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Αρ. Φύλλου 19
15 Ιανουαρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανασύνθεση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρω−
ση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επι−
τροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα (Απόφ.
Πρωθ. Υ 189/19.07.2006 (ΦΕΚ Β’ 953) και καθορι−
σμός των αρμοδιοτήτων της. ..............................................
1
Σύσταση Δημοτικής εταιρίας με την επωνυμία «Κοι−
νωφελή Επιχείρηση Δήμου Καρδαμύλων». .............. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ169
(1)
Ανασύνθεση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτρο−
πής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση
και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών
και Φορέων του Δημόσιου Τομέα (Απόφ. Πρωθ. Υ
189/19.07.2006 (ΦΕΚ Β’ 953) και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων της.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και του άρθρου
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).
β) Την αριθμ. Υ 189/19.07.2006 (ΦΕΚ Β’ 953) Απόφαση
του Πρωθυπουργού.
γ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στη Διυπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή για τη
σύσταση, κατάργηση αναδιάρθρωση και μετατροπή
Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του
Δημόσιου Τομέα μετέχουν:
α) ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,
β) ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης,
γ) ο Υπουργός Οικονομικών,
δ) ο Υπουργός Επικρατείας,
ε) ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης,
στ) η Γενική Γραμματέας, προϊσταμένη της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

ζ) ο Γενικός Γραμματέας, προϊστάμενος της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών.
2. Στην Επιτροπή μπορεί να προσκαλούνται και άλ−
λοι πλην των τακτικών μελών, Υπουργοί, αναπληρωτές
υπουργοί, υφυπουργοί, σύμβουλοι του Πρωθυπουργού,
υπηρεσιακοί παράγοντες και εμπειρογνώμονες, εφόσον
συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.
3. Τα θέματα που εξετάζονται από την Επιτροπή ει−
σηγείται κάθε φορά ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρ−
νησης, ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα πρότασης
για τη σύγκληση της Επιτροπής και τη σύνταξη της
ημερήσιας διάταξης.
4. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατί−
θεται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
5. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς τον Πρωθυπουργό
για τα ακόλουθα θέματα:
α) Σύσταση Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και
Φορέων του Δημόσιου όταν διαπιστώνεται ότι η υπάρ−
χουσα δομή της Δημόσιας Διοίκησης αδυνατεί να αντα−
ποκριθεί στις ανάγκες εκπλήρωσης του Κυβερνητικού
έργου,
β) Αναδιάρθρωση ή συγχώνευση ή μετατροπή Υπη−
ρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δη−
μόσιου Τομέα, όταν διαπιστώνεται μερική επικάλυψη
αρμοδιοτήτων ή μερική λειτουργία τους, η οποία δεν
ανταποκρίνεται στους σκοπούς της ίδρυσής τους ή όταν
το είδος των δραστηριοτήτων τους δεν δικαιολογεί τη
νομική μορφή με την οποία λειτουργούν.
γ) Κατάργηση Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και
Φορέων του Δημόσιου Τομέα που έχουν εκπληρώσει την
αποστολή τους ή βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας
ή οι αρμοδιότητές τους επικαλύπτονται.
6. Πριν τη σύσταση κάθε νέου φορέα του Δημοσίου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα είτε με νόμο είτε
βάσει εξουσιοδότησης νόμου, το αρμόδιο Υπουργείο
αποστέλλει προς την Επιτροπή, μέσω της Γενικής Γραμ−
ματείας της Κυβέρνησης, σχετική μελέτη σκοπιμότητας,
οικονομοτεχνική μελέτη και μελέτη αντιμετώπισης των
δαπανών. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά συμπληρωματικά
στοιχεία προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της. Η
γνωμοδότηση της Επιτροπής δεν αποτελεί στοιχείο της
διοικητικής διαδικασίας για την έκδοση της πράξης που
συνιστά τον φορέα.
7. Η συσταθείσα με την Απόφαση Υ189/19.07.2006 (ΦΕΚ
Β’ 953) του Πρωθυπουργού Επιτροπή καταργείται.
8. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2010
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
F
Αριθμ. 868−107
(2)
Σύσταση Δημοτικής εταιρίας με την επωνυμία
«Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καρδαμύλων».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997 «Διοί−
κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την Τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 263 του
Ν.34606.
3. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη
δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής
διάταξης.
4. Την μελέτη προσαρμογής αμιγούς δημοτικής
επιχ/σης με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Δημοτική Επι−
χείρηση Καρδαμύλων» σε κοινωφελή με την επωνυμία:
«Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καρδαμύλων».
