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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 51619
(1)
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 241 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β)του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/τ. Α’) «Ενίσχυση Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει−
ρηματικότητα και την Οικονομική Συνοχή»

γ) του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/τ. Α’)
«Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών
σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011».
2. Το Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ. Α’) «Οργανισμός της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
3. Την υπ’ αριθμ. 54/2011 απόφαση του Περιφερεια−
κού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία ελήφθη με
την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του,
σύμφωνα προς τη διάταξη του άρθρου 241 παρ. 7 του
Ν. 3852/2010.
4. Την υπ’ αριθμ. 42/28−6−2011 γνώμη του Συλλόγου
Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων
(Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων) στο οποίο δια−
τυπώνεται η σύμφωνη γνώμη του.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α’).
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου, διότι οι νέες υπηρεσίες (που ήδη
λειτουργούν άτυπα) στεγάζονται σε ήδη υπάρχοντες και
χρησιμοποιούμενους από την Περιφέρεια χώρους ενώ
έχουν ήδη στελεχωθεί από το προσωπικό που μετατά−
χθηκε την 1−7−2011 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αιγαίου.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης...» (ΦΕΚ 147 Α’).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α’).
9. Την υπ’ αριθμ. Υ 17/30−11−2011 (ΦΕΚ 2748/Β’/2−12−2011)
απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηματά, αποφασί−
ζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 54/2011 απόφαση του Περι−
φερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
όπως αυτός είχε καταρτιστεί με το Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ
223 Α’), ως εξής :
1. Στην παρ.2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ
223/τ. Α’) η περ. γ αντικαθίσταται ως εξής:
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γ.1 «Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Κυ−
κλάδων με έδρα τη Σύρο και τοπική αρμοδιότητα στο
νομό Κυκλάδων».
γ. 2 «Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δω−
δεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και τοπική αρμοδιότητα
στο νομό Δωδεκανήσου».
Στην ίδια παράγραφο προστίθεται τα εδάφια :
ε.1 «Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Κυκλάδων με έδρα τη Σύρο και τοπική αρμοδιότητα
στο νομό Κυκλάδων».
ε.2 «Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και τοπική αρμοδιότητα
στο νομό Δωδεκανήσου».
2. Στην παρ.3 του άρθρου 4 η περ. γ αντικαθίστα−
ται ως εξής:
«γ. Στα Τμήματα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ανήκουν οι ακόλουθες αρ−
μοδιότητες:»
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 4 προστίθεται νέο εδά−
φιο ως εξής:
ε. Στα Αυτοτελή Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου υπάγονται οι ακόλουθες
αρμοδιότητες:
εα. Η παραλαβή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την υπαγωγή των επενδυτικών σχε−
δίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011.
εβ. Η διενέργεια προελέγχου πληρότητας του φακέ−
λου και η χορήγηση προθεσμίας για την τυχόν συμπλή−
ρωση αυτού κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 3 του Π.Δ. 33/2011.
εγ. Η χορήγηση αποδεικτικών παραλαβής με το σχε−
τικό αριθμό πρωτοκόλλου.
εδ. Η ενημέρωση των φορέων των επενδυτικών σχε−
δίων για την πορεία εξέτασης του φακέλου.
εε. Η παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοι−
χείων για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών
σχεδίων (ελέγχου, ολοκλήρωσης, εκταμίευσης, τήρη−
σης των υποχρεώσεων) που υπάγονται στις διατάξεις
του Ν. 3908/2011 και των Ν. 3299/2004, 2601/1998 και
1892/1990.
εστ. Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων για
τον τρόπο εφαρμογής του επενδυτικού νόμου, σύμφωνα
με τις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των αρμοδίων
υπηρεσιών.
