
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2399
1 Δεκεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μετατροπή της Δ.Ε.Κ.Υ.Κ. σε Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Δήμου Κω (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) .................................................... 1

Μετατροπή της Δ.Ε.Α.Σ.Κ. σε Δημοτική Κοινωφε−
λή Επιχείρηση με την επωνυμία: Κοινωφελής 
Επιχείρηση Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω 
(Κ.Ε.Α.Σ.) ........................................................................................ 2

Μετατροπή της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΩΣ ΕΠΕΝΔΥ−
ΤΙΚΗ Α.Ε.». σε Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία 
Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω, με τον 
διακριτικό τίτλο «Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ.» ......................................... 3

Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Δή−
μου Κω (Κ.Ε.ΠΟ.Δ..Κ.) ................................................................... 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15260 (1)
  Μετατροπή της Δ.Ε.Κ.Υ.Κ. σε Δημοτική Κοινωφελή Επι−

χείρηση με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Κω (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/

30−05−1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 254−264 του Ν. 
3463/2006.

4. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της υπό 
σύστασης επιχείρησης. 

5. Την αριθμ. 701/2004 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί τροποποίησης 
της ιδρυτικής πράξης της ανωτέρω επιχείρησης, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 889/Β/16−6−2004.

6. Την αριθμ. 278/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Κω.

7. Την αριθμ. 4699/Β/29−8−97 (Φ.Ε.Κ. 891/τ.Β΄/9−10−97) 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτί−
ου Αιγαίου «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογρα−
φής στους Προϊστάμενους Δ/νσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό Δωδ/σου», 
αποφασίζουμε:

1. Επωνυμία: Η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Υπο−
στήριξης του Δήμου Κω (Δ.Ε.Κ.Υ.Κ.) που συστήθηκε με 
την 701/04 απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β’ του 889/2004 Φ.Ε.Κ., 
μετατρέπεται σε Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς 
χαρακτήρα με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Κω» (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο ιδι−
ωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 254 έως 264 του Ν. 3463/2006. Ο μονα−
δικός μέτοχος της επιχείρησης μπορεί να είναι μόνο 
ο Δήμος που αναλαμβάνει της πρωτοβουλία ίδρυσης 
ή προσαρμογής τους. Στη προκειμένη περίπτωση ο 
Δήμος Κω.

2. Κατηγορία επιχείρησης: Η επιχείρηση έχει το χα−
ρακτήρα της κοινωφελούς άρθρου 254 παρ. 1.

3. Σκοποί της επιχείρησης είναι:
I. Η δημιουργία και λειτουργία μονάδων προστασί−

ας ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων και γενικά η λήψη 
μέτρων και ενεργών πολιτικών που συμβάλλουν στην 
κοινωνική συνοχή, στην αλληλεγγύη και την κοινωνική 
προστασία.

II. Η αγωγή Υγείας των κατοίκων με σκοπό την βελ−
τίωση της πρόσβασης του πολίτη στις δομές υγείας 
(κλείσιμο ραντεβού, κατεύθυνση, διευκόλυνση πολίτη), 
την προληπτική ιατρική, την ενημέρωση των νέων, την 
υποστήριξη ή και διενέργεια προγραμμάτων ψυχολο−
γικής στήριξης, συμβουλευτικής γυναικών και κέντρων 
πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών.

III. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στο Δήμο 
Κω και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοί−
κων στη διαχείριση του Φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

IV. Στα μέσα για την προώθηση των σκοπών της επι−
χείρησης συγκαταλέγονται και η συμμετοχή της σε 
οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές πρόγραμμα ή χρηματοδο−
τικό μέσο, η αποδοχή χορηγιών, επιχορηγήσεων κ.λ.π.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟ−
ΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

α. Η άμεση και έμμεση ενίσχυση της απασχόλησης 
μέσα από δράσεις κοινωνικής πρόνοιας, όπως η λει−
τουργία κέντρων Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 
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(ΚΔΑΠ) για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων και μη−
τέρων, η φροντίδα, προσχολική αγωγή, διαπαιδαγώγη−
ση, ψυχαγωγία και απασχόληση βρεφών και νηπίων και 
παιδιών γενικά προσχολικής ηλικίας και ειδικά Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης για άτομα με ειδικές ανά−
γκες.

Η οργάνωση και λειτουργία Ειδικού Σχολείου για άτο−
μα με ειδικές ανάγκες και η ανάληψη πρωτοβουλιών 
για δράσεις και προγράμματα που προσφέρουν στην 
ποιότητα ζωής των ΑΜΕΑ. 

 Η υλοποίηση προγραμμάτων για την αναψυχή ατόμων 
με αναπηρία.

β. Η υλοποίηση προγραμμάτων ανακούφισης ή βελ−
τίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων και 
των ανήμπορων ατόμων, μετά από την καταγραφή 
τους στη φιλοσοφία του προγράμματος “Βοήθεια στο 
Σπίτι”. Η λειτουργία κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων, 
γηροκομείων και γενικότερα η ιδρυματική ή και η εξωϊ−
δρυματική φροντίδα και ανακούφιση των ατόμων της 
τρίτης ηλικία, η δημιουργία υποδομών οργάνωση και 
λειτουργία ΚΑΠΗ. 

Η λειτουργία του μπορεί να χρηματοδοτείται κατ΄ 
αναλογία από τα προνοιακά προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ 
και του ΕΣΠΑ. Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του συ−
γκεκριμένου έργου υπολογίζεται μετά την παρέλευση 
τουλάχιστον τριετίας. Για την αναγκαιότητα σύστασης 
και λειτουργίας της μονάδας δεν απαιτείται ιδιαίτερη 
μνεία, αφού το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού, 
είναι πλέον καταγεγραμμένο, απόλυτα προσδιορισμένο 
και εξελικτικά μεγεθυνόμενο. 

