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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10295/09 (1)
 Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Ανά−

πτυξης και Πρόνοιας του Δήμου Ελευθερούπολης 
(Δ.Ε.Τ.Α.Π.Ε.) Ν. Καβάλας σε «Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Ελευθερούπολης (Δ.Η.Κ.Ε.Ε.).

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2503/1997 «Οργά−

νωση Διοίκηση Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. 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), περί σύστασης και 
γενικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των δη−
μοτικών και κοινωφελών επιχειρήσεων.

3. 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).

4. 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.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 10819/εγκ.16/22.2.2007 εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο 
των Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 43886/3.8.2007 απόφαση του 
Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α., περί καθορισμού των αναγκαίων 
στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύ−

σταση ή μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου 
αυτής (ΦΕΚ 1574/Β/17.8.2007).

7. Την υπ’ αριθμ. 50891/10.09.2007 απόφαση του 
Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α., περί οικονομικής διοίκησης και δι−
αχείρισης των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
1876/Β/14.9.2007).

8. Tην υπ’ αριθμ. 161/1985 απόφαση του Δ.Σ. περί σύ−
στασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ξενοδοχειακής Μο−
νάδας στο Δήμο Ελευθερούπολης που δημοσιεύθηκε 
στο 783/30.12.1985 ΦΕΚ τις αριθμ.:

1) 213/2001 απόφαση του Δ.Σ. περί τροποποίησης και 
συμπλήρωσης του άρθρου 2 παρ. 1 της συστατικής 
πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ξενοδοχειακής 
Μονάδας Δήμου Ελευθερούπολης, που δημοσιεύθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 86914/85 απόφαση του Υπ. Εσωτ. (ΦΕΚ 
783/30.12.1985 τ. Β΄ και 

2) την υπ’ αριθμ. 215/2003 απόφαση του Δ.Σ. περί 
τροποποίησης του καταστατικού της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ που 
δημοσιεύθηκε με την αριθμ. 86914/85 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 783/Β΄/30.12.1985) ως προς 
το άρθρο 1 αυτού, που αφορά την αλλαγή του ονόμα−
τος αυτής από «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» σε «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ», που δημοσιεύθηκε 
στο 62/20.1.2004 ΦΕΚ.

9. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη 
μετατροπή της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυ−
μία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Δ.Ε.Τ.Α.Π.Ε) σε κοινω−
φελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» και 
διακριτικό τίτλο «Δ.Η.Κ.Ε.Ε.»

10. Την υπ’ αριθμ. 323/30.10.2009 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας 
για τη μετατροπή της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ−
ΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
(Δ.Ε.Τ.Α.Π.Ε.) Ν. Καβάλας σε «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» και δ.τ. «Δ.Η.Κ.Ε.Ε.».

11. Την αριθ.2439/16−4−09 (ΦΕΚ 839/Β/6−5−09) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφ. Α.Μ.Θ., αποφασίζουμε:

Μετατρέπουμε την «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙ−
ΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ−
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ΠΟΛΗΣ» (Δ.Ε.Τ.Α.Π.Ε.) Ν. Καβάλας, σε «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩ−
ΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Δ.Η.Κ.Ε.Ε.).

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ − ΕΔΡΑ

1. Εγκρίνει την προσαρμογή του καταστατικού της 
Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΕΥ−
ΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 269 του Νόμου 
3463/2006, προς τις προβλέψεις του άρθρου 254 του 
ίδιου Νόμου και μετατρέπει αυτήν σε «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙ−
ΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» και με δ.τ. 
«Δ.Η.Κ.Ε.Ε.», η οποία θα λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται, 
ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και υλο−
ποίηση των έργων της αρμοδιότητάς της, καθώς και 
τις πηγές χρηματοδότησής της, από τις διατάξεις του
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) Η Επιχείρηση ανήκει στην Κατη−
γορία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση» του άρθρου 
252 του Ν. 3463/2006.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Α. Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη στον οποίο 

περιλαμβάνεται ιδίως: 
1. 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 τη δημιουργία και λειτουργία δομών όπως 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, 
ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και 
ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικι−
ωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή 
σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

2. Ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και 
μέριμνας για τους δημότες . Η εφαρμογή πολιτικών ή η 
συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν 
στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινω−
νικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την 
προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, 
κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστα−
σης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμ−
βουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 
αδύνατων δημοτών, με την παροχή ειδών διαβίωσης και 
περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα διαβίωσης.

