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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. Δ17Α 5022235 ΕΞ 2011
(1)
Τροποποίηση της αριθ. Δ.989/526/23−07−2002 Α.Υ.Ο.Ο
σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του κοινοτι−
κού καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 185/2009 «περί ανασύστασης του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

β) της απόφασης Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010 του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο
Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β΄/3−11−2010).
γ) του Π.Δ. 284/88 «περί οργανισμού του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
δ) των άρθρων 40 και 180 του ν. 2960/2001, «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄), όπως ισχύει,
ε) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2913/1992 του Συμβου−
λίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα»,
L 302/19−10−1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα τα άρθρα 21 και 82 αυτού,
στ) του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993 της Επιτροπής,
L 253/11−10−1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ει−
δικότερα τα άρθρα 291 έως 300 αυτού,
ζ) του Καν (ΕΟΚ) 2658/87 «για την δασμολογική και
στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο» και
ειδικότερα τις προκαταρκτικές διατάξεις, Τίτλος ΙΙ, Ει−
δικές Διατάξεις Α΄ και Β΄.
η) της αριθ. Δ.989/526/23−7−2002 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 977/
Β΄/30−7−2002), σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του
καθεστώτος του ειδικού προορισμού,
2. Εκτιμώντας:
α) τα προβλήματα που προέκυψαν από τη λειτουργία
του κοινοτικού καθεστώτος του ειδικού προορισμού,
όσον αφορά στη παράδοση στα πλοία ορισμένων εμπο−
ρευμάτων.
β) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η περίπτωση 1 του άρθρου 1 της αριθ. Δ.989/526/23−
7−2002 Α.Υ.Ο.Ο αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στα εμπορεύματα που αναφέρονται στις περιπτώ−
σεις Α΄ και Β΄ των ειδικών διατάξεων του Τίτλου ΙΙ των
προκαταρκτικών διατάξεων του Καν (ΕΟΚ) 2658/87 του
Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονομα−
τολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει».
2. Το άρθρο 13 της αριθ. Δ.989/526/23−7−2002 Α.Υ.Ο.Ο
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Εκχώρηση εμπορευμάτων στην ελληνική επικρά−
τεια.
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Για την εκχώρηση των εμπορευμάτων μεταξύ κατό−
χων αδειών, εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια,
χρησιμοποιείται η διαδικασία του αντιτύπου ελέγχου Τ5,
κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 296 και 297 του Καν (ΕΟΚ)
2454/93 περί των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα.
Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 που υποβάλλεται στο τελωνείο
ελέγχου του εκδοχέα, συνοδεύεται από αντίγραφο του
εγγράφου διακίνησης των εμπορευμάτων (δελτίο απο−
στολής ή δελτίο αποστολής−τιμολόγιο), όπως ορίζεται
από τις διατάξεις του ΚΒΣ. Η προθεσμία υπαγωγής
των εκχωρηθέντων εμπορευμάτων στο καθεστώς του
ειδικού προορισμού υπολογίζεται από την ημερομηνία
παραλαβής των εμπορευμάτων από τον εκδοχέα.
2. Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών
Για τα εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυ−
κλοφορία στα πλαίσια του καθεστώτος ειδικού προορι−
σμού με σκοπό τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών,
ανεξαρτήτως του προορισμού αυτών, εφαρμόζονται οι
διατυπώσεις εφοδιασμού που καθορίζονται από τις
ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F
Αριθμ. Κ2−4426
(2)
Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επι−
τροπής για τον εκσυγχρονισμό και κωδικοποίηση
του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920,
ως ισχύει).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 1338/1983 «Περί εφαρμογής του Κοινοτικού
Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/1983).
β. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (137 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
από το ν. 2081/1992 (Α΄ 89) και κωδικοποιήθηκε από το
Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).
γ. Του άρθρου 6 παρ. 2 εδάφια πρώτο και δεύτερο
του Ν. 2156/1993 «Συμπλήρωση του Ν. 1703/1987 «Ρύθ−
μιση μισθώσεων κατοικιών» και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ
109/Α/1993).
δ. Του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εμπορίου» (ΦΕΚ 185/Α/1988), όπως τροποποιήθηκε με−
ταγενέστερα και ισχύει.
ε. Του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1996).
στ. Του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της
Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα Μέτρα για την αντι−
μετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15−
3−2010).
ζ. Του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/Α/1996).
η. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας

και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213).