γ. Μέριμνα και Κοινωνικές παροχές σε ευπαθείς κοι−
νωνικές ομάδες (άποροι, άνεργοι άστεγοι, αθίγγανοι, 
χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, άτομα με AIDS κλπ.), 
σε συνεργασία με σχετικούς συλλόγους ή ιδρύματα. 
(Τα άτομα αυτά ολοένα και διευρύνονται και νέες κα−
τηγορίες δημιουργούνται με κοινό χαρακτηριστικό την 
τάση προς τον κοινωνικό αποκλεισμό). Η αντιστροφή 
αυτής της τάσης, δημιουργεί την αναγκαιότητα για πα−
ροχή βοήθειας (τράπεζες ρούχων, υπηρεσία επείγουσας 
προνοσοκομειακής φροντίδας – ασθενοφόρων, ναυαγο−
σωστική υπηρεσία κλπ) συμβουλευτικής στήριξης και 
υποστήριξης (Γραφείο Ανεργίας, Ισότητας, Στατιστικής, 
Λέσχη φιλίας, Συμβουλευτικό τηλεφωνικό κέντρο κλπ.) 
συμβάλλει στην άρση των αδιεξόδων και στη επανέ−
νταξή τους.

1/ Η λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιο−
γόνες ουσίες. 

2/ Η υλοποίηση προγράμματος για την υποστήριξη 
των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά.

3/ Η υλοποίηση προγράμματος για την ελληνική γλώσ−
σα στους μετανάστες.

4/ Η υποστήριξη των ανέργων μέσα από την λειτουρ−
γία γραφείου ανέργων και γραφείου ενημέρωσης για 
την Απασχόληση και η λειτουργία ΚΕΚ.

5/ Η δημιουργία τράπεζας ρούχων – τροφίμων και η 
σίτιση απόρων συνδημοτών.

6/ Η υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων, επει−
δή πολλές από τις υπηρεσίες αυτές είναι δυνατόν να 
καλύπτονται από αυτές τα μέλη των οποίων προσφέ−
ρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους. Στην ίδια λογική 
προσέγγιση μπορούν να συστήνονται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου επιτροπές, η υποστήριξη των 
οποίων ανήκει στη αρμοδιότητα του τομέα αυτού της 
επιχείρησης:

− Υγείας και πρόνοιας με αντικείμενο την υποστήριξη 
θεμάτων Υγείας και Πρόνοιας, προληπτικής Υγιεινής και 
με συμμετοχή σε έκτακτα περιστατικά, πλημμύρες – φω−

τιές – σεισμοί (π.χ. Επιτροπή διαχείρισης Κρίσεων και 
Αντιμετώπισης καταστροφών) σε επίσημους εράνους, 
σε συμβουλευτικούς σταθμούς, ενημέρωση νέων κλπ. 

− Προγραμμάτων ανοικτής προστασίας.
− Προγραμμάτων ενημέρωσης των νέων.
− Παιδικής απασχόλησης – παιδικών χαρών – κυκλο−

φοριακής αγωγής.
− Προγραμμάτων ψυχολογικής στήριξης, συμβουλευ−

τικής γυναικών. 
− Προγραμμάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 

και:
− Η λειτουργία Σχόλης Γονέων.
− Η λειτουργία γραφείου Ισότητας.
− Η λειτουργία γραφείου για τους επαναπατριζόμε−

νους και τους αποδήμους.
− Η λειτουργία γραφείου στατιστικής.
− Η λειτουργία γραφείου εθελοντισμού.
− Η λειτουργία γραφείου καταναλωτή.
− Η λειτουργία «Κέντρου Ενημέρωσης Υγείας» (Κ.Ε.Υ.) 

σε συνεργασία με τις πρωτοβάθμιες μονάδες Υγείας 
με ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ: 

− τη βελτίωση της πρόσβασης του πολίτη στις δομές 
υγείας 

− την πρόληψη (από λοιμώδεις νόσους, εξαρτησιογό−
νες ουσίες, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα)

− την αγωγή υγείας
− τη συμβουλευτική (π.χ. Υπηρεσία ελέγχου τροφίμων 

και νερού)
− Η λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου.
(ΜΝΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Σύμφωνα με την 31819/6−6−2007 

εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. οι χρηματοδοτούμενες από το 
Γ΄Κ.Π.Σ. προνοιακές δομές, συνεχίζουν τη λειτουργία 
τους από «υφιστάμενες Επιχειρήσεις των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης των άρθρων 277 και επόμε−
να του ΠΔ 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α), όπως λειτουργούν 
σήμερα μεταβατικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
άρθρου 270 παρ.1 του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/2006/ΦΕΚ 102 Α), είτε όπως αυτές 
προκύπτουν μετά την προσαρμογή του καταστατικού 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 252−270 
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και οι οποί−
ες έχουν ως σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή 
πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό, κατά το 
οικείο καταστατικό»). 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙ−
ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟ−
ΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

α. Η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με τη δι−
αχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, η 
ευαισθητοποίηση των δημοτών σε αντίστοιχα θέματα, 
η προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, η ενερ−
γός συμμετοχή σε θέματα ρύπανσης, κυκλοφορίας και 
πρασίνου, σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με 
Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους εν γένει Οργανισμούς 
και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας.

 β. Η υποστήριξη προγραμμάτων ανακύκλωσης με 
διαλογή στην πηγή σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 
Απορριμμάτων της Νήσου Κω.

 γ. Η οργάνωση και επέκταση των δραστηριοτήτων 
που έχουν σχέση με την καθαριότητα και την πυρα−
σφάλεια των δασών, την καθαριότητα και την αισθητική 
των οικισμών του Δήμου και των τουριστικών περιοχών, 
την αναδάσωση περιοχών, την αύξηση και βελτίωση 
του πρασίνου
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 δ. Η λειτουργία τμήματος Κυκλοφοριακής Αγωγής 
και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παιδιών. 

ε. Η ανάληψη της ευθύνης, μετά από μεταβίβαση της 
σχετικής αρμοδιότητας, περιοχών του Δήμου περιβαλ−
λοντικά ευαίσθητες, είτε λόγω του οικοσυστήματος, 
είτε λόγω γεωμορφολογικής ιδιομορφίας.

− Η διοργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων.
− Η δημιουργία επιτροπής διαχείρισης Κρίσεων και 

Αντιμετώπιση καταστροφών.
− Υπηρεσία ελέγχου τροφίμων και νερού.
− Ναυαγοσωστική Υπηρεσία.
− Η οργάνωση και λειτουργία Δημοτικού Κυνοκομεί−

ου. 
− Η οργάνωση και λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής 

αγωγής. 
4. Διάρκεια: Η διάρκεια της επιχείρησης είναι πενήντα 

(50) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

5. Έδρα: Έδρα της επιχείρησης είναι η έδρα του Δή−
μου Κω.