Η παρ. 3 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα Τμήματα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και στα Αυτοτελή Γραφεία
Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού−
Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών όλων των
κλάδων, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων ή ΤΕ Μηχανι−
κών όλων των κλάδων, ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτο−
διοίκησης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Αριθμ. 44367
(2)
Τροποποίηση Υπουργικής απόφασης περί διατήρησης
αυτοτελών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δή−
μων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α’ 87), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α’ 98), «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α’ 147) «Διάσπαση
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α’ 243), «Διορι−
σμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ’ αριθμ. Υ17/30−11−2011 (ΦΕΚ Β’ 2748), απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηματά».
6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 36281/2011 (ΦΕΚ Β’ 1765), Απόφα−
ση του Υπουργού Εσωτερικών «Διατήρηση αυτοτελών
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμων».
7. Την υπ’ αριθμ. 59/28−2−2011 (ΦΕΚ 1332/Β’/16−6−2011),
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας «Συγ−
χώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ελευσίνας σε ένα (1) Ενιαίο
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩ−
ΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
− ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», με την οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση
οκτώ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μεταξύ των
οποίων και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός
Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας» για το οποίο είχε ζητηθεί
η διατήρηση της αυτοτέλειας του.
8. Την υπ’ αριθμ. 85Α/6−4−2011 (ΦΕΚ 1432/Β’/16−6−2011),
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού «Συγ−
χώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
«Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κορυδαλλού» και «Πνευ−
ματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού» σ’ ένα νέο Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανι−
σμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού».
9. Την υπ’ αριθμ. 122/28−2−2011 (ΦΕΚ 637/Β’/19−4−2011),
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας «Συγ−
χώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
του Δήμου Γλυφάδας και Σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ.», με
την οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση πέντε νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου μεταξύ των οποίων και
του νπδδ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας»
για το οποίο είχε ζητηθεί η διατήρηση της αυτοτέλειας
του.
10. Την υπ’ αριθμ. 6860/3841/26−5−2011 (ΦΕΚ 1344/Β’/
16−6−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
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μένης Διοίκησης Αττικής «Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αγ.
Ι. Ρέντη» με την οποία καταργείται, μεταξύ άλλων, και
το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Νίκαιας» για το οποίο είχε ζητηθεί η διατήρηση της
αυτοτέλειάς του.
11. Την υπ’ αριθμ. 11081/8021/24−5−2011 (ΦΕΚ 1224/Β’/
14−6−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Κατάργηση του νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρα
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων» και σύσταση προ−
σωποπαγών θέσεων στο Δήμο» με την οποία καταρ−
γείται, μεταξύ άλλων, και το ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Α’ ΚΑΠΗ Κερατσινίου» για το οποίο είχε ζητηθεί η
διατήρηση της αυτοτέλειάς του, και
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των προϋπο−
λογισμών των οικείων Δήμων, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 36281/2011 (ΦΕΚ
1765 Β’), απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και τη
διαγραφή, λόγω συγχώνευσης, των με αριθ. 15, 51 και
52 στοιχείων του αποφασιστικού μέρους της ανωτέρω
απόφασης που αφορούν στα κάτωθι νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου των οικείων Δήμων με τις επωνυμί−
ες:
«Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας» του
Δήμου Ελευσίνας
«Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού»(Σινέ
Παράδεισος) του Δήμου Κορυδαλλού
«Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας» του Δήμου Γλυφάδας,
αντίστοιχα,
καθώς και τη διαγραφή, λόγω κατάργησης, των με
αριθ.58 και 64 στοιχείων του αποφασιστικού μέρους
της ανωτέρω απόφασης που αφορούν στα κάτωθι νο−
μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των οικείων Δήμων με
τις επωνυμίες:
«Πνευματικό Κέντρο Δήμου Νίκαιας» του Δήμου Νίκαι−
ας−Αγίου Ιωάννη Ρέντη και
«Α’ ΚΑΠΗ Κερατσινίου» του Δήμου Κερατσινίου−
Δραπετσώνας, αντίστοιχα.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω
Υπουργική Απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
Αριθμ. ΠΟΛ. 1253
(3)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης
φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρο−
νικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ
213 Α’) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομι−
κών.
