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  Αριθµ. 8744/5712 (1)

Κατάργηση ν.π.δ.δ. ∆ήµου Σπάτων − Αρτέµιδος.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. υπ’ αρ. 135/23−12−2010 (ΦΕΚ Α/228/27−12−2010) 

«Οργανισµός Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄114/2006)».

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 4569/27−1−2011 (εγκ. 11) έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής 
∆ιακυβέρνησης.

5. Την αριθ. 13835/1997 (ΦΕΚ Β/652/1997) απόφαση Γεν. 
Γραµ. Περιφέρειας Αττικής περί σύστασης ν.π.δ.δ.: «1ος 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ», 
όπως ισχύει.

6. Την αριθ. 33211/1996 (ΦΕΚ Β/76/1996) απόφαση Περ/
κού ∆/ντή Αν. Αττικής, περί σύστασης ν.π.δ.δ.: «ΠΑΙ∆Ι−
ΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ», 
όπως ισχύει.

7. Την αριθ. 08/∆ΤΑ/19249 (ΦΕΚ Β/1497/2003) απόφαση 
Γεν. Γραµ. Περ/ρειας Αττικής περί σύστασης ν.π.δ.δ.: 
«ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΠΑ−
ΤΩΝ», όπως ισχύει.

8. Την αριθ. 17682/1995 (ΦΕΚ Β/655/1995) απόφαση Περ/
κού ∆/ντού Αν. Αττικής, περί σύστασης ν.π.δ.δ.: «ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ».

9. Την αριθ. 08/∆ΤΑ/9899/1999(ΦΕΚ/Β/1041/1999 απόφα−
ση Γεν. Γραµ. Περ/ας Αττικής, περί σύστασης ν.π.δ.δ.: «2ο 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ», όπως ισχύει.

10. Την αριθ. 28573/1995 (ΦΕΚ Β/975/1995) απόφαση 
Περ/κού ∆/ντή Αν. Αττικής, περί σύστασης ν.π.δ.δ.: «∆Η−
ΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ» 
όπως ισχύει.
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11. Την 31/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σπά−
των − Αρτέµιδος, περί κατάργησης των ν.π.δ.δ.: 1) «1oς ∆Η−
ΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» 2) «ΠΑΙ−
∆ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ» 
3) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΠΑ−
ΤΩΝ» 4) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ» 5) «2ο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑ−
ΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ» 6) «∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ».

12. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ Β/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρµοδιότητας υπογραφής “ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ” αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων για θέµατα ∆ιοίκησης στον Γενικό 
∆/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάµενο της 
∆/νσης ∆ιοίκησης και στου Προϊσταµένους των Τµηµά−
των της ∆/νσης αυτής, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής», αποφασίζουµε:

Καταργούµε τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
∆ήµου Σπάτων − Αρτέµιδος 1) «1ος ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» 2) «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟ−
ΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ» 3) «ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΠΑΤΩΝ» 4) «ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ» 5) «2ο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ» 6) «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ».

Από τη δηµοσίευση της απόφασης κατάργησης η τυ−
χόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο ∆ήµο.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Σπάτων − Αρτέµιδος.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Η ∆ιευθύντρια ∆ιοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

    Αριθµ. 1037 (2)
Κατάργηση ν.π.δ.δ. του ∆ήµου Κω Νοµού ∆ωδεκανή−

σου µε την επωνυµία «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί−
ας Ηλικιωµένων».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Το Π.∆. 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σµός Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση 
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/2006).

4. Τη µε αρ. πρωτ. οικ. 4569/27−1−2011 εγκύκλιο µε 
αριθµό 11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. «Θέµατα συγχωνεύσεων και 
προσωπικού ν.π.δ.δ. και επιχειρήσεων των δήµων».

5. Την αριθµ. 2247/10−11−2006 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί σύστα−
σης ν.π.δ.δ. στο ∆ήµο Κω, Νοµού ∆ωδεκανήσου µε την 
επωνυµία «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων», 
(ΦΕΚ 1779/Β΄/7−12−2006).

6. Την αριθµ. 15681/1−12−2008 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί τροποποί−
ησης της συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. µε την επωνυ−
µία «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων», ∆ήµου 
Κω (ΦΕΚ 2623/Β΄/24−12−2008).

7. Τη µε αριθ. 136/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου Κω περί κατάργησης του ν.π.δ.δ. «Κέντρο Ανοι−
χτής Προστασίας Ηλικιωµένων», αποφασίζουµε:

Καταργούµε το ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «Κέντρο Ανοι−
χτής Προστασίας Ηλικιωµένων», στο ∆ήµο Κω το οποίο 
συστάθηκε µε τη µε αριθµό 2247/10−11−2006 (ΦΕΚ 1779/
Β΄/7−12−2006) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου.

Από τη δηµοσίευση της απόφασης κατάργησης η τυ−
χόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο ∆ήµο Κω.

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κω.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 23 Μαΐου 2011

Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F

Αριθµ. 22363/6202 (3)
Αυτοδίκαιη λύση αµιγούς επιχείρησης µε την επωνυ−

µία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟ−
ΛΗΣ», ∆ήµου Ιωαννιτών Νοµού Ιωαννίνων.

