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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αριθμ. 11035/2346 (1) 

 

Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗ− 
ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» στο Δήμο Τζουμέρκων 
Νομού Ιωαννίνων. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις  των άρθρων  239 και  240 του  Κ.Δ.Κ. 

(ν. 3463/2006) 
2. Τις υπ’ αριθμ. 103/2007 και 3/2008 αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου Τζουμέρκων και 
3. Την υπ’ αριθμ. 23302/10.1.2008 (ΦΕΚ. 111/τ.Β΄/28.1.2008) 

απόφασή μας, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή 

εξουσιοδότησης   υπογραφής   αποφάσεων,   εγγράφων 
κ.λ.π. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ»,  αποφασίζουμε: 

1. Συνιστούμε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» στο Δήμο Τζου− 
μέρκων του Νομού Ιωαννίνων, με έδρα το Τ.Δ. Χουλιαρά− 
δων (και πραγματοποίηση  επιμέρους  δραστηριοτήτων 
σε υπάρχοντα κτίρια άλλων Τ.Δ. του Δήμου). 

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: 
α) Η δημιουργία της αναγκαίας πολιτιστικής και αθλη− 

τικής υποδομής σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του 
Δήμου, καθώς επίσης η συντήρηση, βελτίωση και σωστή 
αξιολόγησή της. 

β) Η δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής, 
πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου, 
καθώς και η διαφύλαξη διάσωση και προβολή της. 

γ) Η έκδοση εντύπων, περιοδικών, φυλλαδίων, αφισών 
κ.λ.π. μέσων διάδοσης και προβολής του πολιτιστικού, 
ιστορικού, αρχαιολογικού και καλλιτεχνικού πλούτου. 

δ) Η ανάπτυξη και αξιοποίηση της συνεργασίας των 
πολιτιστικών φορέων, ερασιτεχνικών ομάδων και αν− 
θρώπων του πνεύματος και της τέχνης, καθώς και η 
ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού. 

ε) Η παροχή πολιτιστικών, επιμορφωτικών και ψυ− 
χαγωγικών υπηρεσιών μέσα από σεμινάρια, διαλέξεις, 
συναυλίες, προβολές ταινιών, εκθέσεις ζωγραφικής, 
συγκεντρώσεις λαογραφικού υλικού και κάθε είδους 
σχετικής εκδήλωσης. 

στ) Η ίδρυση μουσείων και συλλογών. 
ζ) Η οργάνωση κάθε είδους πολιτιστικής και αθλητικής 

εκδήλωσης. 
η) Η απονομή βραβείων σε σωματεία και σε αθλητές 

με διακρίσεις του Δήμου, καθώς και σε άριστους μα− 
θητές των δημοτών. 

θ) Η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, μεταξύ 
των δημοτών. 

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: 
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ύψους 10.000 ευρώ. 
β) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, και 

κληροδοσίες. 
γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο υπηρεσιών που θα πα− 

ρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο. 
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Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βά− 
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2007. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λάρισα, 26 Φεβρουαρίου 2008 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ 
F 

Αριθμ. 3.546 (3) 
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της αμιγούς δη− 

μοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης 
του Δήμου Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Δημο− 
τική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοι− 
νωνίας» 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις: α. της παρ. 4 του άρθρου 252 του 

ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή− 
των» β. του π.δ. 25/1988 σε συνδυασμό με το άρθρο 277 
του π.δ/τος 410/1995 (Δ.Κ.Κ.) γ. της παρ. 10 του άρθρου 
6 του ν. 2503/1997 δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ− 
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που αφορούν τον 
έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις. 

2) Την υπ’ αριθμ. ΕΣ. 16.092/15.3.1988 (Φ.Ε.Κ 167/ 
Β/24.3.1988) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
αφορούσε τη σύσταση αμιγούς δημοτικής  επιχείρησης 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ραδιοφωνικού Σταθμού στον Δήμο Θεσ− 
σαλονίκης» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
μετονομάσθηκε μεταγενέστερα σε «Δημοτική Εταιρεία 
Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας», με τις υπ’ 
αριθμ. 63617/27.9.1990 (Φ.Ε.Κ. 646/Β/11.10.1990) του Υπουρ− 
γού Εσωτερικών, 8.400/14.3.1998 (Φ.Ε.Κ. 322/Β/3.4.1998) 
και 33323/16.8.2005 (Φ.Ε.Κ. 1158/Β/19.8.2005) αποφάσεις 
αντίστοιχα, του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε− 
ντρικής Μακεδονίας. 