5. Την αριθμ. 1/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρ−
δαμύλων που αφορά στην μετατροπή της αμιγούς δημο−
τικής επιχ/σης με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Δημοτική
Επιχείρηση Καρδαμύλων σε κοινωφελή με την επωνυμία:
«Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καρδαμύλων» με την οποία
τροποποιείται η αριθμ. 2410/15−6−00 απόφαση του Γ.Γ. Περι−
φέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 766/23−6−00 τεύχος Β΄) περί
Σύστασης Δημοτικής επιχ/σης Καρδαμύλων με την επωνυ−
μία: «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Καρδαμύλων»
6. Tην αριθ. 1483/29.10.97 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπο−
γραφής (ΦΕΚ 1010/14.11.1999, τεύχος Β΄), αποφασίζουμε:
Την μετατροπή της υφιστάμενης δημοτικής επιχ/σης
με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχ/ση Καρ−
δαμύλων» σε κοινωφελή με την επωνυμία: «Κοινωφελή
Επιχ/ση Δήμου Καρδαμύλων» και η οποία συστήνεται.
Α. Η Έδρα
Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Δήμος Καρδαμύλων και δη το
Δημοτικό Κατάστημα, όμως η επιχείρηση μπορεί να ιδρύει και
αλλού, εντός η εκτός της διοικητικής της περιφέρειας, γραφεία
και εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της.
Β. Η Διάρκεια
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται σε 50 χρόνια
από την δημοσίευση πράξης του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην ΕτΚ.
Γ. Σκοπός, Λειτουργίες και Δραστηριότητες
Η Νέα Κοινωφελής Επιχείρηση θα αναφέρεται στην
οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και την παρο−
χή υπηρεσιών που δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό
χαρακτήρα, συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότη−
τες του ΟΤΑ (Άρθρο 75 του ΚΔΚ) στους τομείς:
της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
της προσχολικής ηλικίας
της παιδείας
του πολιτισμού,
του αθλητισμού,
της νεολαίας

της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους και της
δημιουργικής απασχόλησης
του περιβάλλοντος,
της οργάνωσης δημοτικής συγκοινωνίας,
της εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων έρευ−
νας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής
του ΟΤΑ.
Ειδικότερα, στους σκοπούς της Επιχείρησης θα πε−
ριλαμβάνονται:
1. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλλη−
λεγγύης.
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που
αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα
της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικί−
ας, με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφο−
νηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων,
κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κέντρων
ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχα−
γωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων, δομών
Βοήθειας στο σπίτι προγραμμάτων σίτισης ηλικιωμένων
κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών
προγραμμάτων.
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και
προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη
και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παρο−
χή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας,
όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής
υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με
αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή−
ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας και
κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
Η μέριμνα για την στήριξη αστέγων και οικονομικά
αδύνατων δημοτών.
Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμο−
γή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη
της παραβατικότητας.
Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμε−
τοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη των
μεταναστών, προσφύγων και παλιννοστούντων ομογε−
νών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της
τοπικής κοινωνίας.
Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών.
Η οργάνωση ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, συμ−
μετοχής και προσφοράς υπηρεσιών σε έκτακτα περι−
στατικά (πλημμύρες, φωτιές, σεισμοί κ.λπ.)
Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων προληπτικής
Υγιεινής, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συμ−
βουλευτικής Αιμοδοσίας
Η καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και η
υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης
των κατοίκων, που θα συμβάλλουν στην απόρριψη
των ρατσιστικών αντιλήψεων και της ξενοφοβίας, την
απαλλαγή από τις φυλετικές προκαταλήψεις και τον
περιορισμό της μεροληπτικής αντιμετώπισης των συ−
νανθρώπων μας.
Η προώθηση και επέμβαση σε θέματα που έχουν άμε−
ση σχέση με την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των
δημοτών.
Η συνεργασία με όλους τους φορείς για την εξασφά−
λιση ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης
των πολιτών.
Η διευκόλυνση για την κοινωνική ένταξη των αδυ−
νάτων ατόμων ή ομάδων και των ατόμων με ειδικές
ανάγκες.
Η πρόληψη των ασθενειών μέσα από κοινά προγράμ−
ματα με άλλους φορείς.
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Η παροχή υπηρεσίας φύλαξης, κάλυψης, προστασίας,
δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας, πληροφόρη−
σης, εκπαίδευσης σε άτομα προσχολικής και τρίτης
ηλικίας.
Η συμβολή στη μείωση κοινωνικών ανισοτήτων και
παράλληλα στη δημιουργία ίσων ευκαιριών.
Η οργάνωση εκδηλώσεων διαλέξεων, συνεδρίων για
σημαντικά κοινωνικά θέματα.