2. Την υπ’ αριθμ. Υ25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β’/08.12.2011)
απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται
αρμοδιότητες στους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονο−
μικών Φιλίππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.
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3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20
του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει
τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του
Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α’), με τις οποίες παρέχεται εξου−
σιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει
με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κεί−
μενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων,
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17
του Ν. 3842/2010.
6. Τις διατάξεις της ΠΟΛ 1143/27.6.2011 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ
1588/1.7.2011) σχετικά με την παράταση της προθεσμίας
υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.
7. Των πολλών αιτημάτων περί παράτασης του χρόνου
υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων, που υποβλήθηκαν
στην υπηρεσία μας, ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους
υποβολής τους, ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου
να καταχωρηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία με νέα
μηχανογραφική εφαρμογή και λαμβανομένης υπόψη της
πρώτης εφαρμογής του μέτρου αυτού.
8. Το υπ’ αριθμ. 4030277/5.10.2011 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ.
σχετικά με την κατάργηση κωδικών πρόσβασης ορισμέ−
νων εταιριών, λόγω της έναρξης του νέου TAXISnet.
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποχρεωτικής υπο−
βολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής
αναμόρφωσης που λήγει την 20η Δεκεμβρίου μέχρι και
την 15η Φεβρουαρίου 2012.
2. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει διακοπή εργα−
σιών έως τον Οκτώβριο του 2010 και καταργήθηκαν
οι κωδικοί πρόσβασης λόγω της έναρξης του νέου
TAXISnet, υποβάλουν την κατάσταση φορολογικής
αναμόρφωσης χειρόγραφα στην αρμόδια για την φο−
ρολογία τους Δ.Ο.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Αριθμ. 30/077/3278/2011
(4)
Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Ηπείρου» ή
«Ηπειρώτικο» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας
πώλησης «τσίπουρο».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις (μέρος 6 του Παραρτήματος ΙΙΙ και
παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 9) του καν.(ΕΚ) 110/2008
«σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση, την επισήμαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του καν.(ΕΟΚ)
αριθ.1576/89 του Συμβουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση γ της παραγράφου 3 και
περίπτωση στ της παραγράφου 4 του άρθρου 5) του
Ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊ−
όντα» (ΦΕΚ 281/Α’/18−12−2001).
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3. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1, 2 και 4 και εδάφιο α
της παραγράφου 3 του άρθρου 5) περί γεωγραφικών και
κατά παράδοση επωνυμιών και ενδείξεων της υπ’ αριθ.
30/077/2131/23−8−2011 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων πο−
τών» (ΦΕΚ 1946/Β’/31−8−2011).
4. Τις διατάξεις περί αποστάγματος στεμφύλων στα−
φυλής (Κεφάλαιο Β του άρθρου 4) της ιδίας ως άνω
απόφασης.
5. Την απόφαση του πρωθυπουργού αριθμ. Υ25/6.12.2011
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο−
νόμου» (Φ.Ε.Κ. 2792/Β’/8−12−2011).
6. Σχετικό αίτημα των ποτοποιών της περιοχής και τα
στοιχεία των κατατεθέντων στην Υπηρεσία φακέλων.
7. Την από 12−12−2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους προς τον Υφυπουργό Οικονομικών
για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Αναγνωρίζουμε την γεωγραφική ένδειξη «Ηπείρου»
ή «Ηπειρώτικο» ως συμπληρωματική της επωνυμίας πώ−
λησης του αλκοολούχου ποτού «τσίπουρο», υπό την
προϋπόθεση ότι τούτο παράγεται εντός των ορίων της
Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη θα αναγράφεται
επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης
«τσίπουρο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέ−
θους από τους χαρακτήρες αυτής.
Άρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι
προϋποθέσεις:
α) η διαδικασία παραγωγής, από το στάδιο της
απόσταξης των στεμφύλων σταφυλής, έως την
τελική παρασκευή, και η εμφιάλωση του ποτού,
πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις που
έχουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους εντός των
ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου,
β) το απόσταγμα των στεμφύλων σταφυλής επανα−
ποστάζεται και κατά την έξοδό του από τους άμβυκες
απόσταξης πρέπει να έχει αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο
από 50% vol και μικρότερο από 86% vol στους 20 οC,
γ) κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές του
τσίπουρου, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις
της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση τσί−
πουρου με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη, εάν δεν
πληρούνται οι όροι της παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Ηπείρου» ή
«Ηπειρώτικο», λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύν−
θετων λέξεων που την περιέχουν, για την εμπορική
επωνυμία αλκοολούχου ποτού.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση τσίπουρου με τη γεω−
γραφική ένδειξη «Ηπείρου» ή «Ηπειρώτικο» υποβάλλουν

στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, όλα τα
σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης
εκ μέρους τους της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
Η αρμόδια Χημική Υπηρεσία μετά από εξέταση των
στοιχείων χορηγεί στους ενδιαφερομένους της έγκριση
χρήσης της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Οι κατά τόπον αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες είναι
υπεύθυνες για τον τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που
κάνουν χρήση της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και
για την ανάκληση της ως άνω έγκρισης σε περίπτωση
καταστρατήγησης εκ μέρους τους των όρων των άρ−
θρων 1 και 2 της παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001,
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11 και το εδάφιο η του άρθρου
12 του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Αριθμ. 30/077/3279/2011
(5)
Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Σάμου» ως
συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «ούζο».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις (μέρος 29 του Παραρτήματος ΙΙΙ και
παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 9) του καν.(ΕΚ) 110/2008
«σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση, την επισήμαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του καν.(ΕΟΚ)
αριθ.1576/89 του Συμβουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση στ της παραγράφου 4
του άρθρου 5) του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και
αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α’/18−12−2001).
3. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1, 2 και 4 και εδάφιο α
της παραγράφου 3 του άρθρου 5) περί γεωγραφικών και
κατά παράδοση επωνυμιών και ενδείξεων της υπ’ αριθ.
30/077/2131/23−8−2011 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων πο−
τών» (ΦΕΚ 1946/Β’/31−8−2011).
4. Τις διατάξεις περί ούζου (Κεφάλαιο Α του άρθρου
4) της ιδίας ως άνω απόφασης.
5. Την απόφαση του πρωθυπουργού αριθμ. Υ25/6.12.2011
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο−
νόμου» (ΦΕΚ 2792/Β’/8−12−2011).
6. Σχετικό αίτημα των ποτοποιών της περιοχής και τα
στοιχεία των κατατεθέντων στην Υπηρεσία φακέλων.
7. Την από 12−12−2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους προς τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Αναγνωρίζουμε την γεωγραφική ένδειξη «Σάμου» ή
«Σαμιώτικο» ως συμπληρωματική της επωνυμίας πώλη−
σης του αλκοολούχου ποτού «ούζο», υπό την προϋπό−
θεση ότι τούτο παράγεται εντός των ορίων του Δήμου
Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
2. Η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη θα αναγράφεται
επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης
«ούζο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους
από τους χαρακτήρες αυτής.
Άρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης πρέπει η διαδικασία παραγωγής,
από το στάδιο της αρωμάτισης με απόσταξη της αιθυ−
λικής αλκοόλης έως την τελική παρασκευή του ποτού,
και η εμφιάλωση να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου
σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκατα−
στάσεις τους εντός των ορίων της προαναφερομένης
περιοχής.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση ούζου
με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη, εάν δεν πληρούνται
οι όροι της παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Σάμου» ή «Σα−
μιώτικο», λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύνθετων
λέξεων που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία
αλκοολούχου ποτού.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση ούζου με τη γεωγραφική
ένδειξη «Σάμου» ή «Σαμιώτικο», υποβάλλουν στην κατά
τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, όλα τα σχετικά στοι−
χεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους
τους της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης. Η ανωτέρω
Χημική Υπηρεσία, μετά από εξέταση των στοιχείων χο−
ρηγεί στους ενδιαφερομένους την έγκριση χρήσης της
εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, είναι υπεύ−
θυνη για τον τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν
χρήση της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και για την
ανάκληση της ως άνω εγκρίσεως σε περίπτωση κατα−
στρατήγησης εκ μέρους τους των όρων των άρθρων 1
και 2 της παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του Ν. 2969/2001,
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11 και το εδάφιο η του άρθρου
12 του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Αριθμ. 30/077/3280/2011
(6)
Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «Τεντούρα».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ «Γεωγραφικές εν−
δείξεις» του καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό,
την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) α−ριθ. 1576/89
του Συμβουλίου».
2. Το σημείο 32 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ιδίου ως
άνω κανονισμού, στο οποίο καταχωρίζεται υπέρ της
Ελλάδος η γεωγραφική ένδειξη «Τεντούρα» για την κα−
τηγορία των αλκοολούχων ποτών «λικέρ».
3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ιδίου ως άνω
κανονισμού.
4. Την περίπτωση στ της παραγράφου 4 του άρθρου 5
του Ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α’/18−12−2001).
5. Την απόφαση του πρωθυπουργού αριθμ. Υ25/6.12.2011
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο−
νόμου» (ΦΕΚ 2792/Β’/8−12−2011).
6. Τις διατάξεις της απόφασής μας 030/077/2131/
23−8−2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών»
(ΦΕΚ 1946/Β’/31−8−2011) και ιδίως τις παραγράφους 1, 2,
3 και 4 του άρθρου 5 αυτής.
7. Τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου για την ‘τεντού−
ρα’ που κατατέθηκε εκ μέρους του Συλλόγου Ποτοποιών
Πατρών στη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών,
Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους.
8. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους σχετικά με την παραγωγή «τε−
ντούρας» από ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός της
περιοχής Πατρών.
9. Την από 15−11−2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι
παραγωγής, οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι διαδικα−
σίες ελέγχου, προκειμένου να μπορεί να συμπληρώνεται
η επωνυμία πώλησης «λικέρ» ή «ηδύποτο» με την ένδειξη
«Τεντούρα», η οποία έχει καταχωρισθεί, σύμφωνα με το
σημείο 32 του Παραρτήματος ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008,
ως γεωγραφική ένδειξη υπέρ της Ελλάδος για την κα−
τηγορία των αλκοολούχων ποτών «λικέρ (ηδύποτο)».
2. Προκειμένου να επιτρέπεται η συμπλήρωση της
επωνυμίας πώλησης του λικέρ (ηδύποτου) με την εν
λόγω γεωγραφική ένδειξη, πρέπει η διαδικασία παραγω−
γής, από το στάδιο της εκχύλισης, όπως αυτή ορίζεται
στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης, έως την τελική παρασκευή
του ποτού, ως και η εμφιάλωση, να πραγματοποιούνται
εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγω−
γικές εγκαταστάσεις τους εντός των ορίων του Δήμου
Πατρέων, της Δημοτικής ενότητας Φαρρών του Δήμου
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Ερυμάνθου και της Δημοτικής ενότητας Ωλένιας του Δή−
μου Κάτω Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Η ένδειξη «Πατρών» μπορεί να συμπληρώνει την
επωνυμία πώλησης «λικέρ» ή «ηδύποτο» ή τη γεωγρα−
φική ένδειξη «Τεντούρα».
4. Εκτός των ορίων της περιοχής που ορίζεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η πα−
ραγωγή και διάθεση λικέρ (ηδύποτου) με την γεωγρα−
φική ένδειξη «Τεντούρα» από τις ποτοποιίες που έχουν
καταχωρισθεί στο Παράρτημα και σύμφωνα με τους
όρους του Παραρτήματος αυτού.