    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ − ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 238, 280 Ι. και 283 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλι−
κράτης» (Α΄87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε µε το Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006) 
όπως ισχύουν µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή 
τους µε τις διατάξεις των άρθρων 25 του Ν. 3613/2007, 
την παρ. 13 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008 και την 
παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009.

4. Τα αριθµ. οικ.4569/27−1−2011 και οικ.9373/25−2−2011 
έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

5. Την υπ’ αριθµ. 39/2011 Γνωµοδότηση του ΣΤ΄ Τµήµα−
τος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, αναφορικά 
µε την αυτοδίκαιη λύση αµιγών επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. του 
π.δ. 410/1995.

6. Την αριθµ. 13902/12−7−1999 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, περί σύστασης αµι−
γούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία: «ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» (ΦΕΚ 1582/
τ.Β΄/6−8−1999), στον πρώην ∆ήµο Ανατολής και νυν ∆η−
µοτική Ενότητα ∆ήµου Ιωαννιτών και

7. Το αριθµ. 23694/785/27−5−2011 έγγραφο του ∆ήµου 
Ιωαννιτών, µε το οποίο γνωστοποιείται στην υπηρεσία 
µας, ότι η εν λόγω επιχείρηση του ∆ήµου, δεν έχει προ−
σαρµόσει το καταστατικό της, σύµφωνα µε τις ισχύου−
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σες διατάξεις του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006), µέχρι 31−12−2010, 
διαπιστώνουµε:

Την αυτοδίκαιη λύση και εκκαθάριση της αµιγούς δη−
µοτικής επιχείρησης µε την επωνυµία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ», ∆ήµου Ιωαννιτών Νο−
µού Ιωαννίνων, που συστάθηκε από τον πρώην ∆ήµο 
Ανατολής και νυν ∆ηµοτική Ενότητα ∆ήµου Ιωαννιτών 
Νοµού Ιωαννίνων, καθόσον η εν λόγω επιχείρηση δεν έχει 
προσαρµόσει το καταστατικό της, στη νέα µορφή των 
επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., των οποίων οι κανόνες ίδρυσης, 
λειτουργίας, στελέχωσης κ.λπ. αναφέρονται στις διατά−
ξεις των άρθρων 252 έως 268 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006).

Όσον αφορά την εκκαθάριση της ανωτέρω της επιχεί−
ρησης, σύµφωνα µε το σκεπτικό της υπ’ αριθµ. 39/2011 
Γνωµοδότησης, θα εφαρµοσθούν και στην περίπτωση 
της αυτοδίκαιης λύσης, ανάλογα πάντα µε τη νοµική 
µορφή των επιχειρήσεων, οι κοινοί κανόνες που ίσχυ−
αν για την εκκαθάριση των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. του 
π.δ. 410/95, οι οποίες λύθηκαν εκούσια.

Περιουσία της ανωτέρω επιχείρησης είναι τα µε αριθ−
µό 161β 01, 161β 02 και 161β 05 κληροτεµάχια διανοµής 
έτους 1930, που έχουν εµβαδό 13.766,66 τ.µ., 5.622,85 
τ.µ. και 18.076,49 τ.µ., αντίστοιχα, τα οποία ανήκαν στον 
πρώην ∆ήµο Ανατολής και µεταβιβάστηκαν κατά κυ−
ριότητα στην Επιχείρηση (ΦΕΚ. 1411/τ.Β΄/12−10−2005), η 
οποία περιέρχεται στο ∆ήµο Ιωαννιτών, µετά την εκ−
καθάρισή της.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Ιωαννιτών.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 16 Ιουνίου 2011

Η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ

F

    Αριθµ. 12912/582 (4)
Κατάργηση της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του ∆ήµου 

Ανωγείου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ − ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 1, 225, 226 και 227 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα 
µε τις οποίες ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων των 
Ο.Τ.Α. και η Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών µέ−
χρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 
Εποπτείας τους, ασκείται από το Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.∆. 141/27.12.2010 
«Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου − 
∆υτικής Μακεδονίας».

4. Τις διατάξεις της εγκυκλίου αριθ. 11 µε πρωτ. οικ 4569/
27.01.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Θέµατα συγχωνεύ−
σεων και προσωπικού νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου και επιχειρήσεων των δήµων). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 277 του Π.∆. 410/1995 
περί σύστασης και νοµικής φύσης των δηµοτικών επι−
χειρήσεων.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 περί 
Λύσης των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. που δεν προσαρµό−
ζουν το καθεστώς τους στις διατάξεις του ίδιου νόµου.

8. Την αριθ. 22/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί−
ου του ∆ήµου Ζηρού, που µας υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
1350/04−02−2011 έγγραφο του ∆ήµου και πρωτοκολλήθη−
κε στην υπηρεσία µας την 07−02−2011, αποφασίζουµε:

Επικυρώνουµε την αριθµ. 22/2011 απόφαση του ∆ηµο−
τικού Συµβουλίου Ζηρού, για την κατάργηση της ∆η−
µοτικής Επιχείρησης «Αναπτυξιακή Επιχείρηση ∆ήµου 
Ανωγείου» και θέσης της σε καθεστώς εκκαθάρισης, 
επειδή 1) δεν προσαρµόστηκε το καταστατικό της στις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 και 2) οι τοµείς δραστηριοτή−
των της έχουν ενσωµατωθεί σε αντίστοιχες οργανικές 
µονάδες του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Ζηρού.