6. Διοίκηση: Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές 
(9μελές) διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορί−
ζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Κω, εκ 
των οποίων ο 1 τουλάχιστον προερχόμενος από τις πα−
ρατάξεις της μειοψηφίας, ένας (1) είναι εκπρόσωπος του 
κοινωνικού φορέα του Δήμου και οι υπόλοιποι τέσσερις 
(4) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με πείρα ή γνώ−
σεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης, ένας 
(1) από τους οποίος ορίζεται από την μειοψηφία. Όταν 
οι εργαζόμενοι είναι πάνω από είκοσι (20) συμμετέχει 
ένας (1) εκπρόσωπος τους στο Δ/Σ, που ορίζεται από 
την πλειοψηφία, οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός 
των δημοτών.

7. Η Διοίκηση της επιχείρησης διέπεται από τους 
κανονισμούς α) Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών β) 
κανονισμό Προσωπικού και γ) κανονισμό οικονομικής 
διαχείρισης, οι οποίοι θα συνταχθούν από το Δ.Σ. της 
επιχείρησης.

8. Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης 
αυξάνεται από 221.216,44 € σε 244.216,44.€. Η αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά 23.000€ θα καλύψει το επεν−
δυτικό της πρόγραμμα και θα χορηγηθεί εξ’ ολοκλήρου 
το πρώτο από τη σύσταση έτος, αφού εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό του Δήμου.

9. Πόροι: Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα από 
την άσκηση της δραστηριότητάς της, από τη χρημα−
τοδότηση του προγράμματος δράσης της, οι πρόσοδοι 
από την τυχόν απόκτηση περιουσίας της, δάνεια, κλη−
ρονομιές, εισφορές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

10. Διάλυση: Η επιχείρηση διαλύεται: α) με απόφαση 
του Δημοτικού συμβουλίου, με την απόλυτη πλειοψη−
φία των μελών του και απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
β) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της επι−
χείρησης γ) εφόσον καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών και δ) σε περίπτωση 
πτώχευσης. Τη διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η 
εκκαθάριση. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελε−
γκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην 
εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, 
εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περι−
ουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το 
υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο.

11. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες 
των οργάνων διοίκησης, η λειτουργία, η διαχείριση και 

η εποπτεία της επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές 
με τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις διατάξεις 
του ΔΚΚ (Ν.3463/2006) και ιδιαίτερα από τα άρθρα 253 
κ.ε. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ−
ΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Η νέα επιχείρηση είναι : Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Κω (Κ.Ε.ΔΗ.Κ..) η οποία προέρχεται από την μετεξέλιξη 
της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με τίτλο «Δημοτική 
Επιχείρηση Κοινωνικής Υποστήριξης Δήμου Κω (Δ.Ε.Κ.Υ.Κ.)». 
Η νομική μορφή της νέας επιχείρησης προσδιορίζεται με 
σαφήνεια στα άρθρα 254 έως 264 του Δ.Κ.Κ. Από τη με−
λέτη των άρθρων αυτών προσδιορίζεται ότι ναι μεν οι 
Δημοτικές Επιχειρήσεις λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ., αλλά υφί−
στανται έντονα τον κρατικό παρεμβατισμό σε όλες τους 
τις λειτουργίες και ειδικότερα στις βασικές, όπως στις 
προσλήψεις προσωπικού, στην εκτέλεση έργων, υπηρεσιών, 
μελετών και προμηθειών. Σε αυτές τις λειτουργίες οφείλει 
να τηρεί τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που διέπουν τους ΟΤΑ. 
Επιπλέον αυτών και παρά το γεγονός της διαχειριστικής 
αυτοτέλειας που γίνεται μέσω του καταρτιζόμενου και 
εκτελούμενου ετήσιου προϋπολογισμού, οι κοινωφελείς 
επιχειρήσεις οφείλουν να καταρτίσουν τρεις τουλάχιστον 
κανονισμούς: 1. Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, 2. Κανονι−
σμό προσωπικού και 3. Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης 
οι οποίοι εγκρίνονται εκτός από το Δ.Σ. της επιχείρησης 
και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Από την απόφαση αυτή προκαλούνται οι εξής δα−
πάνες:

 Για το έτος 2009 δαπάνη ύψους 23.000,00 € που βα−
ρύνει τον Κ.Α.Ε. 00.6715.11. θα διατεθεί για να καλυφθούν 
100% οι δαπάνες που αφορούν στο μετοχικό κεφαλαίο, 
σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 12 Νοεμβρίου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
F

Αριθμ. οικ. 15544 (2)
    Μετατροπή της Δ.Ε.Α.Σ.Κ. σε Δημοτική Κοινωφελή Επι−

χείρηση με την επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση 
Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω (Κ.Ε.Α.Σ.)

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/

30−05−1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις ».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 254−264 του Ν. 
3463/2006.

4. Την αριθμ. 12381/11−8−1989 πράξη του Νομάρχη περί 
της ιδρυτικής πράξεως της Δημοτικής Επιχείρησης 
Αστικής Συγκοινωνίας Κω (Δ.Ε.Α.Σ.Κ.) που δημοσιεύθηκε 
στο αριθμ. ΦΕΚ 596/Β/1989.

5. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της υπό 
σύστασης επιχείρησης. 
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6. Την αριθμ. 280/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Κω.

7. Την αριθμ. 4699/Β/29−8−97 (Φ.Ε.Κ. 891/τ.Β΄/9−10−97) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτί−
ου Αιγαίου « Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογρα−
φής στους Προϊστάμενους Δ/νσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό Δωδ/σου», 
αποφασίζουμε:

1. Επωνυμία: Η Δημοτική Επιχείρηση Αστικής Συγκοι−
νωνίας του Δήμου Κω (Δ.Ε.Α.Σ.) που συστήθηκε με την 
υπ’ αριθ. 52440/88 απόφαση του Υπουργού Εσωτερι−
κών (ΦΕΚ 596/Β/89) ύστερα από την 6/88 απόφαση του 
Δημ. Συμβουλίου Δήμου Κω και τροποποιήθηκε με την 
12381/11−8−89 απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου 
(ΦΕΚ 596 Β’) ύστερα από την 11/18989 απόφαση του 
Δημ. Συμβουλίου Δήμου Κω μετατρέπεται σε Δημοτική 
Επιχείρηση Κοινωφελούς χαρακτήρα με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου 
Κω» (Κ.Ε.Α.Σ.) ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαί−
ου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 
254 έως 264 του Ν. 3463/2006. Ο μοναδικός μέτοχος 
της συγκεκριμένης επιχείρησης μπορεί να είναι μόνο 
ο Δήμος που αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία ίδρυσης 
ή προσαρμογής τους. Στη προκειμένη περίπτωση ο 
Δήμος Κω. 

