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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
        Αριθµ. Φ. 950/160742/Σ. 3157 (1)
Τοποθέτηση ∆ιευθυντή του Παραρτήµατος του Πολε−

µικού Μουσείου στα Χανιά Κρήτης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν∆ 132/1969 «Περί 

Ιδρύσεως Πολεµικού Μουσείου» (ΦΕΚ Α΄ 35).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του 

Β∆ 215/1972 «Περί κυρώσεως του Οργανισµού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Πολεµικού Μουσείου» (ΦΕΚ Α΄ 50).

3. Τις διατάξεις του άρθρου µόνου του Π∆ 258/1989 
«Ίδρυση Παραρτήµατος του Πολεµικού Μουσείου» (ΦΕΚ 
Α΄ 124).

4. Τη σχετική εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Πολεµικού Μουσείου, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ 
αριθµ. 762/31−03−2011 Πρακτικό του, αποφασίζουµε:

Άρθρο µόνο

1. Τοποθετούµε ως ∆ιευθυντή του Παραρτήµατος του 
Πολεµικού Μουσείου στα Χανιά Κρήτης τον εκάστοτε 
Υποδιοικητή του Πεδίου Βολής Κρήτης, µη απαλλασ−
σόµενο από τα κύρια καθήκοντά του, για θητεία τριών 
(3) ετών.

2. Η ανάληψη των καθηκόντων του εκάστοτε Υποδι−
οικητή ΠΒΚ, ως ∆ιευθυντή του ως άνω Παραρτήµατος, 
θα πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε την ανάληψη των 
καθηκόντων του ως Υποδιοικητή του ΠΒΚ.

3. Σε περίπτωση που ο Υποδιοικητής του ΠΒΚ συ−
µπληρώσει τριετία στη θέση αυτή, η θητεία του ως 
∆ιευθυντή του Παραρτήµατος ανανεώνεται για άλλα 
τρία (3) έτη.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουνίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ 
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   Αριθµ. 18016/1029 (2)
Λύση ∆ηµοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Χαλκίδας 

(∆ΗΚΕΧ), Ληλαντίων (ΚΕ∆ΗΛ), Ν. Αρτάκης (∆ΗΚΕΝΑ) 
και Αυλίδας (∆ΗΚΟΙΕΠΟΑ).

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ −

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 225−227 και 238 του ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −Πρόγραµµα Καλλι−
κράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισµός της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −Θεσσαλίας −Στερεάς Ελ−
λάδας».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του 
Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινο−
τήτων».

4. Την αριθ. 98310/16222/08 απόφαση Γενικού Γραµ−
µατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί µετατροπής 
της ∆ΕΠΑΧ από αµιγή σε κοινωφελή επιχείρηση του 
∆ήµου Χαλκιδεών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(ΦΕΚ 2594/22−12−2008, τ.Β΄).

5. Την αρ. 57818/8984/09 απόφαση Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης οικονο−
µοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας ∆ΕΠΑΝΑ και προ−
σαρµογή του καταστατικού της στις διατάξεις του ν. 
3463/2006(ΦΕΚ 692 Β/17−8−2009).

6. Την αριθµ. 18979/3393+5346/915/08 απόφαση Γε−
νικού Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί 
µετατροπής της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επω−
νυµία «∆ηµοτικός Αναπτυξιακός Οργανισµός Πολιτι−
σµού −Αθλητισµού Αυλίδος» ∆ήµου Αυλίδος, σε Αµιγώς 
Κοινωφελή Επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν. 3463/2006 µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής 
Επιχείρησης Πολιτισµού −Αθλητισµού Αυλίδος» (∆Η. ΚΟΙ.
Ε. ΠΟ.Α.) Νοµού Ευβοίας (ΦΕΚ 889 Β/14−5−2008).

7. Την αριθµ. 14302/07 απόφαση Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί προσαρµογής του 
καταστατικού της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Ληλαντίων (∆.Ε.Π.Α.Λ.) στις διατάξεις του ν. 
3463/2006, σε Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ληλαντίων 
(Κ.Ε.∆.Η.Λ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2109 
Β/30−10−07).

8. Την αρ. πρωτ. οικ. 2990/18604/25−2−2011 απόφαση 
Γ.Γ.ΑΠ.∆/ΣΗΣ Θεσσαλίας Στ Ελλάδας «µεταβίβαση δι−
καιώµατος υπογραφής της Α.∆.Θ.Ε.Σ. στον Προϊστάµενο 
της Γ.∆/σεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊ−
σταµένους ∆/σεων της ανωτέρω Γ. ∆/σεως (ΦΕΚ385/11,τ.
Β΄).