θ. Του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευ−
θύνη» (Α΄ 141/10).
2. Τη με αριθμό 46498/ΔΙΟΕ 1913/13−10−2010 ΚΥΑ του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια» (ΦΕΚ
Β΄ 1642/14−10−2010).
3. Τις προτάσεις των αρμοδίων φορέων για εκπρο−
σώπηση.
4. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού και κωδικοποίησης του
δικαίου των ανωνύμων εταιρειών,
σε σχέση και με τις σχετικές εξελίξεις του ευρωπαϊκού
δικαίου, αποφασίζουμε:
Ι. Συστήνουμε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον
εκσυγχρονισμό και την κωδικοποίηση του δικαίου των
ανωνύμων εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει) σε σχέση
και με τις σχετικές εξελίξεις του ευρωπαϊκού δικαίου
και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους παρακάτω:
1. Ευάγγελο Περάκη του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ. Π.373094,
Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου, ως Πρόεδρο.
2. Ευάγγελο Μαρίνη του Αναστασίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ.636496,
Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αναπλη−
ρωτή τον Νικόλαο Αμιραλή του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. Σ.211253,
Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3. Διαμάντω Παπαστεφανάτου του Γεράσιμου με Α.Δ.Τ.
ΑΑ.046938, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πί−
στεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, εκπρόσωπο
του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ιω−
άννα Μανωλιουδάκη του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. Τ.075533,
υπάλληλο της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως.
4. Σωτήριο Μασγανά του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. Χ.542492,
Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως Τμήμα Β΄,
με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Στέργιου του Ταξιάρ−
χη με Α.Δ.Τ. Σ.596575, υπάλληλο του τμήματος Β΄ της
Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως.
5. Βασιλική Μανταλόβα του Σταύρου με Α.Δ.Τ. Ξ.103515,
Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως Τμήμα Α΄,
με αναπληρώτρια την Μαρία Λέζου του Βασιλείου με
Α.Δ.Τ. Ξ.162457, υπάλληλο του Τμήματος Α΄ της Διεύθυν−
σης Α.Ε. και Πίστεως.
6. Ελένη Βρέντζου του Μενελάου με Α.Δ.Τ. Π.726584,
εκπρόσωπο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ και Πρόεδρο
του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλη Τζίφα του
Νικολάου με Α.Δ.Τ. Χ.694576.
7. Ευάγγελο Νισυραίο του Χρήστου με Α.Δ.Τ. Θ.814108,
εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Προϊστάμε−
νο της Νομικής Υπηρεσίας, ως τακτικό μέλος, με ανα−
πληρώτρια την Καλλιόπη Βερυκοκάκη του Ματθαίου με
Α.Δ.Τ. ΑΕ. 065964, δικηγόρο.
8. Ελευθέριο Κούρταλη του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. Σ.052619,
εκπρόσωπο του ΕΒΕΑ, Α΄ Αντιπρόεδρο, ως τακτικό μέ−
λος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Τσόγη του Γεωργίου
με Α.Δ.Τ. ΑΗ.586041, Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ.
9. Ιωάννη Δρυλλεράκη του Κων/νου με Α.Δ.Τ. Χ.029957,
εκπρόσωπο του ΣΕΒ, Δικηγόρο, ως τακτικό μέλος, με
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αναπληρώτρια την Λήδα Κοντογιάννη του Κων/νου με
Α.Δ.Τ. ΑΖ.507812, Συντονίστρια Δικτύου Κρατικών και
Θεσμικών Φορέων του ΣΕΒ.
10. Ιωάννα Αναστασοπούλου του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.
Μ.031502, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ανωνύμων Εται−
ρειών και Ε.Π.Ε., Νομικό Σύμβουλο του Συνδέσμου, ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αναστα−
σόπουλο του Ιωάννου με Α.Δ.Τ. ΑΒ.578904, Νομικό Σύμ−
βουλο του Συνδέσμου.
11. Απόστολο Πολύζο του Θωμά με Α.Δ.Τ. ΑΖ.038761,
εκπρόσωπο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών − Λογι−
στών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη
Παντάρη του Στυλιανού με Α.Δ.Τ. Ρ.498126.
12. Αθανάσιο Κουλορίδα του Στεφάνου με Α.Δ.Τ.
ΑΖ.621181, δικηγόρο, εκπρόσωπο της Ένωσης Εισηγμένων
Εταιρειών ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ζωή
Γιωτάκη του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΗ.042955, δικηγόρο.