Προσωπικό στην εν λόγω επιχείρηση δεν υπάρχει.
Τυχόν περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατικά ποσά που 

υπάρχουν στο όνοµα της εν λόγω επιχείρησης µεταβι−
βάζονται στο ∆ήµο Ζηρού.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του ∆ήµου Ζηρού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πρέβεζα 20 Απριλίου 2011

Η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ

F

    Αριθµ. ∆∆.οικ:1951 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης για 
το έτος 2011.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Το Π.∆. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27−12−2010) «Οργα−
νισµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β΄ του 
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄/2003), «Μισθολογικές ρυθµί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ν.π.δ.δ. 
και ΟΤΑ...... και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α/15−3−2010).

4. Την υπ’ αριθµ. 2/7093/0022/2004 απόφαση (ΦΕΚ 215/
Β/5−2−2004) «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο ∆ηµόσιο, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.».

5. Την µε αριθµ. πρωτ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο 
της 22ης ∆ιεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστη−
ρίου του Κράτους «Υπερωριακή απασχόληση προσωπι−
κού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, 
των ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α/1999) όπως ισχύουν σήµερα.

7. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών για το έτος 2011
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α) του Γραφείου Περιφερειάρχη (Υπάλληλοι ∆/νσης ∆ιοί−
κησης) β) της ∆/νσης ∆ιοίκησης γ) της ∆/νσης ∆ιαφάνειας 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης δ) της ∆/νσης Πολιτικής 
Γης ε) της ∆/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη στ) της ∆ιεύ−
θυνσης Οικονοµικού δεδοµένου ότι υπάρχει σοβαρότατη 
έλλειψη προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών 
της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., των 
αυξηµένων αρµοδιοτήτων και του όγκου εργασίας.

8. Το γεγονός ότι για την αντιµετώπιση των παρα−
πάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι 
ασχολήθηκαν και εξακολουθούν να ασχολούνται πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας, δεδοµένου ότι δεν 
είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν οι εργασίες εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

9. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή απα−
σχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον 
Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2011 στον ειδικό 
φορέα 0072 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − 
Θράκης, αποφασίζουµε:

α) Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης µε αµοι−
βή, κατά τις απογευµατινές ώρες και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιµες ηµέρες για τριανταεπτά (37) συνολικά 
υπάλληλους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.: ήτοι δεκαοκτώ (18) 
υπάλληλους της ∆/νσης ∆ιοίκησης, δεκατρείς (13) υπάλ−
ληλους της ∆/νσης Οικονοµικού, τέσσερις (4) υπάλληλους 
της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
έναν (1) υπάλληλο της ∆/νσης Πολιτικής Γης και έναν (1) 
υπάλληλο της ∆/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

β) Οι ώρες απογευµατινής απασχόλησης ορίζονται κατά 
ανώτατο όριο σε σαράντα (40) ώρες το µήνα για κάθε 
υπάλληλο, εκ των οποίων οι ώρες απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες δεν θα υπερβαίνουν τις 
δώδεκα (12) ώρες το µήνα για κάθε υπάλληλο.

γ) Για κάθε υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης από τις προαναφερόµενες θα εκ−
δοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής 
απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά 
οι συµµετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείµενο απασχό−
λησης, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες απασχόλησης 
για τον κάθε ένα, κατά µήνα.

δ) Ο Προϊστάµενος της κάθε Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και θα τηρείται 
ειδικό βιβλίο για το υπερωριακά παρασχεθέν έργο. 

ε) Το ύφος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζε−
ται να ανέλθει στο ποσό των εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ 
70.000,00 συνολικά και θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2011, φορέα 
0072 και ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512. 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (01) µήνα πριν 
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοµοτηνή, 10 Ιουνίου 2011 

Ο Περιφερειάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ

F

Αριθµ. 71052/3775 (6)
Χορήγηση άδειας σύστασης Συνεταιρισµού Περιορισµέ−

νης Ευθύνης µε την επωνυµία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩ−
ΣΗ». 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−7−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α΄/27−12−2010)
«Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας». 

3. Την υπ’ αριθ. 2115/24−01−11 (ΦΕΚ 225/Α΄/27−12−11) από−
φαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας «Ανάθεση άσκη−
σης τοµέων αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες 
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 
38/Α΄/19−2−2003) «Ρύθµιση θεµάτων επιβατικών αυτοκι−
νήτων ∆ηµοσίας Χρήσεως και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α΄/1986) 
«Περί Αστικών Συνεταιρισµών και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 20 
του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α΄/29−6−2003).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Α/ΟΙΚ.53647/3989/2003 
(ΦΕΚ 1326/Β΄/16−9−2003) κοινής υπουργικής απόφασης.

8. Την από 09−05−11 αίτηση µε αριθµό πρωτοκόλλου 
8/06−05−11 του ∆.Σ. του ανωτέρου υπό σύσταση Συνε−
ταιρισµού µε την επωνυµία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ», που 
εδρεύει στον Πύργο Ηλείας και µε την οποία υπεβλήθη−
σαν τα εξής δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας 
σύστασης Συνεταιρισµού: 

α) Η υπ’ αριθµ. 1/21−02−2011 Πράξη της Γενικής Συνέ−
λευσης του Συνεταιρισµού.