4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η 
εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την 
πρόληψη της παραβατικότητας.

5. 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.

6. Εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχό−
λησης, προώθησης των ίσων ευκαιριών, αύξηση της 
απασχολησιμότητας των γυναικών και ευπαθών κοι−
νωνικών ομάδων.

7. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
ων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 

για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις οικογένειες 
που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα.

8. Η υλοποίηση προγραμμάτων για την αναψυχή ατό−
μων με αναπηρία.

Β΄. Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο 
περιλαμβάνεται ιδίως:

1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών και λειτουρ−
γία μουσείων, πινακοθήκης, κινηματογράφου, θεάτρου, 
ωδείου, σχολής χορού, γλυπτικής, ζωγραφικής.

2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.

3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 
αγωγής.

4. 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, πι−
νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι−
κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και 
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

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

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

7. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
τους σε αυτά.

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

9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
10. Η συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκατα−

στάσεων, όπως γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και 
χώρων άθλησης.

11. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενί−
σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

Γ΄. Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, 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 προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά 
τους.

3. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων για τον έλεγ−
χο της ρύπανσης του Δήμου.

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

5. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
Δ΄. 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.
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Ε΄. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

ΣΤ΄. Σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 
είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλλη−
λη επιδίωξη περισσότερων σκοπών από τους ανωτέρω, 
οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περί−
πτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. 
Θα μπορούσαν π.χ. να συμπεριληφθούν δράσεις για την 
προώθηση της τοπικής απασχόλησης κ.λπ.

3. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η Ελευθερούπολη του Ν. Καβάλας της Περιφέρειας 

Α.Μ.Θ.
Η Επιχείρηση θα στεγάζεται στα γραφεία του Δήμου 

Ελευθερούπολης.
4. Κάθε διαφορά μεταξύ της επιχείρησης αφ’ ενός και 

οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου που προκύπτει από το 
Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της 
έδρας της επιχείρησης.

Άρθρο 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η επιχείρηση διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβού−
λιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπλη−
ρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη 
αυτά τουλάχιστο:

• Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και 
τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη 
μειοψηφία.

• Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

• Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντι−
κείμενο 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.

Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορίζει στο Διοι−
κητικό Συμβούλιο της Δ.Η.Κ.Ε.Ε. τον Πρόεδρο, και τον 
Αντιπρόεδρο του (Άρθρο 255 παρ. 4 του Ν. 3463/2006) 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται 
και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη 
αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο ή 
τη Συστατική Πράξη της επιχείρησης. Σε περίπτωση 
κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρο ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργότε−
ρο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου (άρθρο 255 παρ. 2 του Ν. 3463/2006).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί 
την Επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές 
ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αυτού, ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 3
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα που 
αφορούν την Επιχείρηση, πλην των περιπτώσεων που ορί−
ζει διαφορετικά ο Νόμος 3463/2006. Ειδικότερα το Δ.Σ.:

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Επιχεί−
ρηση και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη 
που αφορά στη Διοίκηση της επιχείρησης, στη διαχεί−
ριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού 
της και γενικά να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που την 
αφορά.

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 πρό−
γραμμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της επιχείρη−
σης.

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 υποχρεωτικά 
εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, καθώς και 
όταν οι υποθέσεις της επιχείρησης το απαιτούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόε−
δρο με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη τρεις του−
λάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

Επίσης συγκαλείται υποχρεωτικά όταν το ζητήσουν 
τα μισά τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλί−
ου. 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 υφί−
σταται 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 μισά μέλη του. Οι 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται 
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση 
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Με από−
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμε−
τέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, 
φυσικά πρόσωπα για να εκφράσουν την άποψη τους 
όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρ−
μοδιότητές τους.

 Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, 
τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους 
παριστάμενους Συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται 
από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από 
υπάλληλο της επιχείρησης που ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται σε τριάντα 
χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

΄Αρθρο 6
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ελευθερούπολης 
για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του 
Ν. 3463/2006.

• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του Ν. 3463/2006.

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομι−
κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

• Λοιπές επιχορηγήσεις.
• Τα έσοδα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

και των ακινήτων της.
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.

Άρθρο 7
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 συ−
ντάσσει, με απόφασή του, και άλλους κανονισμούς οι 
οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της 
Επιχείρησης.

Άρθρο 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της αμιγούς δημοτικής 
επιχείρησης μεταβιβάζονται στην κοινωφελή δημοτική 
επιχείρηση.

Με την προσαρμογή δεν επέρχεται αύξηση του κε−
φαλαίου της επιχείρησης, το οποίο σήμερα ανέρχεται 
σε 2.934,70 ευρώ.

Άρθρο 9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η διαχείριση της Δ.Η.Κ.Ε.Ε. γίνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 260 του Ν. 3463/2006. 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 εγκαταστάσεών της ή να 
διατίθενται στο Δήμο Ελευθερούπολης για την εκτέλε−
ση κοινωφελών 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 Δ.Η.Κ.Ε.Ε. μπορεί να συμμετέχει σε προγραμμα−
τικές συμβάσεις.

Άρθρο 10
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α΄. Παρέλθει η διάρκειά της.
Β΄. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυ−
τη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία 
λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά εάν καταστεί ανενεργός 
για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. 
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο μας.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης της Δη−
μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευθε−
ρούπολης (Δ.Η.Κ.Ε.Ε.) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
η εν λόγω Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου 
Ελευθερούπολης (Δ.Η.Κ.Ε.Ε.) υποκαθιστά αυτοδικαίως 
χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαι−
ώματα και τις υποχρεώσεις τη Δημοτική Επιχείρηση 
Τουρισμού Ανάπτυξης Πρόνοιας Ελευθερούπολης εξο−
μοιούμενη με καθολικό διάδοχο.

Από τη μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρι−
σμού Ανάπτυξης και Πρόνοιας Δήμου Ελευθερούπολης σε 
Κοινωφελής Επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 252 έως 264 του Ν. 3463/2006 «κύρωση του Κώ−
δικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8.6.2006) περί 
σύστασης και λειτουργίας των δημοτικών και κοινωφελών 
Επιχειρήσεων, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ−
ϋπολογισμού του Δήμου Ελευθερούπολης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καβάλα, 9 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ν. ΑΔΑΜΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. 11926/09 (2)
Μετατροπή της «Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης 

Καβάλας (ΔΑΝΕΚ)» του Δήμου Καβάλας Ν.Καβάλας 
σε «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗ−
ΜΩΦΕΛΕΙΑ)».

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 6 του Ν. 2503/97 «Οργάνωση 
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Διοίκηση Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. 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), περί σύστασης και 
γενικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των δη−
μοτικών και κοινωφελών επιχειρήσεων. 

3. 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). 

4. Τις διατάξεις του άρθ.90 του «Κώδικα της Νομοθε−
σίας 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.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 10819/16 εγκ./22.2.2007 εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των 
Επιχειρήσεων των ΟΤΑ. 

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 43886/3.8.2007 απόφαση του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., περί καθορισμού των αναγκαίων στοιχεί−
ων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή 
μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής 
(ΦΕΚ 1574/Β΄/17.8.2007). 

7. Την υπ’ αριθμ. 50891/1009.2007 απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., περί οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης 
των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρή−
σεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 1876/
Β΄/14.9.2007). 

8. Την υπ’ αριθμ. 7814/10−7−2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1010/τ. Β΄/22−7−2003)
με την οποία συστάθηκε η «Δημοτική Αναπτυξιακή Επι−
χείρηση Καβάλας (ΔΑΝΕΚ)», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 1098/15−3−2009 (ΦΕΚ 983/Β/22−5−09) όμοια.

9. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη 
μετατροπή της «Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης 
Καβάλας (ΔΑΝΕΚ)» του Δήμου Καβάλας σε «Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ)».

10. Την υπ’ αριθμ. 760/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας για τη μετατροπή 
της «Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Καβάλας
(ΔΑΝΕΚ)» του Δήμου Καβάλας σε «Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ)».

11. Την αριθμ. 2439/16−4−09 (ΦΕΚ 839/Β/6−5−09) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφ. Α.Μ.Θ., αποφα−
σίζουμε:

Μετατρέπουμε την «Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση 
Καβάλας (ΔΑΝΕΚ)» του Δήμου Καβάλας Ν.Καβάλας σε «Δη−
μοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ)», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, ως εξής:

Η νέα επιχείρηση αποτελεί καθολικό διάδοχο της 
προηγούμενης και αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις της.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης θα είναι:
Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις αρ−

μοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης, 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτιστικού 
Τουρισμού, Δημοτικής Αγοράς και Λοιπών Δραστηριο−
τήτων, Αθλητισμού και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
ως εξής: 

1. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της πολιτιστικής 
ανάπτυξης 

• Η προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης του Δή−
μου και της ευρύτερης περιοχής και η καλλιέργεια σε 

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 οργανικά στοιχεία της 
κοινωνικής ζωής της πόλης. 

• Η οργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδη−
λώσεων.

• Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδεί−
ας, της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, του 
θεάτρου, καθώς και των λοιπών εικαστικών τεχνών.

• Η επιβράβευση εξαιρετικών ατομικών και ομαδικών 
επιδόσεων στον χώρου του πολιτισμού, καθώς και δι−
ακεκριμένων προσπαθειών για την εξίσωση των ευκαι−
ριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

• Η δημιουργία απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής.
• Η προβολή, ανάπτυξη και η διάδοση αυτών των 

τεχνών με την παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και άλλων επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστη−
ριοτήτων.

• 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.

• Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς πο−
λιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα 
του Δήμου και η παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής 
και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, με στό−
χο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και 
την διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των 
παρεμβάσεών τους.

• Η συγκέντρωση και καταγραφή των παραδοσιακών πλη−
ροφοριών και η οργάνωση Λαογραφικού Μουσείου, καθώς 
επίσης Μουσείου καπνού και Δημοτικής καπναποθήκης.

• 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.

• Η ανάληψη και υλοποίηση Κοινοτικών (ΕΕ) και Εθνι−
κών Προγραμμάτων εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού, πο−
λιτιστικού αναπτυξιακού και ερευνητικού χαρακτήρα.

• Η ανάληψη πρωτοβουλιών για εκπαιδευτικές δραστη−
ριότητες (επαγγελματικά και ελεύθερα τμήματα σχολών) 
σε συνδυασμό με ένα σύνολο επιμορφωτικών πρωτοβου−
λιών (όπως θεατρικές και κινηματογραφικές παραστά−
σεις, προβολές, εκθέσεις, συναυλίες, φεστιβάλ κ.α.).

• Η διοργάνωση εκθέσεων, ψυχαγωγικών και λοιπών 
εκδηλώσεων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικό−
τερης διεξαγωγής των σημαντικών αυτών γεγονότων 
για τον Δήμο, της ευελιξίας και της συμμετοχής της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Η λειτουργία της «Δημοτικής Σχολής χορού», και η 
διαρκής προσπάθεια αναβάθμισης της.

2. Η ανάπτυξη του αθλητισμού
• Η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε χώρους, 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και η διαχείριση και εκμε−
τάλλευση δημοτικών αθλητικών χώρων και εγκαταστάσε−
ων, όπως γυμναστήρια, κολυμβητήρια, αθλητικά κέντρα, 
χώροι άθλησης, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής κ.α.
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• Η συνεργασία με αθλητικά σωματεία και λοιπούς 
φορείς του Αθλητισμού του Δήμου και της ευρύτερης 
περιοχής, η στήριξη των δραστηριοτήτών τους και η 
διοργάνωση αγώνων μαζικών αθλημάτων.