13. Χρήστο Ιωάννου του Αριστοτέλη με Α.Δ.Τ. Σ.667288,
εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελμα−
τιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος ως τακτικό μέλος,
με αναπληρωτή το Νίκο Δασκαλάκη του Παντελεήμονα
με Α.Δ.Τ. Ρ.535106.
14. Νικόλαο Μπινιάρη του Κων/νου με Α.Δ.Τ. Μ.270678,
εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελ−
λάδος, Β΄ Αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχα−
νικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή το Δημήτριο Μαθιό του Νικολάου με Α.Δ.Τ.
ΑΒ.038491, Οικονομικό Επόπτη του Εμπορικού και Βιο−
μηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
15. Αλέξανδρο Μεταλληνό του Σπυρίδωνα με Α.Δ.Τ.
ΑΗ.042163, δικηγόρο.
16. Θάλεια Εμίρη του Ζαχαρία με Α.Δ.Τ. Α.040545, δι−
κηγόρο.
17. Ευστράτιο Καρβέλη του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ.
ΑΗ.616914, δικηγόρο.
18. Μάρθα Καββαθά του Τρύφωνος με Α.Δ.Τ. Χ.653724,
δικηγόρο με αναπληρώτρια την Αθηνά Βουνάτσου του
Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. ΑΙ.082534, επιστημονικούς συνεργάτες
Γενικού Γραμματέα Εμπορίου.
19. Μαρλένα Σαμαρτζίδου του Ανδρέα με Α.Δ.Τ.
Π.264643, υπάλληλο της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως,
με παράλληλη άσκηση στο γραφείο του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
20. Αγάθη Γιαννούση του Σωτηρίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ.509155,
δικηγόρο.
21. Κωνσταντία Γαλλή του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ.
117513, υπάλληλο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδή−
ματος του τμήματος Νομικών Προσώπων, εκπρόσω−
πο του Υπουργείου Οικονομικών ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή της τον Ματθαίο Χαπίδη του Χρήστου με
Α.Δ.Τ. Π.044126, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
22. Ιωσήφ Αλέξανδρος Χούρι του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.
ΑΒ.309744, σύμβουλο του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Γραμματέα της ως άνω Επιτροπής ορίζουμε την Άννα
Βερίου του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. Ρ. 130934 υπάλληλο της
Δ/νσης Α.Ε. & Πίστεως με αναπληρώτρια την Χαρίκλεια
Παπαγεωργίου του Κων/νου με Α.Δ.Τ. ΑΙ.680840, υπάλ−
ληλο της ίδιας Δ/νσης.
II. Έργο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής είναι η
αναμόρφωση, συμπλήρωση και προσαρμογή στην ισχύ−
ουσα κοινοτική νομοθεσία του δικαίου των ανωνύμων
εταιρειών (ΚΝ. 2190/1920 ως ισχύει), καθώς και η κωδι−
κοποίηση αυτού.
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III. Η ανωτέρω Επιτροπή θα συνεδριάζει εκτός ωρών
εργασίας και το έργο της θα πρέπει να περατωθεί το
αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την έκδοση της
παρούσας απόφασης.
IV. Με νεώτερη απόφαση θα καθορισθεί το ύψος της
αμοιβής του προέδρου, των μελών και της γραμματέως
της Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

F
΄Εγκριση πολιτογράφησης ομογενών.

(3)

1. Με την αρ. πρωτ. Φ.53100/18668/09−05−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της
ΕΤΛΕΥΑ ΡΑΠΟΛΑΡΗ, Ον. Πατρός: ΜΠΟΥΓΙΑΡ κατοίκου
Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 424420 σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων
μεταναστών και άλλες διατάξεις».
2. Με την αρ. πρωτ. Φ.53092/18666/09−05−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της
ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ ΡΑΠΟΛΑΡΗ, Ον. Πατρός: ΜΠΟΥΓΙΑΡ, κατοί−
κου Δήμου: ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 479007
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου
3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγέ−
νεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως
διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».
3. Με την αρ. πρωτ. Φ.41537/14269/10−05−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της
ΓΚΕΡΤΑ ΣΕΦΕΡΗ, Ον. Πατρός: ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ, κατοίκου
Δήμου: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 422782 σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων
μεταναστών και άλλες διατάξεις».