β) Συνηµµένη κατάσταση των µελών − ιδιοκτητών Ε∆Χ 
αυτοκινήτων.

γ) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας Ε∆Χ αυ−
τοκινήτων µε υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 για 
την µη συµµετοχή τους σε άλλη ΑΕ ή Συνεταιρισµό µε 
παρεµφερή σκοπό.

9. Το υπ’ αριθµ. 16/2011 Αντίγραφο της απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Πύργου.

10. Το υπ’ αριθµ. 169/31−05−11 Πιστοποιητικό του Ει−
ρηνοδικείου Πύργου περί καταχώρησης στο «Μητρώο 
Αστικών Συνεταιρισµών» του καταστατικού και µη τρο−
ποποίησης αυτού.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την χορήγηση άδειας για την Σύσταση 
Συνεταιρισµού Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυ−
µία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» µε έδρα τον Πύργο Ηλείας 
αορίστου χρονικής διάρκειας.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πύργος, 9 Ιουνίου 2011 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ

F

Aριθµ. 21202/1347 (7)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ενός (1) υπαλλή−

λου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Γρεβενών για το έτος 2011.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297 Α΄)
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄)
3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του 

Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄)
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 
57 Α΄)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40 Α΄)

6. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του 
Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α΄)

7. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 282 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄) και του Π.∆. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄)

8. Τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού της Περιφερει−
ακής Ενότητας Γρεβενών, οικ. έτους 2011, στο φορέα 
072 και στους ΚΑΕ 0511 και 0512

9. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
πέραν του κανονικού ωραρίου και εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες για τον Χειριστή Μη−
χανηµάτων της Π.Ε. που θα απασχοληθεί για την αντιµε−
τώπιση εκτάκτων και εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών 
(χιονοπτώσεις, παγετοί, πληµµύρες, κατολισθήσεις λόγω 
βροχοπτώσεων κ.λπ.) που παρουσιάζονται στο ορεινό 
τµήµα της Π.Ε. Γρεβενών, αποφασίζουµε:

Την έγκριση υπερωριακής εργασίας ενός (1) Χειριστή 
Μηχανηµάτων, για το χρονικό διάστηµα ένα µήνα πριν 
τη δηµοσίευση της παρούσας έως 31−12−2011:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

∆/νση Τεχνικών 
Έργων

1 Χειριστής 
Μηχανηµάτων

280 από τις οποίες 
έως 112 θα είναι 
Κυριακές Εξαιρ. και 
Αργίες

Η υπερωριακή εργασία θα πραγµατοποιηθεί κατά τις 
απογευµατινές ώρες από 15.00΄ έως 22.00΄, για κάθε 
εργάσιµη ηµέρα και µέχρι τη συµπλήρωση των σαράντα 
(40) ωρών µηνιαίως και για τις εξαιρέσιµες, Κυριακές και 
αργίες µέχρι της συµπληρώσεως δεκαέξι (16) ωρών ανά 
µήνα µέσα στο όριο των σαράντα (40) ωρών.

Η δαπάνη για την πληρωµή της υπερωριακής απασχό−
λησης περίπου 2.200 €, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του υπό έγκριση Π/Υ της Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΦΟΡΕΑΣ 072−
ΚΑΕ 0511 και 0512).

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει ένα (1) µήνα πριν τη δηµοσί−
ευσή της.

  Γρεβενά, 7 Ιουνίου 2011 

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΚΗΣ

F

    Aριθµ. Απόφ. 43/2011 (8)
Συγχώνευση υφιστάµενων N.Π.∆.∆. ∆ήµου Ερέτριας µε 

την επωνυµία: α) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑ−
ΡΥΝΘΙΩΝ β) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕ−
ΤΡΙΑΣ και σύσταση ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «ΝΟ−
ΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
µε διακριτικό τίτλο «Η ΑΜΑΡΥΝΘΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ∆Η−
ΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ», µε τοµείς αρµοδιοτήτων πολιτισµού, 
αθλητισµού και περιβάλλοντος.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 225 και 238 του 

Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη−
σης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Το αρ. πρωτ. οικ.4569/2010 (εγκ. 11) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης.

3. Την υπ’ αριθ. 22376/1374/26−5−2011 έγκριση της Γενικής 
Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας − 
Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε «Έγκριση της µε αριθµό 
43/2011 απόφασης του ∆.Σ του ∆ήµου Ερέτριας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κ.∆.Κ. όπως τροπο−
ποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα.

5. Την απόφαση 94/1991 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Ερέτριας, περί σύστασης Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου 
Ερέτριας η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 21681/1991 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 847/1991, όπως τρο−
ποποιήθηκε και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2282/2007. 

