέρμα στην πόλη της Καλαμπάκας.

8. Την αριθ. 9022/25−2−2008 απόφαση της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Τρικάλων παράτασης άδειας ιδρύσεως 
του ανωτέρω Κέντρου Α−Α.

9. Το γεγονός ότι δεν γνωστοποιήθηκε στην Υπηρεσία 
μας έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Α−Α μέσα στην 
προβλεπόμενη προθεσμία από το άρθρο 7 παρ.2 του 
υπ’ αριθ. 395/22−9−1993 Π.Δ., αποφασίζουμε:

1. Την ανάκληση της αριθ. 7955/21−11 −2002 απόφασης 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων με την οποία 
χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης Κέντρου Α−Α «Ελάχιστη 
Μονάδα Ιατρικής Αποκατάστασης», στον Σχορετσανίτη 
Δημήτριο του Ιωάννη, διότι δεν έγινε έναρξη λειτουρ−
γίας μέσα σε μία πενταετία αλλά και ούτε πέραν της 
παράτασης των τριών (3) ετών, που χορηγήθηκε με την 
αριθ. (5) σχετική απόφαση. (Η άδεια ίδρυσης Κέντρου 
Α−Α καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη, άρθρο 7 παρ. 2 του 
υπ’ αριθ. 395/22−9−1993 Π.Δ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίκαλα, 8 Απριλίου 2011

Ο Αντιπερειφερειάρης 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

    Ö 
 Αριθμ. Απόφ. 42/2011 (3)
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Πύδ−

νας − Κολινδρού και σύσταση νέας Δημοτικής Κοι−
νωφελούς Επιχείρησης κατά τις διατάξεις του άρ−
θρου 109 του Ν.3852/2010.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΔΝΑΣ − ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/ 

2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 254−262 του Ν. 3463/ 

2006.
3. Την εγκύκλιο 24/2011, 11/2011 και την εγκύκλιο 9/2010 

του ΥΠΕΣΑΗΔ.
4. Την υπ’ αριθμ. 157/2008 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αιγινίου, με την οποία συστή−
θηκε Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση με την επω−
νυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΑΙΓΙΝΙΟΥ» η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7725/ 
11−11−2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2511/τ.Β/10−12−2008.

5. Την υπ’ αριθμ. 184/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κολινδρού, με την οποία συ−
στήθηκε Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση με την επω−
νυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 88684/ 

2−3−2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
684/τ.Β/14−4−2009.

6. Την υπ’ αριθμ. 76/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας, με την οποία συστήθη−
κε Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία: 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 5911/13−8−2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1828/11−9−2008, η οποία τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 81/2008 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας, και εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 7467/14−11−2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2413/τ.Β/ 27−11−2008.

7. Την υπ’ αριθμ. 62/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Μεθώνης με την οποία συστή−
θηκε Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση με την επω−
νυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΘΩΝΗΣ», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6810/ 
8−1−2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2469/τ.Β/4−12−2008.

8. Το με αριθμό 1658/5−4−2011 έγγραφο της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο 
ανακοινώνεται ότι έχει ληφθεί νόμιμα η αριθμ. 42/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας − Κολιν−
δρού.

9. Την από 09−03−2011 βεβαίωση της Οικονομικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Πύδνας − Κολινδρού με την οποία βε−
βαιώνεται η πρόβλεψη της πίστωσης στον ΚΑ 70/7511.01 
του πρ/σμού έτους 2011 του Δήμου για την κάλυψη της 
δαπάνης που προκαλείται από την με αριθμό 42/2011 
απόφαση του Δ.Σ., αποφασίζει:

Τη συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσεων 
του Δήμου Πύδνας −Κολινδρού:

1. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αιγινίου» 
που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 157/2008 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγινίου, με την 
επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗ−
ΜΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ» η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
7725/11−11−2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2511/τ.Β/10−12−2008.

2. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κολιν−
δρού» που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 184/2008 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κολινδρού, 
με την επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
88684/2−3−2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 684/τ.Β/14−4−2009.

3. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και 
Ανάπτυξης του Δήμου Πύδνας» που συστήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 76/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Πύδνας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
5911/13−8−2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1828/11−9−2008, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 81/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Πύδνας, ως προς τους σκοπούς της με την ίδια 
επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙ−
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ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ και εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 7467/14−11−2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2413/τ.Β/ 27−11−2008.

4. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεθώ−
νης» που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 62/2008 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεθώνης με την 
επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗ−
ΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
6810/8−1−2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2469/τ.Β/4−12−2008.

Και τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής επι−
χείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔ−

ΝΑΣ − ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ».
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006.
ΣΚΟΠΟΣ: 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 

περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. δ΄):
• Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής − παι−

δικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ).
• Η δημιουργία και λειτουργία:
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
− προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που 

έχουν παραβατική συμπεριφορά,
• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−

μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου και της Κοινότητας.

• Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υγείας.

• Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις:

− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
− βρεφοκομείων,
− ορφανοτροφείων,
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−

ντίδας,
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
− γηροκομείων
− Βοήθεια στο Σπίτι
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
− Κέντρων για ΑΜΕΑ
− ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
− αναψυχής ατόμων με αναπηρία
• Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 

αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και 
κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρη−
ματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης 
σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
διαβίωσης.

Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως 
(Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ’)

− η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών,

− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−

κής,
− η λειτουργία ωδείου,
− η λειτουργία σχολής μουσικής
− η λειτουργία σχολής φιλαρμονικής
Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβά−

νονται:
− Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
− Η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολο−

γίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους
− Η εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθη−

σης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής 
του Δήμου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα 

χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η πόλη του Κολινδρού, 

ως ιστορική έδρα του Δήμου Πύδνας − Κολινδρού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του 

κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχει−
ρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές 
πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Συ−
γκεκριμένα ορίζεται σε 249.500,00 ευρώ όπως προκύπτει 
από το άθροισμα.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από 9/μελές Διοικητικό Συμ−

βούλιο, του οποίου τα μέλη ορίζονται μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα πρό−
σωπα του Δ.Σ. από κάθε φύλο ορίζονται σε ποσοστό 
ίσο τουλάχιστον στο 1/3 των μελών του, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 43254/1−7−2007 (ΦΕΚ 1492) εγκυκλίου του 
Υπ. Εσωτερικών. 

Από τα μέλη αυτά τουλάχιστο:
• τέσσερις (4) 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.

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων αν η 
Επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) 
εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη Γενική Συνέ−
λευση αυτών.

• Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις 
σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί 
την Επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και 
δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε 
περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου, να εγείρει και αντικρούει αγω−
γές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους 
και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη 
που προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης. Τις 
πράξεις αυτές υποβάλει αμέσως στο Διοικητικό Συμβού−



14012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

λιο. Επίσης ο Πρόεδρος υπογράφει τα συμβόλαια της 
επιχείρησης και συντάσσει τον προϋπολογισμό αυτής. 
Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντι−
πρόεδρος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορεί να μεταβιβάζονται στο Διευθυντή της επιχεί−
ρησης αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου. Για την 
αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης μπορεί 
το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει με απόφασή του 
άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του, 
εκτός των περιπτώσεων β, γ, ε και ζ της παρ. 1 του 
άρθρου 6 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 
43254/17.8.2007 (ΦΕΚ Β 1492) στον Πρόεδρο και σε άλλα 
όργανα της επιχείρησης, στο διευθυντή και τους υπευ−
θύνους των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης 
μπορεί να ορίζεται η μερική ή η πλήρης απασχόληση 
στην επιχείρηση με αμοιβή, μέχρι του ενός τετάρτου 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ίδια από−
φαση καθορίζονται τα μέλη που θα απασχοληθούν, οι 
αρμοδιότητες και η αμοιβή τους. Αν το ένα τέταρτο των 
μελών δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα που προκύπτει 
στρογγυλεύεται προς τα πάνω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσλάβει σύμ−
φωνα με τον κανονισμό προσωπικού και τα προσόντα 
που ορίζει αυτό Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης. 
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπο−
ρεί να ανατεθεί η εκπροσώπηση της επιχείρησης στο 
Διευθυντή.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο σε ετήσια βάση 