9. Την αρ. 104/2011 Α∆Σ του ∆ήµου Χαλκιδεών περί 
λύση των ∆ηµοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Χαλκί−
δας (∆ΗΚΕΧ), Ληλαντίων (ΚΕ∆ΗΛ), Ν Αρτάκης (∆ΗΚΕΝΑ) 
και Αυλίδας (∆ΗΚΟΙΕΠΟΑ), αποφασίζουµε:

1. Λύουµε τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις µε την επωνυ−
µία:

− ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χαλκίδας και το 
διακριτικό τίτλο ∆ΗΚΕΧ, η οποία συστάθηκε µε την 
αρ. 98310/16222/08 απόφασή µας περί µετατροπής της 
∆ΗΚΕΧ από αµιγή σε κοινωφελής επιχείρηση του ∆ήµου 
Χαλκιδεών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 
2594/22−12−08, τ.Β΄).

− ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ν. Αρτάκης µε το 
διακριτικό τίτλο ∆ΗΚΕΝΑ, η οποία συστάθηκε µε την αρ. 
57818/8984/09 απόφασή µας περί έγκριση οικονοµοτε−
χνικής µελέτης βιωσιµότητας ∆ΕΠΑΝΑ και προσαρµογή 
του καταστατικού της στις διάταξεις του ν.3463/2006 
(ΦΕΚ 1692 Β/17−8−2009).

− ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού Αυ−
λίδας µε το διακριτικό τίτλο ∆ΗΚΟΙΕΠΟΑ, η οποία συ−
στάθηκε µε την αρ. 18979/3393+5346/915/08 απόφασή 
µας περί µετατροπή της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την 
Επωνυµία «∆ηµοτικός Αναπτυξιακός Οργανισµός Πολιτι−
σµού − Αθλητισµού Αυλίδος» ∆ήµου Αυλίδος σε Αµιγώς 
Κοινωφελή Επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.3463/2006 µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής 
Επιχείρησης Πολιτισµού Αυλίδος» (∆Η.ΚΟΙ.Ε.ΠΟ.Α.) Νο−
µού Ευβοίας (ΦΕΚ 889 Β/14−5−2008).

− ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ληλαντίων 
µε το διακριτικό τίτλο ΚΕ∆ΗΛ, η οποία συστάθηκε µε 
την αρ. 14302/07 απόφασή µας περί προσαρµογής του 
καταστατικού της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Ληλαντίων (∆.Ε.Π.Α.Λ.) στις διάταξης του ν. 
3463/2006, σε Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ληλαντίων 
(Κ.Ε.∆Η.Λ.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2109 
Β/30−10−2007),

λόγω ότι οι παραπάνω επιχειρήσεις παρουσιάζουν 
ζηµίες.

2. Τη λύση των επιχειρήσεων θα ακολουθήσει η εκκα−
θάριση τους µε την διαδικασία που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Χαλκιδέων οικο−
νοµικού έτους 2011, η οποία δεν µπορεί να υπολογιστεί 
προ των εκκαθαρίσεων, σε βάρος του Κ.Α. 00−6718.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 7 Ιουνίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Γενικός ∆ιευθυντής Εσωτερικής λειτουργίας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

F

   Αριθµ. 18031/1033 (3)
Συγχώνευση ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Απο−

χέτευσης ∆ήµων Ανθηδόνος, Ληλαντίων, Ν. Αρτάκης 
και Χαλκίδας, σύσταση νέας και επέκταση αντικει−
µένου στα διοικητικά όρια του πρώην ∆ήµου Αυλί−
δας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 109, 225−227 και 238 

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισµός της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Θεσσαλίας –Στερεάς Ελ−
λάδας».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 − 263 του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
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4. Τις διάταξης του άρθρου 2 παρ 2 του Ν. 1069/1980 
(ΦΕΚ 191 Α΄: «περί κινήτρων διά την ίδρυση Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως τροποποιηθήκαν 
από την παρ 7 του άρθρου 8 του Ν 2839/2000.