2. Κατηγορία επιχείρησης: Η συνιστώμενη επιχείρηση 
έχει το χαρακτήρα της κοινωφελούς άρθρου 254 παρ. 
1.

3. Σκοποί της επιχείρησης είναι:
Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπη−

ρέτηση της μετακίνησης κυρίως των απομονωμένων 
οικισμών και η διασύνδεση τους με το διοικητικό κέντρο 
του Δήμου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέ−
σεις που θέτει το άρθρο 83 του Δ.Κ.Κ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:

− Η Οργάνωση της Δημοτικής συγκοινωνίας:
Η αρμοδιότητα αυτή που πλέον αποτελεί δυνητική 

αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 83 του 
Δ.Κ.Κ. για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης κυρίως των 
απομονωμένων οικισμών και η διασύνδεσή τους με το 
διοικητικό κέντρο του Δήμο, μπορεί να έχει ως στόχο:

α. την εξυπηρέτηση των πολιτών σε τακτά χρονικά 
διαστήματα για τη διασύνδεση τους με τις διοικητικές 
υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και για διασύνδεση μεταξύ 
των Δημοτικών Διαμερισμάτων στο βαθμό που δεν κα−
λύπτονται από την υφιστάμενη συγκοινωνία 

β. την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων (κυρίως ηλι−
κιωμένων) τόσο στις καθημερινές τους ανάγκες εφο−
διασμού, όσο και αναψυχής, ιδιαίτερα στους θερινούς 
μήνες

γ. την εξυπηρέτηση των οργανωμένων ομάδων πληθυ−
σμού, όπως πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών συλλό−
γων, μαθητών για προγραμματισμένες μετακινήσεις. 

δ. Η εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων Ξενοδοχείων 
της περιοχής του Δήμου.

ε. Η αποσυμφόρηση του Κέντρου ιδίως τους καλο−
καιρινούς μήνες.

Η είσπραξη ενός τυπικού εισιτηρίου δεν έχει τα χαρα−
κτηριστικά της ανταποδοτικότητας, αλλά της κάλυψης 
τμήματος των λειτουργικών εξόδων της δραστηριό−
τητας.

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της επιχείρησης είναι πενήντα 
(50) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

5. Έδρα: Έδρα της επιχείρησης είναι η έδρα του Δή−
μου Κω.

6.  Διοίκηση: Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) 
διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί 
με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τέσσερις (4) 
είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Κω, εκ των οποίων 
ο ένας (1) τουλάχιστον προερχόμενος από τις παρα−
τάξεις της μειοψηφίας, ένας (1) είναι εκπρόσωπος του 
κοινωνικού φορέα του Δήμου και δύο (2) δημότες από 
τους οποίος ο ένας (1) ορίζεται από την μειοψηφία. Όταν 
οι εργαζόμενοι είναι πάνω από είκοσι (20) συμμετέχει 
ένας (1) εκπρόσωπος τους στο Δ/Σ, που ορίζεται από 
την πλειοψηφία, οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός 
των δημοτών.

7. Η Διοίκηση της επιχείρησης διέπεται από τους 
κανονισμούς α) Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών β) 
κανονισμό Προσωπικού και γ) κανονισμό οικονομικής 
διαχείρισης, οι οποίοι θα συνταχθούν από το Δ.Σ. της 
επιχείρησης.

8. Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης 
αυξάνεται από 132.061,63 € σε 1.182.061,63 €. Το ποσό 
αυτό της αύξησης θα καλύψει το επενδυτικό της πρό−
γραμμα και θα χορηγηθεί κατά 250.000,00 € για το 
πρώτο έτος, και κατά 200.000,00€ για κάθε ένα από τα 
επόμενα 4 από τη σύσταση έτη, αφού εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό του Δήμου.

9. Πόροι: Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα από 
την άσκηση της δραστηριότητάς της, από τη χρημα−
τοδότηση του προγράμματος δράσης της, οι πρόσο−
δοι από την τυχόν απόκτηση περιουσίας της, δάνεια, 
κληρονομιές, εισφορές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις.

10. Διάλυση: Η επιχείρηση διαλύεται: α) με απόφαση 
του Δημοτικού συμβουλίου, με την απόλυτη πλειοψη−
φία των μελών του και απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως., 
β) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της επι−
χείρησης γ) εφόσον καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών και δ) σε περίπτωση 
πτώχευσης. Τη διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η 
εκκαθάριση. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελε−
γκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην 
εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, 
εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περι−
ουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το 
υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο.

11. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες 
των οργάνων διοίκησης, η λειτουργία, η διαχείριση και 
η εποπτεία της επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές 
με τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις διατάξεις 
του ΔΚΚ (Ν.3463/2006) και ιδιαίτερα από τα άρθρα 253 
κ.ε. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙ−
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Η νέα επιχείρηση είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Αστι−
κής Συγκοινωνίας Δήμου Κω (Κ.Ε.Α.Σ.) η οποία προ−
έρχεται από την μετεξέλιξη της αμιγούς Δημοτικής 
Επιχείρησης με τίτλο «Δημοτική Επιχείρηση Αστικής 
Συγκοινωνίας Δήμου Κω (Δ.Ε.Α.Σ.)». Η νομική μορφή της 
νέας επιχείρησης προσδιορίζεται με σαφήνεια στα άρ−
θρα 254 έως 264 του Δ.Κ.Κ..