ανέρχεται στα 88.883,00 € 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 θα προκληθεί δαπάνη σε 
βάρος του Κ.Α. 70/7511.01 του προϋπολογισμού έτους 
2011 του Δήμου Πύδνας Κολινδρού ποσού 88.883,00 € 
και για τα επόμενα έτη θα είναι ανάλογη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγίνιο, 25 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ  

   Ö 
 Αριθμ. 220/2011 (4)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: 1) ΟΔΗΚΟΙΠ Δή−

μου Χανίων, 2) ΔΟΠΠΑ Δήμου Σούδας, 3) Κέντρο 
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου, 
4) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Περιβολιών 5) Δη−
μοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Βαμβακοπούλου, 
6) Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Νέας Κυδωνιάς, 
7) Σπηλαιολογικό Μουσείο Κρήτης − Κέντρο Σπη−
λαιολογικών Ερευνών Δήμου Ακρωτηρίου, 8) ΚΑΠΗ 
Ακρωτηρίου, 9) Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Νέας Κυδωνιάς, 10) Α΄ 
ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων, 11) Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων, 12) Γ΄ 
ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων, 13) Δ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων, 
14) Ε΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων, 15) ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χα−
νίων και σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΟΚΟΙΠΠ.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α/7−6−2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρ−
θρων 239 και 240 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

2) Τις υπ’ αριθμ. 9 και 11/2011 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
Α.Η.Δ.

3) Την υπ’αριθμ. 30/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Χανίων περί υποβολής αιτήματος για τη διατήρηση ως 
αυτοτελούς του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Πι−
νακοθήκη Χανίων».

4) Την υπ’ αριθμ. 457+329/14−4−2011 απόφαση του Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχου νο−
μιμότητας της υπ’ αριθμ. 220/2011 απόφασης του Δ.Σ. 
Δήμου Χανίων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 (Συγχώνευση)

Συγχωνεύονται σε ένα, ίδιο και ενιαίο δημοτικό νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, τα ακόλουθα δημοτικά νο−
μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου Χανίων:
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1) ΟΔΗΚΟΙΠ Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 92/Β/14.2.1996)
2) ΔΟΠΠΑ Δήμου Σούδας (ΦΕΚ 1906/Β/23.12.2004)
3) Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευθερίου 

Βενιζέλου (ΦΕΚ 1600/Β/16.8.1999)
4) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Περιβολιών (ΦΕΚ 569/

Β/16.5.2001)
5) Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Βαμβακοπού−

λου (ΦΕΚ 2/Β/7.1.2001)
6) Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Νέας Κυδωνιάς 

(ΦΕΚ 1283/Β/23.12.1998)
7) Σπηλαιολογικό Μουσείο Κρήτης − Κέντρο Σπηλαι−

ολογικών Ερευνών Δήμου Ακρωτηρίου (ΦΕΚ 1281/Β/ 
25.7.2007)

8) ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου (ΦΕΚ 1991 /Β/10.10.2007)
9) Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Νέας Κυδωνιάς (ΦΕΚ 2368/

Β/24.11.2009)
10) Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 426/Β/25.7.1983, ΦΕΚ 

1160/Β/5.11.1998, ΦΕΚ 1292/Β/24.6.1999, ΦΕΚ 474/Β/21.4.2003, 
ΦΕΚ 1789/Β/5.9.2008)

11) Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 485/Β/5.8.1985, 
ΦΕΚ 1107/Β/23.10.1998, ΦΕΚ 474/Β/21.4.2003, ΦΕΚ 1789/
Β/5.9.2008)

12) Γ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 485//5.8.1985, ΦΕΚ 474/
Β/21.4.2003, ΦΕΚ 1309/Β/26.7.2007, ΦΕΚ 1789/Β/5.9.2008)

13) Δ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 532/Β/30.6.1989, ΦΕΚ 
994/Β/22.9.1998, ΦΕΚ 1292/Β/24.6.1999, ΦΕΚ 474/Β/21.4.2003, 
ΦΕΚ 1309/Β/26.7.2007, ΦΕΚ 1789/Β/5.9.2008)