• 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.

• Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού 
και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

• Η διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών ή 
ατομικών αθλημάτων και αγώνων μαζικών αθλημάτων 
για τη συμμετοχή των νέων και γενικότερα των κα−
τοίκων του Δήμου, σε αθλητικές δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις και μέσω αυτών η σημαντική πολιτική και 
πνευματική ανάπτυξη των κατοίκων.

• Η οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση του κλειστού 
κολυμβητήριου.

3. Πολιτιστικός Τουρισμός 
• Η οργάνωση και λειτουργία Πολιτιστικών – Τουρι−

στικών Κέντρων ενημέρωσης.
• Η προβολή πολιτιστικών τουριστικών πόρων και η 

συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις για την πολιτιστική και 
τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και του Νομού.

• Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση του φρουρίου 
καβάλας με στόχο της αύξηση της επισκεψιμότητας.

• Η υποστήριξη του Δήμου στην ανάπτυξη και σύσφιξη 
σχέσεων μεταξύ άλλων φορέων με σκοπό την πολιτι−
στική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

• Η οργάνωση εκδρομών, θαλασσίων περιπάτων, εκδρο−
μών πεζοπορίας σε ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια.

• Αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων
• Η οργάνωση εργαστηρίων για την παραγωγή πα−

ραδοσιακών τοπικών προϊόντων με τη συνεργασία των 
κατοίκων του Δήμου και η οργάνωση της προώθησή 
τους, με απώτερο στόχο την πολιτιστική ανάδειξη του 
Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.

• Η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση Συνεδριακού 
Κέντρου.

• Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών πο−
λιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού πε−
ριεχομένου για την προβολή των τοπικών, πολιτιστικών, 
αθλητικών, κοινωνικών δραστηριοτήτων, περιοδικών για 
τη συνεχή επικοινωνία με τους κατοίκους του Δήμου 
μέσα από ένα «φιλικό» έντυπο και την δημιουργία βήμα−
τος για την αμφίδρομη ανάπτυξη των ιδεών του Δήμου, 
των δημοτών και των εργαζόμενων στο Δήμο.

• Η προβολή μέσω πινακίδων, πινάκων και λοιπών 
στοιχείων, ιδεών και μηνυμάτων της Επιχείρησης που 
έχουν σχέση με την Κοινωνική και Πολιτιστική Ανάπτυ−
ξη, την Πρόληψη, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, το 
Περιβάλλον, την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των 
κατοίκων της περιφέρειας του Δήμου.

• Η 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.

• Λοιπές Δραστηριότητες
4. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής 

προστασίας και αλληλεγγύης
• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−

ντίδα των βρεφών και των νηπίων και της τρίτης ηλι−
κίας.

• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύ−
γων στη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 
πόλης. 

• 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.

• Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών και παιδιών με αναπηρία.

• Η δημιουργία κέντρου αγωγής υγείας, κέντρου συμ−
βουλευτικής στήριξης.

• Η στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, 
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων δημοτικών πολιτικών.

• Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων προληπτι−
κής υγιεινής και παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης

• Η υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» 
και η κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών.

• Η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών (ΚΔΑΠ) για την εξυπηρέτηση των εργαζομέ−
νων και μη μητέρων, η φροντίδα, προσχολική αγωγή, 
διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και απασχόληση βρεφών 
και νηπίων και παιδιών γενικά προσχολικής ηλικίας και 
παιδιών με ειδικές ανάγκες.

• Η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και παρο−
χής υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας και με ειδικές 
ανάγκες.

• Η λειτουργία κοινωνικού εργαστηρίου – βιβλιοδετεί−
ου απασχόλησης ΑΜΕΑ για την παραγωγή εκτυπώσεων 
και εργασιών του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής. 