4. Με την αρ. πρωτ. Φ.53098/18671/09−05−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
της ΟΛΓΑ ΡΑΠΟΛΑΡΗ, Ον. Συζύγου: ΜΠΟΥΓΙΑΡ, κατοί−
κου Δήμου: ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 422436
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου
3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγέ−
νεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως
διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».
5. Με την αρ. πρωτ. Φ.36662/3987/10−05−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΩΡΓΗ, Ον. Συζύγου: ΧΡΗΣΤΟΣ κατοίκου
Δήμου: ΑΘΗΝΑΙΩΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
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τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 340344 σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων
μεταναστών και άλλες διατάξεις».
6. Με την αρ. πρωτ. Φ.43791/18473/09−05−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
της ΛΙΛΙΑΝΑ ΚΙΤΣΟΥ, Ον. Συζύγου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατοίκου
Δήμου: ΙΛΙΟΥ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 417809 σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων
μεταναστών και άλλες διατάξεις».
7. Με την αρ. πρωτ. Φ.34251/14493/11−05−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΗ, Ον. Συζύγου: ΣΤΥΛΙΑΝΟ, κατοίκου
Δήμου: ΒΥΡΩΝΟΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 224252 σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων
μεταναστών και άλλες διατάξεις».
8. Με την αρ. πρωτ. Φ.38965/15375/11−05−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
του ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ, Ον. Πατρός: ΓΙΩΡΓΟΣ,
κατοίκου Δήμου: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατόχου του Ειδι−
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό
Α 343915 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική
Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νο−
μίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».
9. Με την αρ. πρωτ. Φ.33848/1096/09−05−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΓΙΑΣ, Ον. Πατρός: ΚΩΣΤΑΣ, κατοίκου
Δήμου: ΑΘΗΝΑΙΩΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 355344 σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων
μεταναστών και άλλες διατάξεις».
10. Με την αρ. πρωτ. Φ.35016/25954/09−05−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
του ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΛΗΣ, Ον. Πατρός: ΘΩΜΑΣ, κατοίκου
Δήμου: ΚΡΩΠΙΑΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 359549 σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων
μεταναστών και άλλες διατάξεις».
11. Με την αρ. πρωτ. Φ.39546/8332/09−05−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΛΕΡΑΣ, Ον. Πατρός: ΝΙΚΟΛΑΣ, κατοίκου
Δήμου: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτί−
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ,Τ.Ο) με αριθμό Α 396869
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου
3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγέ−

νεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως
διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».
12. Με την αρ. πρωτ. Φ.39088/8331/09−05−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
του ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΩΛΟΣ, Ον. Πατρός: ΑΝΔΡΕΑΣ, κα−
τοίκου Δήμου: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ−ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο)
με αριθμό Α 377284 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες διατάξεις».
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
F
Αριθμ. απόφ. 81/2011
(4)
Συγχώνευση των Δευτεροβάθμιων Σχολικών Επιτροπών:
α) Γυμνασίου − Λυκείου Μαραθώνα, β) 1ου Γυμνασί−
ου Νέας Μάκρης, γ) 2ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης και
δ) Λυκείου Νέας Μάκρης και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67, 69 και 103, του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),
2) Την αριθμ. εγκύκλιο 11/οικ. 4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ.
Α.Η.Δ.
3) Την αριθμ 9552/6520/28−4−2011 απόφαση του Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου
νομιμότητας
4) Την αριθμ. 81/2011 απόφασης του Δ.Σ Μαραθώνα
αποφασίζει: Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
Α) Σχολ. Επιτρ. Γυμνασίου − Λυκείου Μαραθώνα (αποφ.
Νομάρχη Αν. Αττικής 209/1992 − ΦΕΚ 41/Β/29.1.1992 και
απόφ. Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 08/ΔΔΤΑ/4288/2009 −
ΦΕΚ 1134/Β/11.6.2009)
Β) Σχολ. Επιτρ. 1ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης (απόφ.
του Γ. Γ. της Περιφέρειας Αττικής 08/ΔΤΑ/1593/5.3.2009
− ΦΕΚ.512/Β/19.3.2009)
Γ) Σχολ. Επιτρ. 2ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης (απόφ.
Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 08/ΔΤΑ/19809/08/5.3.2009 −
ΦΕΚ.512/Β/19.3.2009)
Δ) Σχολ. Επιτρ. Λυκείου Νέας Μάκρης (απόφ. Γ.Γ. Περιφ.