γ) ελάχιστη περιεκτικότητα γλυκού οίνου εκ των ανα−
φερομένων στο εδάφιο ε της προηγουμένης παραγρά−
φου, 0,5 % επί του τελικού προϊόντος.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου.
3. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση του
λικέρ (ηδύποτου) με την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη,
εάν δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Τεντούρα»
για την εμπορική επωνυμία αλκοολούχου ποτού.

Άρθρο 2

1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγω−
γή και διάθεση στην κατανάλωση λικέρ (ηδύποτου) με
τη γεωγραφική ένδειξη «Τεντούρα» υποβάλλουν στην
κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, όλα τα σχετικά
στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης εκ μέ−
ρους τους της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης. Η Χημική
Υπηρεσία μετά από εξέταση των στοιχείων χορηγεί
στους ενδιαφερομένους την έγκριση χρήσης της εν
λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία διενεργεί
τον τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση
της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και προβαίνει στην
ανάκληση της ως άνω εγκρίσεως σε περίπτωση κατα−
στρατήγησης εκ μέρους τους των όρων των άρθρων 1
και 2 της παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του Ν. 2969/2001,
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11 και το εδάφιο η του άρθρου
12 του εν λόγω νόμου.

1. Το λικέρ (ηδύποτο) με τη γεωγραφική ένδειξη «Τε−
ντούρα» πρέπει να πληροί, τους ακόλουθους ειδικούς
όρους:
α) παράγεται με αρωμάτιση αιθυλικής αλκοόλης γεωρ−
γικής προέλευσης, ύδατος ή υδραλκοολικού μίγματος,
η οποία γίνεται με εκχύλιση μερών των αρωματικών
φυτών κανέλας (Cortex Cinammomi − φλοιοί κινάμμωμου)
και γαρύφαλλου (Flores Caryophylli – άνθη γαρύφαλλου)
με τις μεθόδους της διαβροχής ή/και απόσταξης.
β) επιτρέπεται η εκχύλιση και άλλων αρωματικών
υλών, αλλά πρέπει να υπερισχύει το άρωμα της κανέ−
λας και του γαρύφαλλου.
γ) επιτρέπεται η προσθήκη φυσικών αρωματικών υλών,
υπό την προϋπόθεση ότι υπερισχύει το άρωμα της κα−
νέλας και του γαρύφαλλου.
δ) έχει ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 18 % vol
ε) έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, εκφρα−
σμένη σε ιμβερτοσάκχαρο, 120 γραμμάρια ανά λίτρο.
δ) μπορεί να περιέχει μόνο καραμελόχρωμα ως μέσο
προσαρμογής του χρώματος.
ε) επιτρέπεται η προσθήκη γλυκού οίνου των ακόλου−
θων κατηγοριών με ονομασία προέλευσης ελεγχόμενη
(Ο.Π.Ε.): Μαυροδάφνη Πατρών, Μοσχάτος Πατρών και
Μοσχάτος Ρίου Πατρών.
στ) δεν επιτρέπεται η προσθήκη άλλου συστατικού
πλην των ανωτέρω.
2. Όταν η γεωγραφική ένδειξη «Τεντούρα» ή η επωνυ−
μία πώλησης «λικέρ (ηδύποτο)» συμπληρώνεται με την
ένδειξη «Πατρών», πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι
ειδικοί όροι:
α) ελάχιστος αλκοολικός τίτλος 20 % vol
β) ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, εκφρασμένη
σε ιμβερτοσάκχαρο, 150 γραμμάρια ανά λίτρο

Άρθρο 3

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Οι ποτοποιίες που περιλαμβάνονται στον κάτωθι
πίνακα επιτρέπεται να συνεχίσουν την πα−ραγωγή λικέρ
με την γεωγραφική ένδεξη «Τεντούρα», με τις προδι−
αγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρού−
σας, δεδομένου ότι έχουν μακρά παράδοση (πλέον της
εικοσιπενταετίας) παραγωγής του εν λόγω ποτού. Το
δικαίωμα αυτό διατηρούν και στις περιπτώσεις αλλαγής
έδρας.