• Η υποστήριξη κοινωνικής σίτισης ασθενέστερων κοι−
νωνικών ατόμων, ευπαθών ομάδων και ατόμων τρίτης 
ηλικίας.

• Η υποστήριξη της σίτισης των παιδικών σταθμών 
του Δήμου.

 Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και 
προγράμματα δράσης για την εφαρμογή πολιτικής προ−
ώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης 
διαφόρων κατηγοριών ανέργων.

• Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για την ανάδει−
ξη, μελέτη και καταγραφή τυχόν προβληματικών στην 
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας της Επιχεί−
ρησης.

5. Η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η προώ−
θηση της αειφόρου ανάπτυξης, η περιβαλλοντική ευαι−
σθητοποίηση και συγκεκριμένα:

• Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περι−
βάλλοντος, των φυσικών πόρων και η εκπόνηση μελετών 
που έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό και την αξιο−
ποίηση του περιβάλλοντος, η διαχείριση του φυσικού 
και αστικού περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση των 
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δημοτών σε αντίστοιχα θέματα, η προώθηση περιβαλλο−
ντικής επιμόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παροχή υπη−
ρεσιών συμβούλου σε θέματα ρύπανσης, κυκλοφορίας 
και πρασίνου του Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση 
συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και δημόσιους γενικά 
οργανισμούς, καθώς και με άλλους φορείς ή ιδιώτες.

• Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμ−
μάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανά−
πτυξη και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλο−
ντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου. Η διαχείριση 
του αστικού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση και διαχείριση 
του πράσινου της πόλης με την δημιουργία αθλητικών 
κέντρων, χώρων ψυχαγωγίας και πολιτιστικών εκδηλώ−
σεων, εμπλουτισμού του πρασίνου και δημιουργίας της 
απαραίτητης υποδομής για την περιβαλλοντική ευαι−
σθητοποίηση των κατοίκων της πόλης

• Η δημιουργία Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Αστικού και Φυσικού Περιβάλλοντος, Κέντρου Πληροφό−
ρησης για την Φύση και Οικολογικών Πάρκων.

• Η οργάνωση και επέκταση των δραστηριοτήτων 
που έχουν σχέση με την ποιότητα και την αισθητική 
του περιβάλλοντος των περιοχών του Δήμου και της 
ευρύτερης περιοχής. 

• Η λειτουργία τμήματος παιδικής – περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και κυκλοφοριακής αγωγής παιδιών ηλι−
κίας μέχρι 12 ετών.

• Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το σχεδιασμό 
του Δήμου. 

• Η καταγραφή – παρακολούθηση – έρευνα του θα−
λασσίου περιβάλλοντος.

• Η διαχείριση και λειτουργία του μητροπολιτικού 
ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών.

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προώ−
θησης της απασχόλησης, καθώς και ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

• Η υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προ−
γραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και Κοινωνικής Προστασίας και Αλ−
ληλεγγύης.

• Η υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευ−
τικών και λοιπών Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων 
που έχουν σχέση με τον Πολιτισμό, Αθλητισμό, Περιβάλ−
λον και Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη.

• Η συμμετοχή και η διαχείριση αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων και πρωτοβουλιών που εκπορεύονται να 
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
άλλους Εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς.

• Η ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για γρήγορη 
πρόσβαση στις πληροφορίες που διαθέτουν περιφε−
ρειακοί, εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί, η διαχείριση και 
διάχυσή τους προς όλα τα ενδιαφερόμενα σε τοπικό 
επίπεδο μέρη (κατοίκους, συλλόγους κλ.π.). 

6. Δημοτική Αγορά
Η λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς και των χώρων 

στάθμευσης και εξυπηρέτησης για τη στέγαση των 
κρεοπωλείων, ψαράδικων, μανάβικων και οιουδήποτε 
επαγγελματία, βιοτέχνη, εμπόρου, χονδρεμπόρου. 