Αττικής 08/ΔΤΑ/19808/08/5.3.2009 − ΦΕΚ.512/Β/19.3.2009)
Και συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
ως εξής: Επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνα Έδρα: Έδρα του Ν.Π.Δ.Δ.
ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα του Δήμου
Μαραθώνα
Σκοπός: Σκοποί του Ν.Π. είναι
1. Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την
κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, λαμβά−
νοντας υπόψη κυρίως των αριθμό μαθητών, τμημάτων
και αιθουσών διδασκαλίας, όπως και τη λειτουργία γυ−
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μναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστη−
ρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π, την παλαιότητα των κτιρίων, τις
ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων, καθώς και
ανάγκες που δημιουργούνται από έκτακτες συνθήκες.
2. Η διαχείριση των πιστώσεων που του διατίθενται για
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων
σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου,
σύνδεσης με το διαδίκτυο, αγοράς αναλωσίμων υλικών
κλπ), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την
επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και
του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς την
αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων
των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά
είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από
την ενδεχομένη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικεί−
ων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται
αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας
των σχολικών μονάδων.
3. Η συνεργασία με τη δημοτική αρχή για τη διάθεση
διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος,
καθώς και την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των μαθητών.
Διοίκηση: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 13
μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Από τα μέλη αυτά εκλέγεται ο πρόεδρος και αντιπρό−
εδρος του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:
− Έξι διευθυντές, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης, στους οποίους περιλαμβάνονται οι
5 αρχαιότεροι.
− Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων
της Νέας Μάκρης και έναν εκπρόσωπο της Ένωσης
Γονέων και Κηδεμόνων του Μαραθώνα
− Δύο εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων των
σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
− Τρεις Δημοτικούς Συμβούλους από τους οποίους
δύο προέρχονται από τη μειοψηφία.
Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
διετής.
Πόροι: Οι πόροι της Σχολικής Επιτροπή προέρχονται:
α) Από τις επιχορηγήσεις του Δήμου Μαραθώνα, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και
(β) του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει
β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές
και κληροδοσίες.
ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Περιουσία: Περιουσία του νομικού προσώπου είναι η
περιουσία των νομικών προσώπων από την συγχώνευση
των οποίων συστάθηκε καθώς και κάθε άλλη κινητή ή
ακίνητη περιουσία που τυχόν θα αποκτηθεί ή θα του
αφιερωθεί.
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Λοιπά θέματα της διοίκησης του Νομικού Προσώπου
καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.
3463/2006 και του άρθρου 1 της με αριθμό 8440/24.02.2011
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής σιην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως, το νέο Νομικό Πρόσωπο υποκα−
θιστά αυτοδικαίως τα συγχωνευόμενα, σε όλα εν γένει
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, εξομοιούμενο
με καθολικό τους διάδοχο.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη κατά το
έτος 2011 ύψους 75.000,00€ και 15.000,00€ η οποία θα
βαρύνει την υπό Κ.Α. 00.6711.01 και Κ.Α. 00.6739.01 αντί−
στοιχα πίστωση του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού
του Δήμου Μαραθώνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαραθώνας, 18 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ
F
Αριθμ. απόφ. 89/2011
(5)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων: α) Κοινω−
φελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα και β) Κοινω−
φελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Μάκρης και σύσταση
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνα.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 107−109,112 του Ν.
3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των άρθρων 252 − 264 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),
2) Την αριθ. εγκύκλιο 9/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ
3) Την αριθμ. 8891/5859/26−4−2011 απόφαση του Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νο−
μιμότητας της αριθμ. 89/2011 απόφασης του Δ.Σ. Μαρα−
θώνος, αποφασίζει:
Τη συγχώνευση των κατωτέρω κοινωφελών επιχει−
ρήσεων:
Α) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα η οποία
έχει συσταθεί με την με αριθμό 08/ΔΤΑ/15894 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και έχει δημο−
σιευθεί στο τεύχος Β΄ με αριθμό 2264/23.10.2009 Ε.τ.Κ
Β) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Μάκρης η
οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 08/ΔΤΑ/733
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ατ−
τικής και έχει δημοσιευθεί στο τεύχος Β΄ με αριθμό
505/19.3.2009 Ε.τ.Κ και τη σύσταση νέας κοινωφελούς
επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
252 επ. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με τα εξής
χαρακτηριστικά:
Άρθρο 1 − Επωνυμία
Επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ και ο διακριτός τίτλος:
«Κ.Ε.Δ.ΜΑ.»