 Η κοινωφελής οφείλει να καταρτίζει τρεις τουλάχι−
στον κανονισμούς:

− Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών
− Κανονισμό προσωπικού και
− Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης οι οποίοι εγκρί−

νονται εκτός από το Δ.Σ. της επιχείρησης και από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.
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Παρέχεται επίσης η δυνατότητα (όπως ορίζεται στο 
άρθρο 259) για χρηματοδότηση του ανά διετία καταρτι−
ζόμενου «προγράμματος δράσης» από τον οικείο Ο.Τ.Α. 
Καθώς επίσης και η δυνατότητα συμμετοχής τους (οι−
κείου Ο.Τ.Α. και Επιχείρησης) σε προγραμματικές συμ−
βάσεις.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

 Από την απόφαση αυτή προκαλούνται οι εξής δα−
πάνες:

1.− Για το έτος 2009 δαπάνη ύψους 250.000,00 € η οποία 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 00.6715.13.

2.− Για τα έτη 2010 έως 2013 δαπάνη ύψους 200.000,00 € 
ετησίως θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των 
ανωτέρω οικονομικών ετών του Δήμου Κω, οπότε θα 
έχει καλυφθεί το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμ−
φωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ρόδος, 17 Νοεμβρίου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
F

Αριθμ. οικ. 15545 (3)
    Μετατροπή της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙ−

ΚΗ Α.Ε.». σε Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμε−
τάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω, με τον διακριτι−
κό τίτλο «Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ.»

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄

30−05−1997): «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 254−266 του Ν. 
3463/2006.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εται−
ρειών»

5. Την αριθμ. ΕΜ 4356/31−12−2001 πράξη του Νομάρχη 
που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 1240 /ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ/12−2−2002. 

6. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της 
Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης 
Τουριστικού Λιμένα Κω, που φέρει τον διακριτικό τίτλο: 
«Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ.». 

7. Την αριθμ. 281/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Κω.

8. Την αριθμ. 4699/Β/29−8−97 (Φ.Ε.Κ. 891/τ.Β΄/9−10−97) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτί−
ου Αιγαίου «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογρα−
φής στους Προϊστάμενους Δ/νσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό Δωδ/σου», 
αποφασίζουμε:

1. Νέα Επωνυμία: Η Κως Επενδυτική Α.Ε. που συστήθηκε 
με την 3977/1999 απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου 
στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 12530/23−6−99 υπογραφείσα 
συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης της κυριότητας 
ακινήτου και σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και 

εκμετάλλευσης της ζώνης του τουριστικού λιμένα Κω, 
στον Δήμο Κω από το Υπουργείο Ανάπτυξης. και κατα−
χωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών βάσει του 
ΦΕΚ 6934/25−08−1999 μετατρέπεται (τροποποιείται) σε 
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με τίτλο «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ.) ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 254 έως 264 του Ν. 3463/2006, καθώς και τις 
διατάξεις του Ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών». 

2. Κατηγορία επιχείρησης: Η επιχείρηση έχει το χα−
ρακτήρα της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας (μονομε−
τοχικής) άρθρου 252 παρ. 3 περ. γ’ και του άρθρου 266 
παρ. 1 του Δ.Κ.Κ..

3. Σκοποί της επιχείρησης είναι:
I. Η αξιοποίηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του Του−

ριστικού Λιμένα Κω. 
II. Η ανάληψη της παροχής υπηρεσιών συναφών με το 

αντικείμενο της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις δια−
τάξεις του άρθρου 268 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ., όπως ισχύει. 

III. Για την αποτελεσματική και βέλτιστη εκμετάλλευση 
των κοινόχρηστων χώρων που της έχουν ανατεθεί και 
τη δημιουργία αισθητικού αποτελέσματος ικανού να 
προσελκύσει τους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους 
χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει, η επιχείρηση μπο−
ρεί να πραγματοποιεί έργα εξωραϊσμού και αναπλάσεις 
και να προμηθεύεται αγαθά, εξοπλισμό και υπηρεσίες. 

IV. Για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να 
συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να κατα−
θέτει προτάσεις, να συμμετέχει σε προγράμματα χρη−
ματοδοτήσεων και να συνάπτει συμφωνίες στρατηγικού 
χαρακτήρα. 

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της επιχείρησης είναι τριάντα 
(30) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

5. Έδρα: Έδρα της επιχείρησης είναι η έδρα του Δή−
μου Κω.

6. Διοίκηση: Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές 
(9) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται 
μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις 
(3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι, εκ των οποίων ο ένας (1) 
τουλάχιστον είναι προερχόμενος από τη μειοψηφία, 
ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου και 
πέντε (5) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με πείρα 
ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης, 
ο ένας εκ των οποία ορίζεται από την μειοψηφία.

6.1. Η Διοίκηση της επιχείρησης διέπεται από τους 
κανονισμούς α) Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών β) 
κανονισμό Προσωπικού και γ) κανονισμό οικονομικής 
διαχείρισης, οι οποίοι θα συνταχθούν από το Δ.Σ. της 
επιχείρησης. Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, 
προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών διενεργείται επίσης 
με βάση κανονισμούς που θα συνταχθούν από το Δ.Σ. 
της επιχείρησης.

7. Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης 
αυξάνεται από 117.360 € σε 417.360 €. Το επιπλέον ποσό 
αυτό θα καλύψει το επενδυτικό της πρόγραμμα και θα 
χορηγηθεί σταδιακά, τα τρία πρώτα από τη σύσταση 
έτη, αφού εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου.

8. Πόροι: Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα από 
την άσκηση της δραστηριότητάς της, οι πρόσοδοι από 
την τυχόν απόκτηση περιουσίας της, δάνεια, κληρονο−
μιές, εισφορές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

9. Διάλυση: Η επιχείρηση διαλύεται σύμφωνα με τις οικεί−
ες διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει (άρθρο 47α) και 
τους όρους που αναφέρονται στην υπογραφείσα σύμβαση 
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μεταξύ Δήμου Κω – Υπουργείου Ανάπτυξης. Ειδικότερα: α) 
όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της επιχείρησης 
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένης 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του 
Ν. 2190/1920 γ) σε περίπτωση πτώχευσης και δ) με δικα−
στική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Ν. 
2190/1920. Λύεται υποχρεωτικώς αν για τρεις συνεχείς εται−
ρικές χρήσεις, μετά τη συμπλήρωση διετίας από την τρο−
ποποίηση της ίδρυσή της, αυτή είναι ζημιογόνος, ή αν για 
ισάριθμες φορές μέσα σε μία δεκαετία τα ίδια κεφάλαια 
μειώνονται κάτω από το 50% του εταιρικού κεφαλαίου. Τη 
διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Η εκκα−
θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνο−
νται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, 
ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της 
επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέχεται στο Δήμο.