6. Την υπ’ αριθµόν 3898/2001 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί σύ−
στασης ∆ηµοτικό Στάδιο Αµαρύνθου ΦΕΚ 607/Β/2001, 
αποφάσισε οµόφωνα:

Συγχωνεύει τα υφιστάµενα ν.π.δ.δ. πρώην ∆ήµων Αµα−
ρυνθίων και Ερέτριας µε την επωνυµία:

α) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 
β) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. 
Συνιστάται στο ∆ήµο Ερέτριας Ν. Εύβοιας Νοµικό 

Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ν.π.δ.δ.) µε την επωνυµία 
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ µε 
διακριτικό τίτλο «Η ΑΜΑΡΥΝΘΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕ−
ΤΡΙΑΣ», ως ίδιο ν.π.δ.δ. το οποίο διέπεται από τις δια−
τάξεις των άρθρων 103 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 και τις σχετικές 
εγκυκλίους του ΥΠΕΣΣ∆Α. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 
Η κατάρτιση και η υλοποίηση ενός µακροχρόνιου προ−

γράµµατος δράσης, του οποίου οι στόχοι είναι: 
Η µέριµνα, η οργάνωση και η πραγµατοποίηση πνευ−

µατικών καλλιτεχνικών, τοπικών και πολιτιστικών εκ−
δηλώσεων. 

Η προσφορά προς τους κατοίκους του ∆ήµου Ερέ−
τριας, πολιτιστικών εκδηλώσεων µε χαµηλό κόστος και 
αποκεντρωµένη διάρθρωση. 

Η τήρηση και λειτουργία δηµοτικής πινακοθήκης. Συ−
γκέντρωση έργων των εικαστικών τεχνών από δωρεές, 
αγορές, προβολή καλλιτεχνών και δηµιουργών, η αισθη−
τική αγωγή του λαού, η διάσωση των καλλιτεχνικών και 
πολιτιστικών µας θησαυρών. 

Η οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων και ανταλλαγή 
εµπειριών µε παρεµφερή ιδρύµατα. 

Η δηµιουργία τµήµατος προστασίας αρχαιοτήτων και 
µνηµείων. 

Η δηµιουργία τµήµατος χορού, τµήµατος Ωδείου, 
χορωδίας, φιλαρµονικής, τµήµα θεάτρου, τµήµα λαο−
γραφίας και λαϊκής τέχνης, τµήµα ζωγραφικής και αγι−
ογραφίας. 

Η προαγωγή και ανάπτυξη της σωµατικής πνευµατικής 
ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαί−
τερα των παιδιών και των νέων της περιοχής. 

Η καλλιέργεια των σωµατικών και πνευµατικών ικα−
νοτήτων. 

Η καλλιέργεια φίλαθλου αγωνιστικού πνεύµατος, διά−
δοση των αρχών του ολυµπισµού, ειρήνη, ευγενή άµιλ−
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λα, συνεχής προσπάθεια για βελτίωση, σεβασµό στους 
κανόνες, µακριά από φανατισµούς, ανταγωνισµούς και 
κερδοσκοπικούς στόχους. 

Η δηµιουργία τµήµατος νεότητας για κλασικό αθλη−
τισµό, αθλοπαιδιών θαλασσίων αγωνισµάτων. 

Η κατασκευή, η διαχείριση, η συντήρηση και η σωστή 
λειτουργία αθλητικών κέντρων και γυµναστηρίων, κέ−
ντρων νεότητας, χώρων αθλοπαιδιών, γυµναστικής και 
λοιπών χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, τοπικών εκδηλώ−
σεων, επιµορφωτικών σεµιναρίων, διαλέξεων και άλλα, 
για την εκπλήρωση των σκοπών του νοµικού προσώπου 
στα θέµατα αθλητισµού. 

Η αξιοποίηση προγραµµάτων στήριξης του πολιτιστικού 
τοµέα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, σε συνερ−
γασία µε άλλους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς. 

Η υλοποίηση προγραµµάτων διάδοσης της καλλιτεχνι−
κής παιδείας, µουσική χορός, θέατρο, κινηµατογράφος, 
φωτογραφία κ.λπ. 

∆ραστηριότητες κατάρτισης, εκπαίδευσης, επιµόρ−
φωσης, καθώς και λειτουργία σχολών ρυθµικής γυµνα−
στικής, µουσικής, εικαστικών τεχνών και εφαρµοσµένων 
επιστηµών. 

Η ανάληψη από το ∆ήµο Ερέτριας και το νοµικό πρό−
σωπο δηµοσίου δικαίου µέσω προγραµµατικών συµ−
βάσεων, ή εκχώρησης, ή µέσω άλλης προβλεπόµενης 
από την νοµοθεσία διαδικασίας δραστηριότητα στα 
αντικείµενα πολιτισµού. 

Υλοποίηση παρεµβάσεων, ευαισθητοποίησης για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η συµµετοχή 
σε εκθέσεις για θέµατα πολιτισµού, αθλητισµού, περι−
βάλλοντος. 

Έ∆ΡΑ 
Έδρα του νοµικού προσώπου ορίζεται η έδρα του 

∆ήµου Ερέτριας. 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από 9µελές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αποτελούµενο από: 
α) τον ∆ήµαρχο ή έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως Πρό−

εδρο.
β) πέντε (5) ∆ηµοτικούς Σύµβουλους, δύο εκ των 

οποίων ανήκουν στη µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου, 

γ) τρεις (3) δηµότες ή κατοίκους του ∆ήµου Ερέτριας 
που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώ−
που, ή που έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική 
δράση, ή ειδικές γνώσεις ανάλογα µε το σκοπό του 
νοµικού προσώπου. Και,

δ) έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων του νοµικού προ−
σώπου αν αυτό απασχολεί περισσότερους από 10 εργα−
ζόµενους, µε αντίστοιχη µείωση ενός εκ των δηµοτών.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ν.π.δ.δ. ορίζεται µε απόφαση του εκάστοτε ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, άλλως ακολουθεί την θητεία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους, χωρίς αµοιβή, δικαιούνται όµως οδοι−
πορικών και αποζηµίωσης για συγκεκριµένες υπηρεσίες 
που παρέχουν στο νοµικό πρόσωπο, ύστερα από από−
φαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού και έγκριση 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να αντι−
κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους για 

σοβαρό λόγο, που ανάγεται στην άσκηση των καθηκό−
ντων τους. 