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2. Στην επισήμανση των προϊόντων της προηγουμένης
παραγράφου δεν επιτρέπεται η χρήση της ένδειξης
«Πατρών».
3. Δεν επιτρέπεται οι ως άνω ποτοποιίες να παράγουν
«Τεντούρα» υπέρ τρίτου κατά την έν−νοια των διατάξεων
του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 30/077/2131/2011 απόφασης
Υπουργού Οικονομικών.
4 Εφόσον γίνει μεταβίβαση μιας εκ των ανωτέρω
ποτοποιιών διατηρουμένης της επωνυμίας της επιχεί−
ρησης, η διάδοχος ποτοποιία μπορεί να συνεχίσει την
παραγωγή του ποτού υπό τους όρους της παρούσας
απόφασης.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
(7)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του MUHAMMAD
ZAHID του MOHAMMAD AMEN και της BASHIRA ΒΕΒΕ
για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών.
Με την υπ’ αριθμ. 99/2011 Καταλογιστική Πράξη του
Προϊσταμένου του Α’ Τελωνείου Πειραιά καταλογίζο−
νται σε βάρος του MUHAMMAD ZAHID του MOHAMMAD
AMEN και της BASHIRA ΒΕΒΕ, γεν. 24−02−1987 στο Πακι−
στάν, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ:
2.912,10 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%):
58,24 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):
11,65 ΕΥΡΩ
Σύνολο:
2.981,99 ΕΥΡΩ
Ήτοι δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ και
ενενήντα εννέα λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο−
ρίας καπνικών (22 κούτες και 95 πακέτα τσιγάρα διαφό−
ρων σημάτων), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 155 παρ. 2ζ και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/01.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ

45689

Αριθμ. 20588/6523
(8)
Λύση κοινωφελών επιχειρήσεων πρώην Δήμου Γέρας
και Μανταμάδου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1, 2 παρ. 1 και 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α’/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» περί λύσης των κοι−
νωφελών επιχειρήσεων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 143/2010 (Ορ−
γανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).
4. Την υπ’ αριθμ. 19571/8848/21−7−2009 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με
την οποία έγινε η μετατροπή της Αναπτυξιακής Δημο−
τικής Επιχείρησης Δήμου Γέρας σε Δημοτική Κοινωφε−
λή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Γέρας (ΦΕΚ 1627/Β’/6−8−2009).
5. Την υπ’ αριθμ. 4838/2163/27−2−2009 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με
την οποία έγινε η σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Μανταμάδου με την επωνυμία
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μανταμάδου (ΦΕΚ
549/Β’/23−3−2009).
6. Την υπ’ αριθμ. 746/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Λέσβου περί λύσης και εκκαθάρισης
των ανωτέρω Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων
Γέρας και Μανταμάδου, αποφασίζουμε:
Τη λύση και εκκαθάριση των Δημοτικών Κοινωφελών
Επιχειρήσεων Γέρας και Μανταμάδου κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006.
Ορίζεται ορκωτός ελεγκτής για την εκκαθάριση
των ανωτέρω Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων
η εταιρία PRIME AUDIT LTD, που εδρεύει στην Αθήνα,
με εκπρόσωπο αυτής τον Κρίτωνα Τζαβέλλα. Η αμοι−
βή της εταιρίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
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του Δήμου Λέσβου όπου προβλέπεται σχετική πίστωση
στον Κ.Α. 00.6117.003 και ανέρχεται στο χρηματικό ποσό
1.500,00 €.
Μετά την εκκαθάριση των επιχειρήσεων όσα περι−
ουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται αυτοδίκαια
στο Δήμο Λέσβου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 19 Δεκεμβρίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
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