14) Ε΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 942/Β/20.12.1994, ΦΕΚ/
Β/21.8.1998, ΦΕΚ 1292/Β/24.6.1999, ΦΕΚ 474/Β/21.4.2003, 
ΦΕΚ 1309/Β/26.7.2007, ΦΕΚ 1789/Β/5.9.2008)

15) ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 862/Β/11.6.2004, τρο−
ποποίηση ΦΕΚ 1182/Β/12.7.2007)

και συστήνεται νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαί−
ου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 επ. του 
ν. 3463/06 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

Από το συγχωνευόμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΟΠ−
ΠΑ Δήμου Σούδας μεταφέρεται στο Δήμο Χανίων ο το−
μέας δραστηριοτήτων αθλητισμού κι ως εκ τούτου, όλες 
οι αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές που ανήκουν 
σε αυτό περιέρχονται πλέον στο Δήμο Χανίων.

Άρθρο 2
ΜΟΡΦΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ

Το νέο νομικό πρόσωπο έχει μορφή δημοτικού νο−
μικού προσώπου δημοσίου δικαίου του ν. 3463/2006 
(άρθρα 240επ.), όπως εκάστοτε ισχύει, έχει επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ − ΔΟΚΟΙΠΠ» και έδρα το Δήμο Χανίων, με 
δυνατότητα λειτουργίας αποκεντρωμένων υπηρεσιών, 
υπό μορφή παραρτημάτων, σε όλη την Περιφέρεια του 
Δήμου Χανίων.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του Οργανισμού είναι η οργάνωση λειτουρ−
γιών και δραστηριοτήτων καθώς επίσης και η παροχή 
υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς:

Ι. Κοινωνικής Πολιτικής και αλληλεγγύης, στον οποίο 
περιλαμβάνεται ιδίως:

• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας με την σύσταση και λειτουργία κέντρων ανοι−

χτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), βρεφονηπιακών 
και παιδικών σταθμών και η μελέτη και εφαρμογή σχε−
τικών κοινωνικών προγραμμάτων

• Ο σχεδιασμός και η καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως 
ανέργων νέων, γυναικών, ηλικιωμένων, απόρων κ.λπ.

• Η προώθηση προγραμμάτων στήριξης της ενότητας 
και της οικογένειας που είναι η βασική μονάδα της 
κοινωνίας.

• Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων 
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ−
τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

• Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

• Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με 
την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχο−
νται προς τους ανέργους με στόχο την υποστήριξη και 
την ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης 
καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας

• Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η 
εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την 
πρόληψη της παραβατικότητας στην Περιφέρεια του 
Δήμου Χανίων

• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
Παλινοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύ−
γων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 
τοπικής κοινωνίας

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
την κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού 
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου.

• Η διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων κ.λπ. σε ομά−
δες του πληθυσμού με θέματα συναφή με την Κοινωνική 
Πρόνοια και υγεία.

• Η προώθηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που 
θα στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγ−
γύης.

ΙΙ. Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
• Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παιδικής Δημιουρ−

γίας και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών
• Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
• Η λειτουργία Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου
• Η εκτέλεση ερευνών σε θέματα σπηλαιολογικού 

ενδιαφέροντος και η ίδρυση κέντρου Σπηλαιολογικών 
ερευνών

• Η διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, διαφύλαξη και 
έκθεση ιστορικού υλικού της κρητικής σπηλαιολογίας 
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καθώς και η προβολή, ανάδειξη και διαφύλαξη των σπη−
λαίων της περιοχής του Δήμου, ιδίως με τη δημιουργία 
σχετικής βιβλιοθήκης

και γενικά η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων 
έρευνας και τεχνολογίας στις θεματικές ενότητες δρα−
στηριοποίησης του ΝΠΔΔ.

Άρθρο 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το νομικό πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμ−
βούλιο, που αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη, τα 
οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορούν να είναι:

α) Ο Δήμαρχος Χανίων
β) Τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Χα−

νίων και αν δεν ορισθεί μέλος ο Δήμαρχος, πέντε (5) 
δημοτικοί σύμβουλοι.