Άρθρο 2 − Έδρα
Ως έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η Δημοτική Κοινό−
τητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3 − Κατηγορία

Σύμφωνα με το άρθρο 252 του Δημοτικού και Κοι−
νοτικού Κώδικα, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου
Μαραθώνα υπάγεται σιην κατηγορία των «ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
Άρθρο 4 − Νομική Μορφή
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μαραθώνα, είναι
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που διέπεται από τις
διατάξεις του Ν. 3463/2006 και ειδικότερα των άρθρων
252−264 και 268−270.
Άρθρο 5 − Διάρκεια
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται στα σαράντα
οκτώ (48) έτη, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο
ΦΕΚ της σύστασης.
Άρθρο 6 − Διοίκηση της Επιχείρησης
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα θα διοι−
κείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που θα ορισθεί
από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255, παρ.1 του Ν.
3463/2006) μαζί με τους αναπληρωτές τους. Το Διοι−
κητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από έξι (6) αιρετούς
εκπροσώπους του Δήμου (ένας τουλάχιστον από την
μειοψηφία), έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της
περιοχής και τέσσερις (4) κατοίκους ή δημότες.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι της Κοινωφε−
λούς Επιχείρησης είναι περισσότεροι από είκοσι (20)
τότε η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων θα πρέπει
να αναδείξει τον εκπρόσωπο της στο Διοικητικό Συμ−
βούλιο της Επιχείρησης, όπως ορίζεται τον Δημοτικό
και Κοινοτικό Κώδικα. Με την επιλογή του εκπροσώπου
των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Επιχείρησης αυτός θα
αντικαταστήσει έναν κάτοικο ή δημότη.
Από τα παραπάνω αυτά μέλη, το Δημοτικό Συμβούλιο
ορίζει δύο άτομα για την κάλυψη των θέσεων του προ−
έδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 7 − Σκοπός της Επιχείρησης
Ο σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαρα−
θώνα, είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων
και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται κυρίως στους
τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού και στους
οποίους περιλαμβάνονται ιδίως:
1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής
αγωγής.
3. 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 λειτουργία
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινα−
κοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, σχολών χορού,
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
4. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής
και των εγκαταστάσεων αυτών που δεν ανήκουν στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5. Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών
κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς.

6. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή
τους σε αυτά.
7. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
8. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού χωρίς
εμπορικό χαρακτήρα.
9. Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δη−
μοτικών γυμνασιηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτι−
κών χώρων άθλησης.
10. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενί−
σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων.
Λοιπές Δραστηριότητες
1. οργάνωση της τοπικής συγκοινωνίας, καθώς και
2. εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου.
Άρθρο 8 − Μετοχικό Κεφάλαιο
Το Μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται
σε 639.992,66€, από το οποίο 370.000€ δεν έχουν κα−
ταβληθεί.
Άρθρο 9 − Πόροι της Επιχείρησης
Οι πόροι−πηγές εσόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Μαραθώνα είναι:
1) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου Μαραθώνα
για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
με βάση τα διετή προγράμματα δράσης της Επιχείρη−
σης (βάσει του άρθρου 259 του 3463/2006),
2) Έσοδα από αποδέκτες των προσφερόμενων από
την Επιχείρηση υπηρεσιών,
3) Έσοδα από το Ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώ−
πιση έκτακτων αναγκών,
4) Έσοδα από αναθέσεις υπηρεσιών και μελετών Δή−
μων, Επιχειρήσεων ΟΤΑ, Νομικών Προσώπων, Συνδέ−
σμων ΟΤΑ,
5) Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης Εθνικών και Ευ−
ρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβου−
λιών καθώς και έσοδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και
τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες και τα ειδικά προγράμματα
αυτών,
6) Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις,
7) Έσοδα από ενοικίαση χώρων και εν γένει την αξι−
οποίηση της περιουσίας της Επιχείρησης 8)Έσοδα από
εισφορές, δωρεές διαφόρων τύπων, χορηγίες, κληρο−
δοτήματα,
9) Έσοδα από εισιτήρια,
10) Δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες, τις τράπεζες
κάθε κράτους−μέλους της Ε.Ε. και τις τράπεζες και τα
ταμεία της Ε.Ε.,
11) Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης.