10.  Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες 
των οργάνων διοίκησης, η λειτουργία, η διαχείριση και 
η εποπτεία της επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές 
με τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις διατάξεις 
του ΔΚΚ (Ν.3463/2006) 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του 
ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, για την ολοκλήρωση της 
σύστασης, απαιτείται καταστατικό με τύπο συμβολαιογρα−
φικού εγγράφου, απόφαση του οικείου Νομάρχη, κατα−
χώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται 
στην οικεία Νομαρχία καθώς και δημοσίευση/ καταχώρη−
ση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε. Συνοπτικά η διαδικασία σύστασης περιλαμβάνει:

− την εκτίμηση ενεργητικού και παθητικού της υπό 
μετατροπή επιχείρησης από την επιτροπή του άρθρου 
9 του Ν. 2190/1920.

− την οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, 
− Απόφαση Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου, για τη 

μετατροπή της σύστασης της εταιρείας.
− Σύνταξη Καταστατικού με συμβολαιογραφικό έγ−

γραφο.
− Αναγγελία στο επιμελητήριο.
− Θεώρηση από την Εφορία.
− Υποβολή για έγκριση της σύστασης και του κατα−

στατικού στον οικείο Νομάρχη, όπου απαιτείται. 
− άδεια σύστασης από Νομάρχη.
− καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που 

τηρείται στην οικεία Νομαρχία και ανακοίνωση της κα−
ταχώρησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

− καταχώρηση στο Μητρώο της Δ/νσης Τοπικής Αυτο−
διοίκησης που τηρείται στην οικεία Περιφέρεια.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

 Από την απόφαση αυτή προκαλούνται οι εξής δα−
πάνες:

1.− Για το έτος 2009 δαπάνη ύψους 100.000,00 € η οποία 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 00.6715.12.

2.− Για τα έτη 2010 έως 2011 δαπάνη ύψους 100.000,00 € 
ετησίως θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των 
ανωτέρω οικονομικών ετών του Δήμου Κω, οπότε θα 
έχει καλυφθεί το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμ−
φωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ρόδος, 17 Νοεμβρίου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Αριθμ. οικ. 15547 (4)
    Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού

Δήμου Κω (Κ.Ε.ΠΟ.Δ..Κ.)

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/

30−05−1997): «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 254−264 του Ν. 
3463/2006.

4. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της υπό 
σύστασης επιχείρησης. 

5. Την αριθμ. 279/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Κω.

6. Την αριθμ. 4699/Β/29−8−97 (Φ.Ε.Κ. 891/τ.Β΄/9−10−97) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτί−
ου Αιγαίου «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογρα−
φής στους Προϊστάμενους Δ/νσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό Δωδ/σου», 
αποφασίζουμε: 

1. Επωνυμία: Συνιστάται στο Δήμο Κω Δημοτική Επιχεί−
ρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτι−
σμού Δήμου Κω» (Κ.Ε.ΠΟ.Δ.Κ.) ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 254 έως 264 του Ν. 3463/2006 .Ο μοναδικός 
μέτοχος της συγκεκριμένης επιχείρησης μπορεί να είναι 
μόνο ο Δήμος που αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία ίδρυ−
σής τους. Στη προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Κω.

2. Κατηγορία επιχείρησης: Η συνιστώμενη επιχείρηση 
έχει το χαρακτήρα της κοινωφελούς άρθρου 254 παρ. 
1.

3. Σκοποί της επιχείρησης είναι:
I. Η ανάληψη κάθε είδους δραστηριοτήτων που θα 

έχουν στόχο την πολιτιστική και αθλητική ανάπτυξη 
του Δήμου Κω. Ενδεικτικά αναφέρονται, η ίδρυση και 
λειτουργία ενός ολοκληρωμένου λαογραφικού μουσεί−
ου, ωδείου, δημοτικής χορωδίας, φιλαρμονικής, σχολής 
χορού (παραδοσιακού και σύγχρονου), κέντρου θεατρι−
κού εργαστηρίου, κινηματογραφικής λέσχης, δημοτικής 
βιβλιοθήκης, εκθέσεων εικαστικών τεχνών και βιβλίων, 
η έκδοση βιβλίων, λευκωμάτων, ηλεκτρονικού υλικού 
με σκοπό τη παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και δημι−
ουργικών διεξόδων για τη νεολαία της περιοχής και 
την καλλιέργεια των κατοίκων και των επισκεπτών του 
Δήμου Κω. Στον τομέα του αθλητισμού με τη δημιουργία 
και λειτουργία της ακαδημίας αθλητισμού που θα περι−
λαμβάνει δραστηριότητες στίβου, αθλοπαιδιών, ποδο−
σφαίρου, τένις, γκολφ, πάλης, πυγμαχίας, ιστιοσανίδας, 
ιστιοπλοΐας, ποδηλασίας, κρίκετ, κολύμβησης, πόλο και 
οποιονδήποτε άλλων αγωνιστικών τμημάτων.

II. Η Καθιέρωση και ενίσχυση θεσμών φεστιβάλ πολιτι−
στικών εκδηλώσεων, όπου θα μπορούν να συμμετέχουν 
φορείς από όλη την ελληνική και ξένη επικράτεια καθώς 
και συμμετοχή της σε διεθνή φεστιβάλ.

III. Η ανάδειξη και προβολή των παραδοσιακών και 
ιστορικών οικισμών του Δήμου, ως συστατικό στοιχείο 
του τοπικού πολιτισμού και κτιρίων και αρχαιολογικών 
χώρων του Δήμου, ως συστατικό στοιχεία του τοπικού 
πολιτισμού. 

IV. Η υποστήριξη ή και η συμμετοχή σε ερευνητικές 
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και τεχνολογικές ομάδες, η συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα και πρωτοβουλίες που εκπορεύονται και 
συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και άλλους εθνικούς 
και διεθνείς οργανισμούς που προάγουν την τέχνη, τον 
πολιτισμό, την εφαρμοσμένη έρευνα και συμβάλλουν 
άμεσα ή έμμεσα στην αναβάθμιση της παιδείας και 
του πολιτισμού. 