γ) Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων της 
επιχείρησης όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσοτέ−
ρους από δέκα (10) εργαζόμενους.

Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
του νομικού προσώπου.

Από τα ανωτέρω μέλη, δημοτικούς συμβούλους, δη−
μότες ή κατοίκους, δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από 
τη μειοψηφία καθόσον τα μέλη του συμβουλίου είναι 
περισσότερα από πέντε (5). Σε περίπτωση που η μειο−
ψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους ή 
εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς ν’ αντι−
κατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι 
που ορίζονται από την πλειοψηφία.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μελών του από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην περίπτωση που μέλος έχει οριστεί, από το Δημο−
τικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Χανίων, αυτός αυτοδικαίως 
καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως, του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν’ αντι−
κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που 
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος.

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικη−
τικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 
από τον Αντιπρόεδρο».

Άρθρο 5
ΠΟΡΟΙ

Πόροι του νομικού προσώπου είναι:
1) Η ετήσια επιχορήγηση από τους ΚΑΠ του Δήμου Χα−

νίων για τους πρώην κρατικούς παιδικούς σταθμούς.
2) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Δήμο Χανίων 

ποσού 800.000 ευρώ.
3) Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Χανίων ανάλογα 

με τις ανάγκες του νομικού προσώπου.

4) Τυχόν χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και επι−
δοτήσεις από το Ελληνικό Κράτος, λοιπά Κράτη, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιωτικούς, κρατικούς, Ο.Τ.Α., Περι−
φέρειες και διεθνείς οργανισμούς.

5) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−
ροδοσίες.

6) Εισπράξεις από παρεχόμενες υπηρεσίες και εκ−
δόσεις.

7) Πρόσοδοι από την περιουσία που θα αποκτήσει 
καθώς επίσης από την περιουσία του Δήμου Χανίων 
που τυχόν θα του παραχωρηθεί.

8) Κάθε άλλη νόμιμη παροχή από κάθε άλλη πηγή.

Άρθρο 6

Οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και 
του ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης») όπως αυτοί 
κάθε φορά ισχύουν, που αφορούν τα δημοτικά νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφαρμόζονται για τη διοίκη−
ση και διαχείριση του νομικού προσώπου, τους πόρους 
και εν γένει την οικονομική και διοικητική λειτουργία 
του νομικού προσώπου.

Άρθρο 7

Περιουσία του νομικού προσώπου είναι όλη η σημερι−
νή κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευομένων 
νομικών προσώπων που εκχωρείται με το παρόν κατά 
κυριότητα και χρήση στο συγχωνευθέν νομικό πρόσω−
πο και αφορά τους σκοπούς του, καθώς και κάθε άλλη 
περιουσία που θ’ αποκτήσει με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 8

Σε περίπτωση κατάργησης του παρόντος Ν.Π.Δ.Δ. η 
περιουσία αυτού θα περιέλθει στο Δήμο Χανίων.

Από τη δημοσίευση της απόφασης για τη συγχώνευ−
ση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο νομικό 
πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκα−
θίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, σε 
όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συγχωνευθέντων νομικών προσώπων.

Εκ της ανωτέρω απόφασης προκαλείται ετήσια δα−
πάνη εις βάρος του ΚΑ 00.6715.012 προϋπολογισμού του 
Δήμου Χανίων ποσού 800.000 ευρώ. Αντίστοιχη δαπάνη 
θα προβλεφθεί ετησίως εις βάρος του ίδιου κωδικού 
για τα επόμενα πέντε έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 6 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ−ΤΣΑΦΑΡΗ

    Ö 
 Αριθμ. Απόφ. 33/577/15.2.2011 (5)
Έγκριση προγράμματος εκπαίδευσης προσώπων που 

ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κε−
φαλαίων.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης 2/462/ 

07.02.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργά−
νωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων» (ΦΕΚ 
Β/297/25.02.2008).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 
(ΦΕΚ Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) και αντικατα−
στάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 146).
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3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