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά δίκτυα, που έχουν σχέση
με κοινωνικά θέματα και θέματα υγείας.
Η καλλιέργεια και διάδοση της κοινωνικής αλληλεγ−
γύης.
Η ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής ψυχικής υγεί−
ας και αντιμετώπισης του προβλήματος ναρκωτικών
ουσιών στην πόλη.
Η επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανά−
γκες.
Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και γενικά εκδόσεων
για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου σχετικά
με τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω σκο−
πούς και εξυπηρετούν την κοινωνική πολιτική του Δήμου,
όπως: χώροι υποδοχής κοινωνικών εκδηλώσεων, χώροι
ανάπαυσης και αναψυχής ηλικιωμένων και ανήμπορων
ατόμων με μικρά περίπτερα, κυλικεία, αναψυκτήρια
κ.λπ.
2. Στον τομέα του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της
Νεολαίας και της Παιδείας
Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστα−
σία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστι−
κών 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 κλπ καθώς και η μελέτη και
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
Η προστασία μουσείων και ιστορικών χώρων της πε−
ριοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
Η αξιοποίηση κτιρίων που παραχωρούνται από δημό−
σιους ή ιδιωτικούς φορείς.
Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή
τους σε αυτές.
Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού με την προ−
ϋπόθεση ότι δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημο−
τικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων
και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης
μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδη−
λώσεων.
Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ).
Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγω−
γής.
Η έκδοση τοπικής εφημερίδας και διαφόρων εντύπω−
νω πληροφόρησης των κατοίκων του Δήμου.
Η προώθηση και η ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της αλληλεγγύης με την δημιουργία τοπικών δικτύων
κοινωνικής αλληέγγύης.
Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω σκοπούς
και εξυπηρετούν την πολιτιστική πολιτική του Δήμου,
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όπως: χώροι υποδοχής κοινωνικών εκδηλώσεων, χώροι
αναψυχής της νεολαίας και των ΑμΕΑ με μικρά περί−
πτερα, κυλικεία, αναψυκτήρια κ.λπ.
3. Στον τομέα της Προστασίας και Διαχείρισης του
Φυσικού Περιβάλλοντος
Η προστασία και οικολογική διαχείριση του περιβάλ−
λοντος, των φυσικών πόρων και η εκπόνηση ερευνών
και προγραμμάτων που έχουν σχέση τη διαχείριση του
φυσικού και αστικού περιβάλλοντος
Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−
σία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η
προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύ−
πανσης.
Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση
των περιοχών του Δήμου.
Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.
Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε αντίστοιχα θέ−
ματα.
Η προώθηση της περιβαλλοντικής επιμόρφωσης.
Η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανε−
πιστημιακούς και δημόσιους γενικά Οργανισμούς και
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, καθώς και με άλλους
φορείς ή ιδιώτες.
Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων προ−
στασίας περιβάλλοντος.
Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με τη
δημιουργία τοπικών δικτύων οργανώσεων και ομάδων
που δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλ−
λοντος.
Η προώθηση καινοτομιών και πιλοτικών μεθόδων δια−
χείρισης του περιβάλλοντος η επισκευή, συντήρηση και
αξιοποίηση σηματικών για τον πολιτισμό ή ιστορικών
κτιρίων.
Η υποστήριξη της λειτουργίας του αντίστοιχου τμήμα−
τος του Δήμου και των αντίστοιχων οργανώσεων (ΜΚΟ)
προστασίας των αδέσποτων ζώων με δράσεις όπως
σίτιση, φροντίδα, εμβολιασμός, περίθαλψη κ.λπ.
Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω σκοπούς
και εξυπηρετούν την πολιτική του Δήμου στον τομέα
του περιβάλλοντος, όπως: χώροι υποδοχής περιβαλλο−
ντικών εκδηλώσεων, χώροι ανάπαυσης και αναψυχής
περιηγητών και περιπατητών με μικρά περίπτερα και
κυλικεία, ελεγχόμενοι χώροι στάθμευσης οχημάτων μη
κερδοσκοπικοί κ.λπ.
4. Στον τομέα της Ποιότητας Ζωής και της Εύρυθμης
Λειτουργίας του Δήμου & της απασχόλησης.
Η συμμετοχή στο έργο της συγκοινωνιακής εξυπη−
ρέτησης των δημοτών, η διενέργεια μεταφοράς για τη
μετακίνηση κατοίκων εντός των ορίων της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου καθώς και η μεταφορά για
την εξυπηρέτηση ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικές
ομάδες του τοπικού πληθυσμού που χρήζουν ανάγκης
μεταφοράς, ΑμεΑ, τρίτη ηλικία, μαθητές και γενικά κά−
τοικοι που δεν εξυπηρετούνται από τις γραμμές των
αστικών συγκοινωνιών.