V. Η υλοποίηση προγραμμάτων αδελφοποιήσεων 
μεταξύ του Δήμου και άλλων Δήμων – Πόλεων, εντός 
και εκτός της Ελλάδας με πολιτιστικές και αθλητικές 
ανταλλαγές που θα συμβάλλουν στη σύσφιξη των σχέ−
σεων και την αναβάθμιση του οικονομικού και πολιτι−
στικού επιπέδου των δημοτών.

VI. Στα μέσα για την προώθηση των σκοπών της επι−
χείρησης συγκαταλέγονται και η συμμετοχή της σε 
οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές πρόγραμμα ή χρηματοδο−
τικό μέσο, η αποδοχή χορηγιών, επιχορηγήσεων κ.λ.π.

Α/ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

 Η υποστήριξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με 
την πολιτιστική ανάπτυξη, την παιδεία, την έρευνα και 
την τεχνολογία.

  α. Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανά−
πτυξη του Δήμου 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 καθημερινής ζωής και η ενεργητική και 
συνειδητή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική 
ζωή του Δήμου.

 β. Η δημιουργία και συμπλήρωση της απαραίτητης 
πολιτιστικής υποδομής και η λειτουργία ωδείου, φιλαρ−
μονικής, θεατρικής ομάδας, χορωδίας, ορχήστρας και 
κάθε ομαδικής δραστηριότητας έκφρασης, σχολή χορού, 
σχολή εικαστικών τεχνών, αγιογραφίας και γλυπτικής.

 γ. Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παι−
δείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του Κινη−
ματογράφου, του Θεάτρου και των άλλων οπτικοακου−
στικών μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών.

 δ. Η στήριξη, η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτε−
χνικής παιδείας, η στήριξη και διάδοση της σύγχρονης 
καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και η εξα−
σφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την άσκηση 
και ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων 
στους αντίστοιχους τομείς.

 ε. Η προβολή, ανάπτυξη και η διάδοση αυτών των 
τεχνών με τη διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων συνεδρίων (ΠΟ−
ΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΙΠΠΟ−
ΚΡΑΤΕΙΑ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ κλπ), καθώς και άλλων 
επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, συ−
ναυλιών, θεατρικών παραστάσεων κλπ.

 στ. Η δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδο−
μής (ΚΤΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, 
ΑΡΧΕΙΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ κλπ.) για τη βελτίωση της ποιότη−
τας της ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύ−
θερου χρόνου των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων.

 ζ. Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς 
πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτή−
ματα του Δήμου και η παροχή με κάθε δυνατό τρόπο 
ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, 
με στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας 
και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των 
παρεμβάσεών τους.

 η. Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του 
Δήμου, το Δ.Ι.Ι.Κ.Ω, το τεράστιο Πανεπιστημιακό και επι−
στημονικό δυναμικό της ΚΩ που είναι διασκορπισμένο 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την από 
κοινού προώθηση και υλοποίηση, πολιτιστικών, πνευμα−
τικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία, και η 
εξασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των μαθη−
τικών κοινοτήτων και της νεολαίας γενικότερα στις 
δραστηριότητες της επιχείρησης. 

θ. Η οργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών και ψυχα−
γωγικών εκδηλώσεων. Η ένταξη των εκδηλώσεων για 
την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης οργάνωσης 
και διεξαγωγής των σημαντικών αυτών πολιτιστικών 
παρεμβάσεων, είναι γεγονός που διευρύνει το αποτέ−
λεσμα με βάση την ευελιξία, την ευαισθησία και την 
τεχνογνωσία που μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση και 
ουσιαστικοποιεί τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης.

ι. Η Καθιέρωση και ενίσχυση θεσμών φεστιβάλ − πολι−
τιστικών εκδηλώσεων (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗ−
ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ κ.α.), όπου θα μπορούν να συμμετέχουν 
φορείς από όλη την ελληνική και ξένη επικράτεια καθώς 
και συμμετοχή της σε διεθνή φεστιβάλ. Μέσα από τις 
διαδικασίες αυτές θα μπορεί να προβάλλεται το πα−
ραγόμενο τοπικό πολιτιστικό προϊόν, συνθέτοντας και 
συνδέοντας τους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης με 
αυτόν την συνολικής ανάπτυξης.

ια. Η ανάδειξη και προβολή των παραδοσιακών και 
ιστορικών οικισμών του Δήμου όπως του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ, 
τα κτίρια Μητρόπολης, τα Βακούφικα, τα συγκροτήματα 
ΑΒΙΚΩ, του Οινοποιείου, οι ανεμόμυλοι στη ΛΑΜΠΗ, ως 
συστατικό στοιχείο του τοπικού πολιτισμού. 

 ιβ. Η υποστήριξη κάθε ερευνητικής ή τεχνολογικής 
προσπάθειας ανεξάρτητων ερευνητών, ή σε συνεργασία 
με άλλους φορείς, ιδιαίτερα για αντικείμενα που ανα−
δεικνύουν την ταυτότητα της περιοχής, τα συγκριτικά 
της πλεονεκτήματα, το παρελθόν της όπως Το ειδικό 
Ιστορικό και Λαογραφικό Αρχείο που συμβάλλουν στην 
διατήρηση της επαφής του Δήμου και των δημοτών με 
την τεχνολογική εξέλιξη και εξασφαλίζουν την αειφορι−
κή λειτουργία ενός ορθολογικά ανεπτυγμένου Δήμου.

 ιγ. Έκδοση εντύπων και περιοδικών σχετικά με τοπικά 
κοινωνικά θέματα και θέματα ιστορικού και λαογραφι−
κού περιεχομένου. Η έκδοση, διάθεση (εμπορία) βιβλί−
ου και ηλεκτρονικού υλικού ιστορικού και πολιτιστικού 
περιεχόμενου που προάγουν και προβάλουν το νησί 
της Κω.