4. Την με αρ. πρωτ. 7910/13.1.201 (αρ. πρωτ. ΕΚ 667/ 
13.1.2011) επιστολή της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, 
αποφασίζει ομόφωνα:

Ι. Εγκρίνει την ύλη για την εκπαίδευση προσώπων 
που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων, ως εξής:

ΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. Θεσμικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς
1. Ν. 3283/2004 «Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαί−

ων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει (ΦΕΚ Α/210/02.11.2004)

2. Ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007)

3. Απόφαση 1/462/07.02.2008 του ΔΣ της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και 
ΑΕΕΧ» (ΦΕΚ Β/297/25.02.2008)

4. Απόφαση 2/462/07.02.2008 του ΔΣ της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς «Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων 
αμοιβαίων» (ΦΕΚ Β/297/25.02.2008)

5. Απόφαση 1/438/2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαι−
αγοράς «Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μερι−
δίων αμοιβαίων κεφαλαίων» (ΦΕΚ Β΄ 1904/14.09.2007)

6. Απόφαση 3/378/14.4.2006 του ΔΣ της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς «Χρήση παράγωγων χρηματοοικονο−
μικών μέσων και τίτλων επιλογής από αμοιβαία κεφά−
λαια και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυ−
λακίου και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου» (ΦΕΚ 
Β΄ 608/16.5.2006)

7. Απόφαση 1/317/11.11.2004 του ΔΣ της Επιτροπής Κε−
φαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων 
του ν. 3283/2004» όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
4/378/14.4.2006 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(ΦΕΚ Β/1746/26.11.2004).

8. Απόφαση 21/530/19.11.2009 του ΔΣ της Επιτρο−
πής Κεφαλαιαγοράς «Διάθεση μεριδίων μετοχών ΟΣΕ 
που δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 
Β΄ 2459/17.12.09).

9. Απόφαση 1/506/8.4.2009 του ΔΣ της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρη−
ματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β΄ 843/6.5.09).

10. Απόφαση ΕΚ 1/539/8.2.2010: Τροποποίηση της 
απόφασης 1/317/11.11.2004 του ΔΣ της ΕΚ «Κατηγορι−
οποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/2004 ΦΕΚ 
Β΄ 1746/26.11.2004»

11. Άρθρο 18 του ν. 3842/2010: Καθορισμός του τρόπου 
και της διαδικασίας μεταφοράς των επαναπατριζόμενων 
κεφαλαίων στην Ελλάδα, (ΦΕΚ 706/25.5.2010).

12. ΠΟΛ 1127/31.8.2010: διευκρίνηση ν. 3691/2008 «Πρό−
ληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, και 
παροχή σχετικών οδηγιών για την εφαρμογή του.

13. Επιστολή ΕΚ στις ΑΕΔΑΚ με αρ. πρωτ. 4334/12.10.2010: 
Κατηγοροποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004 
σχετικά με τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων.

14. ΠΟΛ 1157/16.11.2010: Παράταση της προθεσμίας για 
τον επαναπατρισμό κεφαλαίων.

15. Επιστολή Υπ. Οικονομικών προς Ε.Θ.Ε. με αρ. πρωτ. 
Δ12Β 1175150 ΕΞ 2010/29.12.2010: Κίνητρα για τον επα−
ναπατρισμό κεφαλαίων, εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 18 του ν. 3842/2010 σχετικά με τη διακτάτηση 
και τα δικαιολογητικά.

Β. Εγκύκλιος 41/8.4.2009 του ΔΣ της Επιτροπής Κε−
φαλαιαγοράς «Ενδεικτική τυπολογία ύποπτων συναλ−
λαγών/δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες».