Ο καθορισμός των χώρων για την προσωρινή διαμονή
μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γρα−
φείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα
που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προ−
σφερομένων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις
τους στην υγεία και το περιβάλλον.
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Η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσπο−
τα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της
ζωής και της περιουσίας των κατοίκων.
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που
αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα
της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας,
με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπια−
κών σταθμών, ορφανοτροφείων, κέντρων δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών, κέντρων ανοικτής περίθαλψης
και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής
νέων και ηλικιωμένων, δομών Βοήθειας στο σπίτι προ−
γραμμάτων σίτισης κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή
σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την αναβάθμιση της
αισθητικής της πόλης.
Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη
πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά
σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για
την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της
απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφό−
ρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών.
H προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυ−
ση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης
προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες, στο πλαίσιο του
εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού.
Συμβολή στην καταγραφή και απορρόφηση του εργα−
τικού δυναμικού του Δήμου με την ανάπτυξη συμβου−
λευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους
ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση
τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προ−
ώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας,
με τη δημιουργία Δημοτικού/κών Γραφείων Ενημέρωσης
για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους
δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της Καρδαμύλων.
5. Στον τομέα της εκπόνησης και εφαρμογής προ−
γραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη
της περιοχής του Δήμου.
Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και
τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους.
Η εκπόνηση και η εφαρμογή προγραμμάτων, που
προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, που
εξασφαλίζουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή και
δια−σφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο
σύνολο της περιοχής του Δήμου Καρδαμύλων.
Δ. Η Διοίκηση
Η νέα Κοινωφελής Πολιτιστική Επιχείρηση θα διοικείται
από διοικητικό συμβούλιο, έντεκα μελών που ορίζονται μαζί
με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο:
Από τα μέλη αυτά τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι
του Δήμου Καρδαμύλων, από τους οποίους ένας θα προ−
έρχεται από τη μειοψηφία. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος
των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί
περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους που υποδεικνύ−
εται από την γενική συνέλευση των εργαζομένων, Ένας (1)
είναι εκπρόσωπος πολιτιστικού ή κοινωνικού φορέα της
περιοχής του Δήμου. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή
κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές
με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορίζει στο Διοικητι−
κό Συμβούλιο της Επιχείρησης πρόσωπα από κάθε φύλο
σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των μελών του.

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των
οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δια−
χείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης διέπονται από
τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις
διατάξεις του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων.
Ε. Οι Πόροι
Οι πόροι της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα προέρ−
χεται από:
α) Την χρηματοδότηση του Δήμου, στην νέα επιχεί−
ρηση με χρηματικό ποσό 30.000 (τριάντα χιλιάδων
Ευρώ), για να ενισχυθεί το κεφάλαιό της και ως κε−
φάλαιο κίνησης. Επίσης όλα τα περιουσιακά στοιχεία
της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Καρδαμύλων
μεταβιβάζονται στη νέα Επιχείρηση.
β) Την χρηματοδότηση της από το Δήμο με βάση το
πρόγραμμα δράσης που θα υποβάλλει το Διοικητικό
Συμβούλιο της Επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δη−
μοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ).
γ) Την εισφορά Δημοτικών περιουσιακών στοιχείων
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).
δ) Την είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες των
υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας εγκρίνε−
ται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ).
ε) Τις αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυ−
τοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 268 του Κ.Δ.Κ.
στ) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ−
μάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους
επιχορηγήσεις.
ζ) Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας
της.
η) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της.
θ) Κληρονομιές, δάνεια δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη
πηγή.
Ζ. Η Λύση
Η κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί για τους
ακόλουθους λόγους:
− με τη συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει
συσταθεί και δεν αποφασισθεί η παράταση της διάρ−
κειάς της,
− εφόσον πτωχεύσει
− σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη
συστατική πράξη,
− εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω
των δύο ετών, πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς
της, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβου−
λίου, 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.
Την λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσι−
ακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο που
τη συνέστησε.
Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη
ύψους 30.000,00 € για το οικονομικό έτος 2009 σε βά−
ρος του ΚΑ 10/6141α των εξόδων του Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2009 με την ονομασία: «Συμμετοχή
σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου» 30.000 ευρώ για το
οικονομικό έτος 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 14 Ιανουαρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής κ.α.α.
Ο Αν. Διευθυντής
Κ. ΒΙΔΡΟΣ
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