ιδ. Ανάδειξη και Διάδοση της Ιπποκρατικής Ιδέας.
ιε. Η απόκτηση και η φύλαξη κάθε εντύπου προς χρήση 

του αναγνωστικού κοινού της Κω.
ιστ. Η υποκίνηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης 

του κοινού προς το βιβλίο.
ιζ. Η συγκέντρωση, η χρονολογική καθ’ ύλη κατάταξη 

και προβολή του πολιτιστικού πλούτου του νησιού μας 
με την δημιουργία ειδικού ιστορικού αρχείου, που θα 
περιλαμβάνει έγγραφα, αυτόγραφα και επιστολές, χάρ−
τες, σχεδιαγράμματα, πίνακες, εικόνες ή χαλκογραφίες, 
φωτογραφίες ως και κάθε γραπτό μνημείο της τοπικής 
και της εθνικής μας ιστορίας. (Ενδεικτικά: Το αρχεια−
κό υλικό περιόδου ιταλοκρατίας, αρχείο πολεοδομικού 
γραφείου Δήμου Κω περιόδου 1924−1943 κ.α.). 

Β/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΤΑΣ−
ΣΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

 α. Η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε χώρους, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό η διοίκηση, διαχείριση 
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και εκμετάλλευσή τους σε συνεργασία με τα αθλητικά 
σωματεία και τους λοιπούς φορείς του Αθλητισμού της 
περιοχής.

β. Η στήριξη των δραστηριοτήτων και η οργάνωση 
και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων, η 
διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών ή ατο−
μικών αθλημάτων και αγώνων μαζικών αθλημάτων για 
την συμμετοχή των νέων και γενικότερα των κατοίκων 
σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

γ. Η μέσω των εκδηλώσεων προσπάθεια για την ανά−
πτυξη του φιλάθλου πνεύματος και του “ευ αγωνίζεσθαι” 
των αθλητών και των κατοίκων της περιοχής του Δήμου 
και της ευρύτερης περιοχής.

δ. Η υποστήριξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, 
επιχορηγούμενα ή όχι, ιδιαίτερα αυτά πού απευθύνονται 
σε ομάδες που η συμμετοχή τους πρέπει να υποστη−
ρίζεται.

Γ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟ−
ΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» ΕΙΝΑΙ:

 α. Η οργάνωση και υποστήριξη της προγράμματος 
εκδηλώσεων και επαφών με τους αδελφούς Δήμους, 
ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτοι και να διευρύνονται 
οι δεσμοί αδελφοποίησης.

 β. Η διάχυση του πνεύματος της σύσφιξης των σχέ−
σεων μεταξύ σωματείων και φορέων πολιτισμού, αθλη−
τισμού, υγείας, παιδείας αλλά και οικονομικών παραγό−
ντων με τους αντίστοιχους των αδελφών πόλεων και η 
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών που ενισχύουν το πνεύμα 
της αδελφοσύνης των πολιτών και των φορέων τους.

 γ. Η ευθύνη της επικοινωνίας με άλλες πόλεις – δή−
μους, που λόγοι ιστορικοί, πολιτισμικοί ή και οικονομικοί 
επιβάλλουν τη διεύρυνση των σχέσεων είτε με σύναψη 
πρωτοκόλλων συνεργασίας είτε με αδελφοποιήσεις. Και 
στις δύο περιπτώσεις η οργάνωση του προγράμματος 
εκδηλώσεων και η διερεύνηση κάλυψης της δαπάνης, 
από χορηγούς ή χρηματοδοτικά προγράμματα βαρύ−
νουν τον Οργανισμό.

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της επιχείρησης είναι πενήντα 
(50) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

5. Έδρα: Έδρα της επιχείρησης είναι η έδρα του Δήμου 
Κω, Δωδεκανήσου.

6. Διοίκηση: Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές 
(9) διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζο−
νται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Κω, 
εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον προερχόμενος 
από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, ένας (1) είναι εκπρό−
σωπος του κοινωνικού φορέα του Δήμου και τέσσερις 
(4) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με πείρα ή γνώσεις 
σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης, από τους 
οποίους ένας (1) ορίζεται από την μειοψηφία. Όταν οι 
εργαζόμενοι είναι πάνω από είκοσι (20) συμμετέχει ένας 
(1) εκπρόσωπός τους στο Δ/Σ που ορίζεται από την 
πλειοψηφία, οπότε μειώνεται κατά έναν (1) ο αριθμός 
των δημοτών. 

7. Η Διοίκηση της επιχείρησης διέπεται από τους 
κανονισμούς α) Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών β) 
κανονισμό Προσωπικού και γ) κανονισμό οικονομικής 
διαχείρισης, οι οποίοι θα συνταχθούν από το Δ.Σ. της 
επιχείρησης.

8. Κεφάλαιο: Ο Δήμος διαθέτει στην επιχείρηση χρη−
ματικό ποσό 50.000,00€ ως μετοχικό κεφάλαιό της. Το 
ποσό αυτό θα καλύψει το επενδυτικό της πρόγραμμα 
και θα χορηγηθεί κατά 25.000 € για το πρώτο έτος, και 
25.000 € κατά το δεύτερο από τη σύσταση έτος, αφού 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου.

9. Πόροι: Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα από 
την άσκηση της δραστηριότητάς της, από τη χρημα−
τοδότηση του προγράμματος δράσης της, οι πρόσοδοι 
από την τυχόν απόκτηση περιουσίας της, δάνεια, κληρο−
νομιές, εισφορές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

10.  Διάλυση: Η επιχείρηση διαλύεται: α) με απόφαση 
του Δημοτικού συμβουλίου, με την απόλυτη πλειοψη−
φία των μελών του και απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
β) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της επι−
χείρησης γ) εφόσον καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών και δ) σε περίπτωση 
πτώχευσης. Τη διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η 
εκκαθάριση. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελε−
γκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην 
εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, 
εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περι−
ουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το 
υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο.

11.  Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες 
των οργάνων διοίκησης, η λειτουργία, η διαχείριση και 
η εποπτεία της επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές 
με τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις διατάξεις 
του ΔΚΚ (Ν.3463/2006) και ιδιαίτερα από τα άρθρα 253 
κ.ε. 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

 Από την απόφαση αυτή προκαλούνται οι εξής δα−
πάνες:

1.− Για το έτος 2009 δαπάνη ύψους 25.000,00 € η οποία 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 00.6715.14.

2.− Για το έτος 2010 δαπάνη ύψους 25.000,00 € θα 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ανωτέρω οικο−
νομικού έτους του Δήμου Κω, οπότε θα έχει καλυφθεί 
το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την 
οικονομοτεχνική μελέτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ρόδος, 17 Νοεμβρίου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  


		2009-12-03T09:00:11+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