Ειδικά θέματα κεφαλαιαγοράς
1. Χρηματοπιστωτικό σύστημα και συναλλαγές σε κι−

νητές άξιες
1.1 Χρηματοπιστωτικό σύστημα (χαρακτηριστικά αγο−

ρών χρήματος και κεφαλαίου)
1.2 Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια αγορών κε−

φαλαίου
1.3 Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρημα−

τοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης)
1.4 Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, 

αντισυμβαλλομένου, συστημικός)
1.5 Σχέση κινδύνου και απόδοσης
1.6 Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου
1.6.1 Δείκτες απόδοσης (απόδοση στη λήξη)
1.6.2 Πληροφόρηση, ρευστότητα, κόστος συναλλα−

γών
1.6.3 Κεφαλαιοποίηση, βάθος και εύρος αγοράς
1.7 Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου
1.7.1 Οργανωμένες−OTC αγορές, ιδιωτικές αγορές, αγο−

ρές δημοπρασίας
1.7.2 Πρωτογενείς−δευτερογενείς αγορές, τρίτες αγο−

ρές
1.8 Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγο−

ρές κεφαλαίου
1.8.1 Λήψη−διαβίβαση−εκτέλεση εντολών πελατών
1.8.2 Εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών πε−

λατών
1.8.3 Καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή 

τίτλων
1.9 Χρηματιστηριακοί δείκτες (ΓΔ/ΧΑ, FTSE−20, FTSE−

40, κλπ)
2. Χρηματοπιστωτικά μέσα (επενδύσεις)
2.1 Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώ−

ματα και υποχρεώσεις)
2.1.1 Κοινές μετοχές
2.1.2 Προνομιούχες μετοχές
2.2 Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (βασικά χαρακτηρι−

στικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)
2.2.1 Εταιρικά ομόλογα
2.2.2 Κρατικά ομόλογα
2.3 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα 

και υποχρεώσεις)
2.3.1 Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
2.3.2 Μετοχές εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
2.3.3. Μετοχές διαπραγματευόμενων μεριδίων αμοι−

βαίων κεφαλαίων (ΔΑΚ) 
2.4. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (βασικά χα−

ρακτηριστικά) 
2.4.1 Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards− FRAs)
2.4.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
2.4.3 Δικαιώματα προαίρεσης (options) 
2.4.4 Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps)
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3. Χαρακτηριστικά συλλογικών επενδύσεων
3.1 Ο ρόλος των συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) ως 

εναλλακτική επένδυση
3.2 Χαρακτηριστικά συλλογικών επενδύσεων (ΑΕΔΑΚ, 

αμοιβαίο κεφάλαιο, ΑΕΕΧ)
3.3 Ενεργητικό Α/Κ, μεριδιούχοι Α/Κ
3.4 Αποτίμηση μεριδίων Α/Κ και μετοχών ΑΕΕΧ
3.5 Απόδοση συλλογικών επενδύσεων, μέρισμα, 

premium/discount μετοχών ΑΕΕΧ
3.6 Κόστος εισόδου/εξόδου, φορολογία, καθαρή από−

δοση
3.7 Διαδικασίες αγοράς και πώλησης μεριδίων Α/Κ
3.8 Διαφήμιση και προώθηση ΟΣΕΚΑ
3.9 Κατηγοριοποίηση και ονοματολογία ΟΣΕΚΑ
3.10 Προφίλ κινδύνου επενδυτών και κατηγοριοποίηση 

ΟΣΕΚΑ
3.11 ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα και Ένωση Θεσμικών Επεν−

δυτών
ΙΙ. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρ−

χεται σε 30 τουλάχιστον διδακτικές ώρες, οι οποίες 
δύνανται να μειώνονται σε 20 τουλάχιστον διδακτικές 

ώρες για εκπαιδευόμενους που κατέχουν τίτλο σπουδών 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης ή έχουν τουλάχιστο 
τριετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία πλήρους απασχό−
λησης σε εταιρείες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού 
τομέα της οικονομίας.

III. Στους εκπαιδευόμενους παραδίδεται εγχειρίδιο που 
καλύπτει επαρκώς τα αντικείμενα του προγράμματος 
εκπαίδευσης.

IV. Με το πέρας της εκπαίδευσης, προκειμένου να χο−
ρηγηθεί το προβλεπόμενο πιστοποιητικό συνεργασίας 
και εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε 
γραπτή εξέταση δίωρης τουλάχιστο διάρκειας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ  
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