Άρθρο 10 − Λύση της Επιχείρησης
Η Επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της
διάρκειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ−
νόλου των μελών του, και πράξη του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία
λύεται η Επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενερ−
γός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών, αν για
τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ίδρυση τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές
εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, γίνουν κατώ−
τερα του πενήντα τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου
(παράγραφος 8, άρθρο 262, Ν. 3852/2010). Την λύση της
Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την
εκκαθάριση της Επιχείρησης όσα περιουσιακά στοιχεία
απομένουν περιέρχονται στον Δήμο. Η εκκαθάριση δι−
ενεργείται από εκκαθαριστές που ορίζει το Δημοτικό
Συμβούλιο. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιό−
τητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία,
η διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται
από τις σχετικές με τις δημοτικές επιχειρήσεις διατάξεις
του Ν. 3463/2006, όπως αυτές ισχύουν.
Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2011
ύψους 370.000 € και έχει εγγραφεί στον ΚΑ 00673701 για
την κάλυψη του υπολειπόμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαραθώνας, 18 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ
F
Αριθμ. απόφ. 77/2011
(6)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: Α) Παιδικός Σταθ−
μός Κοινότητας Βαρνάβα, Β) Λέσχη Ηλικιωμένων Κοι−
νότητας Βαρνάβα, Γ) Κέντρο Ανοικτής Προστασί−
ας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Κοινότητας Γραμματικού, Δ)
Παιδικός Σταθμός Κοινότητας Γραμματικού, Ε) Παι−
δικός Σταθμός Δήμου Μαραθώνα, ΣΤ) Κέντρο Ανοι−
κτής Προστασίας Υπερηλίκων, Ζ) Δημοτική Φιλαρ−
μονική Δήμου Νέας Μάκρης, Η) Παιδικός Σταθμός
Δήμου Νέας Μάκρης και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνι−
κής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγω−
γής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις»
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103, του Ν. 3852/2010
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),
2) Την αριθ. εγκύκλιο 9/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και της
κοινής υπουργικής απόφασης 1.605/οικ 3.85/ΦΕΚ 17/Β/4−
1−2011),
3) Την αριθμ. 8885/5853/29−4−2011 απόφαση του Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου
νομιμότητας της αριθμ. 77/2011 απόφασης του Δ.Σ. Μα−
ραθώνος, αποφασίζει:
Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαί−
ου:
Α) Παιδικός Σταθμός Κοινότητας Βαρνάβα (απόφαση
Γ. Γ. Περ. Αττικής 24768/2002 ΦΕΚ 63/Β)
Β) Λέσχη Ηλικιωμένων Κοινότητας Βαρνάβα, (απο−
φάσεις Γ. Γ. Περ. Αττικής 9613/1999 ΦΕΚ 1937/Β και
20447/2007 ΦΕΚ 2239/2007)
Γ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
Κοινότητας Γραμματικού (απόφαση Γ. Γ. Περ. Αττικής
10017/2009 ΦΕΚ 2357/Β)
Δ) Παιδικός Σταθμός Κοινότητας Γραμματικού (από−
φαση Γ. Γ. Περ. Αττικής 16257/2000 ΦΕΚ 2212/Β)
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Ε) Παιδικός Σταθμός Δήμου Μαραθώνα (απόφαση Γ.
Γ. Περ. Αττικής 21797/2000 ΦΕΚ 209/Β)
ΣΤ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Υπερηλίκων (αποφά−
σεις Γ. Γ. Περ. Αττικής 4822/1998 ΦΕΚ 578/Β και 6011/2007
ΦΕΚ 1191/Β)
Ζ) Δημοτική Φιλαρμονική. Δήμου Νέας Μάκρης (από−
φαση Υπουργού Εσωτερικών 52043/1982 ΦΕΚ 910/Β,
αποφάσεις Γ. Γ. Περ. Αττικής 5750/2007 ΦΕΚ 1191/Β και
1081/2010 ΦΕΚ 1130/Β)
Η) Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Μάκρης (αποφάσεις
Γ. Γ. Περ. Αττικής 2379/1998 ΦΕΚ 1022/Β και 6010/2007
ΦΕΚ 1191/Β)
Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
ως εξής:
Επωνυμία: Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγ−
γύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας Δή−
μου Μαραθώνα «Τετράπολις».