Λοιπά θέµατα διοίκησης καθορίζονται από το άρθρο 
240 του 3463/2006 ∆ήµων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
Η ακίνητη και κινητή περιουσία των συγχωνευόµενων 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ήτοι: του Πνευ−
µατικού Κέντρου ∆ήµου Ερέτριας και του ∆ηµοτικού 
Σταδίου Αµαρύνθου, η οποία περιέρχεται στο νέο Νο−
µικό Πρόσωπο, καθώς και κάθε άλλη περιουσία κινητή 
και ακίνητη που τυχόν αφιερώνεται.

ΠΟΡΟΙ:
1. Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου, ποσού 200.000 

ευρώ. 
2. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από το κρά−

τος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισµό νοµικό ή φυσικό 
πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νοµικό πρόσωπο, είτε 
προς το ∆ήµο Ερέτριας για λογαριασµό του. 

3. Εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες 
από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

4. Έσοδα και οι πρόσοδοι από την περιουσία του. 
5. Επιχορηγήσεις από την υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων. 
6. Έσοδα από το αντίτιµο των υπηρεσιών που πα−

ρέχονται από το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
προς τους δηµότες. 

7. Ετήσιες επιχορήγησης εκ µέρους Τοπικής Αυτο−
διοίκησης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, στις 
επιχορηγήσεις εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
κάθε άλλου κρατικού φορέα και διεθνούς οργανισµού, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις νόµιµες 
επιβαρύνσεις. 

8. Τους τόκους από τις καταθέσεις τους σε τράπεζες 
ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς και οποιοδήποτε 
άλλο έσοδο µπορεί να προκύψει από τις δραστηριό−
τητές του. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: 
Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 

και σε κάθε δηµόσια αρχή, από τον Πρόεδρο του ∆ι−
οικητικού Συµβουλίου και σε περίπτωση που αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Οι εκ−
κρεµείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νοµικό πρό−
σωπο, χωρίς καµία ειδική διατύπωση για τη συνέχιση 
απ’ αυτό. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παρα−
πάνω συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα, µεταφέρονται 
αυτοδίκαια στο νέο δηµοτικό νοµικό πρόσωπο που δη−
µιουργείται. Στις θέσεις αυτές εντάσσεται το προσω−
πικό, µε την ίδια σχέση µε την οποία υπηρετούσε στα 
συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα. 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
200.000 ευρώ, σε βάρος του κωδικού ΚΑ.00−6713,002 
που θα προβλεφθεί στον προϋπολογισµό οικονοµικού 
έτους 2011 του ∆ήµου Ερέτριας και αντίστοιχη δαπάνη 
για τα επόµενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ερέτρια, 17 Μαρτίου 2011

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβούλιου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΛΑΚΑ − ΜΠΕΤΣΑ
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Αριθµ. Απόφ. 855 (9)
Μεταβίβαση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδεί−

ου µε την επωνυµία «Ωδείο Κώστας Μουντάκης», στη 
Μελισσινού Βασιλική του Σοφοκλέους.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4, εδάφ. 28 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
…Καλλικράτης».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. ζ) του Ν. 3852/2010 
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης …Καλλικρά−
της».

γ) Τις διατάξεις του Β.∆. 16/1966 (ΦΕΚ 7/15.1.1966 τ.Α΄) 
«περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων».

δ) Την Υ.Α. 78036/2473/14.10.2004 (ΦΕΚ 1595/25.10.2004 
τ.Β΄) «Καθορισµός προδιαγραφών κτιρίων για την στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου».

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 10 και 13 του Ν. 3207/2003 
(ΦΕΚ 302/24−12−2003 τ.Α΄) «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής 
Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις».

στ) Την υπ’ αρ. 23595/2001 απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισµού ΦΕΚ Β΄ φ. 611/23−5−2001 µε την οποία χορηγή−
θηκε άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου στην αστική 
µη κερδοσκοπική εταιρεία «ΜΑΚΑΜ−ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙ−
ΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το οποίο στεγάζεται σε κτίριο της πε−
ριοχής Εσταυρωµένου της δηµοτικής ενότητας Αρκαδίου 
και έχει την επωνυµία «Ωδείο Κώστας Μουντάκης».

ζ) Την από 3−1−2011 αίτηση του Μουντάκη Εµµανου−
ήλ εταίρου της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας 
«ΜΑΚΑΜ−ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τα 
συνηµµένα αυτής δικαιολογητικά.