3) Την υπ’ αριθμ. 109/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης που αφορά την παράταση 
λειτουργίας της ανωτέρω επιχείρησης. 

4) Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 (ΦΕΚ 1032/Β/22.8.2000) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε− 
ντρικής Μακεδονίας όπως αναδημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1339/τ.Β/6.11.2000, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 7427/19.8.2004 (ΦΕΚ 1293/Β΄/23.8.2004) 
απόφασή μας «περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» 
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό 
Διευθυντή, Διευθυντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει− 
ας Κεντρικής Μακεδονίας», αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΕΣ. 16.092/15.3.1988 (Φ.Ε.Κ 
167/Β/24.3.1988) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που αφορούσε τη σύσταση αμιγούς δημοτικής επιχεί− 
ρησης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στο Δήμο Θεσ− 
σαλονίκης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ρα− 
διοφωνικού Σταθμού στον Δήμο Θεσσαλονίκης» όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και μετονομάσθηκε 
μεταγενέστερα  σε  «Δημοτική  Εταιρεία  Πληροφόρησης 

Θεάματος και Επικοινωνίας» και ειδικότερα την υπ’ 
αριθμ. 8.400/14.3.1998 (Φ.Ε.Κ. 322/Β/3.4.1998) απόφασή 
μας στην παρ. 4 με την οποία ορίζονταν η διάρκεια της 
επιχείρησης μέχρι 24.3.2008, ως εξής: 

«4. Η διάρκεια της επιχείρησης παρατείνεται για άλλα 
είκοσι χρόνια από τη λήξη της (24.3.2008), δηλαδή μέχρι 
24.3.2028.» 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΕΣ. 16.092/15.3.1988 
(Φ.Ε.Κ 167/Β/24.3.1988) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι− 
κών όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 63617/27.9.1990 
(Φ.Ε.Κ. 646/Β/11.10.1990) του Υπουργού Εσωτερικών, 
8.400/14.3.1998 (Φ.Ε.Κ. 322/Β/3.4.1998) και 33323/16.8.2005 
(Φ.Ε.Κ. 1158/Β/19.8.2005) αποφάσεις αντίστοιχα, του Γενι− 
κού  Γραμματέα  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί− 
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Θεσσαλονίκης για το τρέχον οικονομικό έτος και για 
τα επόμενα οικονομικά έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2008 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ 
F 

Αριθμ. 6801/6306 (4) 
Τροποποίηση − κωδικοποίηση της συστατικής πράξης 

του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δή− 
μου Αρναίας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

΄Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 

(Δ.Κ.Κ.) 
2. Την υπ’ αριθμ. 8692/1987 (ΦΕΚ 429Β/1987) απόφαση 

του Νομάρχη Χαλ/κής, με την οποία συστήθηκε Ν.Π.Δ.Δ. 
στον Δήμο Αρναίας με την επωνυμία «Αριστοτέλειο 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αρναίας» και τις τροποποι− 
ητικές αυτής, υπ’ αριθμ. 1533/2003 (ΦΕΚ 305 Β/14.3.2003) 
και 12048/2006 (ΦΕΚ 33 Β/18.1.2006) αποφάσεις του Γενι− 
κού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

3. Την υπ’ αριθμ. 10/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Αρι− 
στοτέλειο Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αρναίας για 
τροποποίηση της συστατικής πράξης. 

4. Την υπ’ αριθμ. 160/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αρναίας «Έγκριση τροποποίησης – κωδικο− 
ποίησης συστατικής πράξης Α.Π.Κ. Δήμου Αρναίας». 

5. Την υπ’ αριθμ. 5631/2000 απόφαση του Γεν. Γραμ− 
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός 
εισηγητών και μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Mε εντολή Γεν. Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και 
άλλων πράξεων στο Γενικό Δ/ντή και στους Προϊστ. 
Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων, των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας», αποφασίζουμε: 

Τροποποιείται η συστατική πράξη του Αριστοτέλειου 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αρναίας ως κάτωθι: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ − ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
Άρθρο 1: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 

Με την υπ’ αριθμ. 8692/1987 απόφαση του Νομάρχη 
Χαλκιδικής (Φ.Ε.Κ. 429/1987− Τεύχος Β΄) η οποία εκδόθηκε 
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