Έδρα: Έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται η Δημοτική Κοινό−
τητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα.
Σκοπός: Σκοποί του ανωτέρου Ν.Π.Δ.Δ. είναι η άσκη−
ση Κοινωνικής Πολιτικής, Μέριμνας, Αλληλεγγύης, Προ−
σχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας προς όφελος
των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Μαραθώνα και
ειδικότερα:
α) Η ανάπτυξη δράσεων για την εναρμόνιση επαγγελ−
ματικής και οικογενειακής ζωής, η προώθηση της ισότη−
τας των δύο φύλλων στην απασχόληση, η διευκόλυνση
της πρόσβασης στην απασχόληση, η υποστήριξη ευά−
λωτων κοινωνικών ομάδων, η βελτίωση της ποιότητας
ζωής και η παροχή κοινωνικής φροντίδας, ψυχαγωγίας
σε άτομα της τρίτης ηλικίας και σε άτομα με ειδικές
ανάγκες, καθώς και παροχή προσχολικής αγωγής.
Για την υλοποίηση των σκοπών αυτών το Ν.Π.Δ.Δ.
θα λειτουργεί δομές σε όλη την έκταση του Δήμου,
που περιλαμβάνουν παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς,
Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. − ΜΕΑ, Κ.Α.Π.Η, Μονάδες Κοινωνικής
Μέριμνας και Βοήθειας στο σπίτι, Κέντρα Υποστηρι−
κτικών Υπηρεσιών και οποιαδήποτε άλλη δομή, δράση,
εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα κρίνεται σκόπιμο για
την προώθηση των σκοπών του και την ικανοποίηση
των αναγκών των κατοίκων του Δήμου.
β) Η ανάπτυξη της μουσικής παιδείας και η καλλιέρ−
γεια μουσικού αισθήματος ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών
και εφήβων αλλά και των ενηλίκων με την συγκρότηση
φιλαρμονικής και άλλων μουσικών σχημάτων, την συ−
γκρότηση παιδικής χορωδίας και χορωδίας ενηλίκων
και την διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων. Διοίκηση:
Το Ν.Π.Δ.Δ διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο
αποτελούμενο από: Έξι (6) αιρετούς εκ των οποίων δύο
(2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του δημο−
τικού συμβουλίου
Τέσσερα (4) μέλη δημότες ή κατοίκους, τα οποία κα−
τέχουν την ανάλογη εμπειρία η οποία συνάδει με το
σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
Εφόσον στο Ν.Π. απασχολούνται άνω των 10 εργα−
ζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ένας (1)
εκπρόσωπος των εργαζομένων και συμμετέχουν τέσ−
σερα μέλη δημότες ή κάτοικοι
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
διετής
Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις
του άρθρου 240 του 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
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Πόροι: Πόροι του Ν.Π. είναι
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Μαρα−
θώνα ανερχόμενη έως το ποσό των 700.000€.
β) Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το
Κράτος ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, Νομικό
ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Ν.Π. είτε
προς το Δήμο Μαραθώνα για λογαριασμό του.
γ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων
πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
στ) Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των
Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και που μετα−
βιβάζονται στο νέο Νομικό Πρόσωπο (παρ. 5 άρθρου
103 Ν. 3852/2010)
Το Ν.Π.Δ.Δ. αναλαμβάνει ως διάδοχος φορέας τα
κοινωνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα των Κοι−
νωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Μαραθώνα και συ−
γκεκριμένα τα προγράμματα:
Α) Βοήθεια στο Σπίτι της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Μαραθώνα
Β) Κέντρο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της Κοινωφε−
λούς Επιχείρησης του Δήμου Μαραθώνα
Γ) Παιδικός και Βρεφικός Σταθμός της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Μαραθώνα
Δ) Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Νέας Μάκρης
Το Νομικό Πρόσωπο είναι καθολικός διάδοχος των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
απορρέουν από τις συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης
έργου, αναθέσεων κ.λ.π. που έχουν συναφθεί για την
κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων αυτών.

Περιουσία: Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι
η κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευόμενων
Νομικών Προσώπων, καθώς και κάθε άλλη κινητή και
ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί
στο Νομικό Πρόσωπο.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί
σύμβουλοι καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και
έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιωμένο με
καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα
μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχί−
ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μαραθώνα
ποσού 300.000€ για το έτος 2011 και με ΚΑ 00673101.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαραθώνας, 18 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ
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