η) Την απόφαση υπ’ αρ. 4/17−3−2011 της ∆ηµοτικής 
Επιτροπής Παιδείας «περί υποβολής εισήγησης προς 
τον ∆ήµαρχο για την µεταβίβαση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας του «Ωδείου Κώστας Μουντάκης» στην 
Μελισσινού Βασιλική του Σοφοκλέους».

θ) Τα λοιπά στοιχεία του σχετικού φακέλου, αποφα−
σίζουµε: 

Εγκρίνουµε την µεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Ωδείου, που έχει χορηγηθεί µε την από−
φαση υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/∆/23595 ΦΕΚ Β΄ φ. 611/
23−5−2001, στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία «ΜΑ−
ΚΑΜ−ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το οποίο 
στεγάζεται σε κτίριο της περιοχής Εσταυρωµένου της 
δηµοτικής ενότητας Αρκαδίου και έχει την επωνυµία 
«Ωδείο Κώστας Μουντάκης», στην Μελισσινού Βασιλική 
του Σοφοκλέους και της Μαρίας, επειδή διαθέτει τα 
νόµιµα προσόντα.

Ο ∆ήµος θα προβαίνει σε περιοδικούς κτιριολογικούς 
ελέγχους. Το ωδείο θα λειτουργεί σύµφωνα µε τους 
όρους των παραπάνω αναφεροµένων διατάξεων η πα−
ράβαση των οποίων συνεπάγεται την ανάκληση της 
παρούσας. 

Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ρε−
θύµνης. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυµνο, 6 Απριλίου 2011

Ο ∆ήµαρχος
ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Αριθµ. Απόφ. 137/8−6−2011 (10)
    Τροποποίηση του Κανονισµού Αζήτητων Εµπορευµά−

των του Ο.Λ.Π. Α.Ε..

  ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του 

Ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισµού Λιµένος Πει−
ραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης σε 
ανώνυµες εταιρείες» (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/1−3−1999), η οποία 
προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του 
Ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση, κα−
τάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας» 
(ΦΕΚ 153/τ.Α΄/19−6−2003).

2. Το Καταστατικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε., το οποίο αρχικά 
ενσωµατώθηκε στο άρθρο τρίτο του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 
40/1−3−1999 τ.Α’), όπως τελικά τροποποιήθηκε, εγκρίθηκε 
και ισχύει, ιδίως το Άρθρο 9, παραγρ. 2, περίπτωση ιστ΄ 
(ΦΕΚ 14722/24−12−2009 τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

3. Την 41/30−5−2011 απόφαση του Συµβουλίου ∆ιεύ−
θυνσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος Πρακτικού.

4. Τη σύµφωνη µε την υπηρεσιακή πρόταση, εισήγηση 
του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου Γεωργίου 
Ανωµερίτη.

5. Τη σχετική µε το θέµα συζήτηση, αποφάσισε:
Α. Την τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων 

του «Κανονισµού Αζήτητων Εµπορευµάτων», ως εξής:
1. Άρθρο 5 − Κατάσταση εµπορευµάτων − Υποχρεώσεις 

ενδιαφεροµένου
Η 5η παράγραφος αντικαθίσταται µε την ακόλουθη:
«5. Επίσης καταβάλλονται οι χρεώσεις για αποθήκευση 

των εµπορευµάτων που εκποιήθηκαν, από την ηµέρα 
που κοινοποιήθηκε η σχετική απόφαση κατακύρωσης 
της δηµοπρασίας και µέχρι την παραλαβή τους. Ως πρώ−
τη ηµέρα υπολογισµού των χρεώσεων αποθήκευσης, 
λογίζεται αυτή που κοινοποιήθηκε η απόφαση της κα−
τακύρωσης της σχετικής δηµοπρασίας. Ο υπολογισµός 
των χρεώσεων αποθήκευσης γίνεται µε βάση τις τιµές 
της 1ης κλίµακας για αποθήκευση γενικών εµπορευµάτων 
του τιµολογίου No 1 από την 1η έως την 10η ηµέρα πα−
ραµονής τους µετά την κοινοποίηση της κατακυρωτικής 
απόφασης. Εάν δεν παραληφθούν εντός του 10ηµέρου η 
χρέωση για τις πλέον των 10 ηµερών υπολογίζεται µε τις 
χρεώσεις της 4ης κλίµακας του ανωτέρω τιµολογίου».

2. Άρθρο 6 − Τιµή Εκκίνησης
Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται µε την ακόλουθη:
«1.α. Η τιµή εκκίνησης για τα αζήτητα εµπορεύµατα 

που βρίσκονται στις αποθήκες της ΟΛΠ Α.Ε. και πρό−
κειται να δηµοπρατηθούν, καθορίζεται από το Τµήµα 
Αζήτητων και υπολογίζεται από το Τµήµα Εσόδων µε 
βάση τις χρεώσεις γενικών εµπορευµάτων του Τιµο−
λογίου 1, για χρονικό διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) 
ηµερών ανεξάρτητα από τον χρόνο παραµονής τους 
στους αποθηκευτικούς χώρους του ΟΛΠ Α.Ε. Ο υπολο−
γισµός θα γίνεται µε βάση τις χρεώσεις αποθήκευσης 
γενικών εµπορευµάτων που ισχύουν κατά το χρόνο της 
δηµοπρασίας. 
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β. Η τιµή εκκίνησης προσαυξάνεται κατά ποσοστό 
20% για την κάλυψη των διαφόρων λειτουργικών εξό−
δων και σε καµία περίπτωση δεν θα είναι κατώτερη 
των 250 €.»