Η λειτουργία της δημοτικής αγοράς δεδομένου ότι 
αυτή στεγάζεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις που είναι 
περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης και ότι αφορά την 

εκμίσθωση των εγκαταστάσεων σε ιδιώτες, είναι δυνατό 
να αποτελέσει αντικείμενο κοινωφελούς επιχείρησης, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά έσοδα θα διατίθε−
νται από την επιχείρηση για την ικανοποίηση−χρηματο−
δότηση των λοιπών καταστατικών της σκοπών, ώστε να 
μην αλλοιώνεται ο κοινωφελής χαρακτήρας της. 

7. Δημοτική συγκοινωνία
Η δρομολόγηση λεωφορείων εντός της περιοχής του 

Δήμου για την δωρεάν εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, τρίτης ηλικίας, μαθητών και γενικά κατοίκων 
που δεν εξυπηρετούνται από τις γραμμές των αστικών 
λεωφορείων.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) διοικη−

τικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με 
αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τρεις (3) εί−
ναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Καβάλας, (από τους 
οποίους ένας της μειοψηφίας), ένας (1) εκπρόσωπος κοι−
νωνικού φορέα της περιοχής, έξι (6) δημότες ή κάτοικοι 
του δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο της επιχείρησης και ένας (1) εκπρόσωπος 
των εργαζομένων της Επιχείρησης, καθότι ο αριθμός 
των εργαζομένων της επιχείρησης είναι μεγαλύτερος 
των είκοσι (20) ατόμων. Σε περίπτωση μείωσης του 
αριθμού των εργαζομένων κάτω των είκοσι (20) ατόμων, 
την θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοι−
κητικό Συμβούλιο θα καταλάβει αιρετός εκπρόσωπος 
του Δήμου Καβάλας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα (50) 

χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά το 
νόμο πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η έδρα της Επιχείρησης είναι στο Δήμο Καβάλας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Το κεφάλαιο της Επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό 

των 13.386.101,85 € (δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσί−
ων ογδόντα έξι χιλιάδων εκατόν ένα ευρώ και ογδόντα 
πέντε εκατοστών). 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέλθουν από:
α) Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το πρόγραμμα 

δράσης, που θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
(άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.).

β) Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες 
των υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας 
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του 
Κ.Δ.Κ.).

γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτο−
διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 268 του Κ.Δ.Κ.

δ) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ−
μάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους 
επιχορηγήσεις.

ε) Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας της.
στ) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της.
ζ) Δάνεια.
η) Κληρονομιές, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η Επιχείρηση λύεται:
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α) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 
με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

β) Εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω 
των δύο ετών.

γ) Όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της 
Επιχείρησης και

δ) Σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.
Τη λύση ακολουθεί η εκκαθάριση.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθάριση 

γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει 
περιέρχονται στο Δήμο.

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες 
των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η 
διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται 
από τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές 
επιχειρήσεις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. και τις αντίστοιχες 
υπουργικές αποφάσεις.

Το προσωπικό, διατηρώντας όλα τα εργασιακά, 
μισθολογικά, ασφαλιστικά του δικαιώματα, συνεχίζει 
την εργασιακή του σχέση στη νέα επιχείρηση. Η 
ρύθμιση αυτή αφορά τα άτομα που απασχολούνται 

με σχέσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, 
με καθεστώς μερικής απασχόλησης, καθώς και τις 
συμβάσεις έργου.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Από τη μετατροπή της «Δημοτικής Αναπτυξιακής 
Επιχείρησης Καβάλας (ΔΑΝΕΚ)» του Δήμου Καβάλας 
Ν. Καβάλας σε «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ)» προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Προϋπολογισμού 2010 του Δήμου Καβάλας ποσού 
3.300.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.0004.

Για τα επόμενα χρόνια θα προκληθεί δαπάνη το ύψος 
της οποίας θα εξαρτηθεί από τις αντίστοιχες αποφά−
σεις χρηματοδότησης προς την επιχείρηση από τον 
Δήμο Καβάλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Καβάλα, 9 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ν. ΑΔΑΜΙΔΗΣ  
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