3. Άρθρο 7 − Συµµετοχή στις ∆ηµοπρασίες
Ενοποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2 και αριθµούνται σε 

1 και προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι οι οποίες 
αριθµούνται σε 2, 3 και 4:

«2. Η ταυτοποίηση των στοιχείων των φυσικών προ−
σώπων γίνεται µε την επίδειξη των κάτωθι δικαιολο−
γητικών:
  Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο,
  Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της εφορίας για το προ−

ηγούµενο έτος ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. (αριθµού 
φορολογικού µητρώου) και
  Αποδεικτικό βεβαίωσης της κατοικίας τους (π.χ. 

λογαριασµοί ∆ΕΚΟ).
Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο υποβάλλει προ−

σφορά για λογαριασµό άλλου φυσικού προσώπου, 
απαιτείται η κατάθεση Εξουσιοδότησης θεωρηµένης 
για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα ή 
πρόσφατο Συµβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.

3. Για την εκπροσώπηση των νοµικών προσώπων απαι−
τείται η κατάθεση από τον νόµιµο εκπρόσωπο, επικυρω−
µένου Καταστατικού, σε περίπτωση δε εκπροσώπησης 
εταιρείας από άλλο πρόσωπο, απαιτείται Πρακτικό ∆ι−
οικητικού Συµβουλίου ή εξουσιοδότηση µε θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής ή πρόσφατο συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο του νοµίµου εκπροσώπου της.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στις δη−
µοπρασίες εκποίησης αζήτητων εµπορευµάτων της ΟΛΠ 
Α.Ε. αποτελεί η κατάθεση Εγγύησης Συµµετοχής, ποσού 
500 ευρώ (µετρητά ή τραπεζική επιταγή), στο ταµείο της 
Υπηρεσίας την προηγουµένη ηµέρα της διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας ή πριν την ώρα έναρξης της κατάθεσης 
των σφραγισµένων προσφορών ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής εκποίησης, στην οποία θα προσκοµίζεται το 
σχετικό γραµµάτιο είσπραξής της.

Το ποσό της εγγύησης θα επιστρέφεται την επο−
µένη εργάσιµη ηµέρα µετά την διεξαγωγή της δηµο−
πρασίας. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του ΟΛΠ 
Α.Ε. στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς πλειοδότης 

δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της κατακύρωσης 
για οποιοδήποτε από τα πρωτόκολλα προσφοράς του 
(δηλαδή δεν προσυπόγραψε το πρακτικό εκποίησης και 
δεν κατέθεσε το % τουλάχιστον της προσφοράς του, ή 
δεν συνέτρεξε ο ένας από τους δύο λόγους).

Ειδικά για τις περιπτώσεις συµµετοχής σε αναπλει−
στηριασµό, θα κατατίθεται ως Εγγύηση Συµµετοχής 
ποσό ίσο προς το 1/3 της τιµής της αρχικής κατακύ−
ρωσης».

4. Άρθρο 8 − «Επιτροπή − Πρακτικό Εκποίησης»
Συµπληρώνεται η παράγραφος 1 µε τις ακόλουθες 

διατάξεις:
«Κατά τη διενέργεια των δηµοπρασιών παρίσταται και 

συνδράµει νοµικά το έργο της Επιτροπής, ∆ικηγόρος 
της ΟΛΠ Α.Ε.

Με την κατάθεση της προσφοράς κάθε συµµετέχο−
ντος επιβεβαιώνεται η αποδοχή των όρων της ∆ιακή−
ρυξης της δηµοπρασίας.

∆εν επιτρέπεται ανάκληση κατατεθείσας προσφοράς 
και της εγγύησης συµµετοχής».

5. Άρθρο 9 − «Αποτέλεσµα δηµοπρασίας − Κατακύρω−
ση − Βεβαίωση»

Προστίθεται στην 3η παράγραφο η ακόλουθη πρό−
ταση:

«Τα έξοδα δηµοσίευσης των διακηρύξεων υπολογίζο−
νται σε ποσοστό 10% επί της προσφοράς του πλειοδότη 
έως 300 € και σε ποσοστό 4% για προσφορά άνω των 
300 € και µέχρι ποσού 60 € κατ’ ανώτατο».

6. Άρθρο 10 − Αναπλειστηριασµός
Η πρώτη πρόταση της 3ης παραγράφου, αναδιατυπώ−

νεται ως εξής:
«3. Κατά τον αναπλειστηριασµό η Επιτροπή κατακυ−

ρώνει το εµπόρευµα στον πλειοδότη και εάν αυτός 
αποδειχθεί ασυνεπής (δηλαδή δεν καταβάλλει το υπο−
λειπόµενο ποσό, δεν υπογράφει το Πρακτικό Εκποίησης) 
στον επόµενο ή µεθεπόµενο κ.λπ., µε την προϋπόθεση 
ότι η τιµή που προσφέρθηκε δεν είναι κατώτερη του % 
της τιµής της αρχικής κατακύρωσης».

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ  
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