5. Το αριθ. 1176/80 Π.∆., ΦΕΚ 302/30.12.80 ‘’περί συ−
στάσεως παρά των ∆ήµω Χαλκιδέων Νοµού Ευβοίας 
ενιαίας επιχειρήσεως υδρεύσεως και αποχετεύσεως 
υπό την επωνυµίαν «∆ηµοτική Επιχείρησις Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως Χαλκίδος < ΑΡΕΘΟΥΣΑ>», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Το αριθ. 386/96 Π.∆., ΦΕΚ 261/22−11−1996 περί σύ−
στασης Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
συγκέντρωσης, µεταφοράς και διάθεσης απορριµµάτων 
µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ του Νοµού Ευβοίας», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την αριθ. 13592/02 απόφασή µας περί σύστασης 
ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης –αποχέτευσης µε την 
επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ−
ΤΕΥΣΗΣ Ανθηδόνος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήµερα (ΦΕΚ 125/Β΄/7−2−2002).

8. Την αριθ. 3976/2002 απόφασή µας περί σύστασης 
ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης –αποχέτευσης µε την 
επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ−
ΤΕΥΣΗΣ Ν. Αρτάκης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήµερα (ΦΕΚ 638/Β΄/25−5−2002).

9. Την αρ. πρωτ. οικ. 2990/18604/25−2−2001 απόφαση 
Γ. Γ. ΑΠ.∆/ΣΗΣ Θεσσαλίας− Στ Ελλάδας «µεταβίβαση 
δικαιώµατος υπογραφής της Α.∆.Θ.Σ.Ε. στον προϊστά−
µενο της Γ ∆/σεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους 
προϊσταµένους ∆/σεων και Τµηµάτων της ανωτέρω Γ. 
∆/σεως (ΦΕΚ 385/11,τ.Β΄).

10. Την αρ 113/2011 Α∆Σ του ∆ήµου Χαλκιδεων περί συγχώ−
νευσης ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης − Αποχέτευσης 
∆ήµων Ανθηδόνος, Ληλαντίων, Ν Αρτάκης και Χαλκίδας, 
σύσταση νέας και επέκταση αντικειµένου στα διοικητικά 
όρια του πρώην ∆ήµου Αυλίδας, αποφασίζουµε:

Ι) Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 
του Ν. 3852/2010 των ∆ΕΥΑ Ανθηδόνος Ληλαντίων, Νέας 
Αρτάκης, και Χαλκίδας, καθώς και την επέκταση του 
αντικειµένου δραστηριότητας της νέας ∆ΕΥΑ µέχρι των 
ορίων του πρώην ∆ήµου Αυλίδας.

II) Τη σύσταση ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης µε την επωνυµία ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» για 
όλα τα διοικητικά όρια του ∆ήµου Χαλκιδέων.

1. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευ−
σης είναι ίδιο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου κοι−
νωφελούς χαρακτήρα και ταυτόχρονα ειδικού σκο−
πού και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, 
εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της 
αρµοδιότητας της, ως και τις πηγές χρηµατοδότησής 
της, από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων 
για την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέ−
τευσης» όπως ισχύει σήµερα. Κατά τα λοιπά εφαρ−
µόζονται οι διατάξεις του Ν1065/1980 και οι διατάξεις 
του Ν. 3463/06.

2. Έδρα της Επιχείρησης είναι η πόλη της Χαλκίδας.
3. Περιοχή αρµοδιότητας της Επιχείρησης είναι η δι−

οικητική περιφέρεια του νέου ∆ήµου Χαλκιδέων.
4. Σκοπός της σύσταση Επιχείρησης, έχουσας κατά 

τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 διοικητική και οικονοµική 
αυτοτέλεια και ευελιξία είναι:

I. να αντιµετωπίζει ριζικά, µεθοδικά και µακροχρόνια 
το όλο κύκλωµα ύδρευσης αποχέτευσης των περιοχών 
της Χαλκίδας, Νέας Αρτάκης, Ανθηδόνας, Ληλαντίων και 
Αυλίδας και να εκσυγχρονίζει τη λειτουργία του, µε την 
κατασκευή (την δαπάνη των οποίων είναι αδύνατον να 
αντιµετωπίσει ο ∆ήµος µε τα έσοδά του) των έργων:

− υδραγωγείων της περιοχής,
− συµπλήρωση και επέκταση του εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης των περιοχών αυτών,
−δικτύου ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων,
II. να εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση των έργων µε 

επιδοτήσεις, δάνεια και ίδιους πόρους που προβλέπο−
νται από το Ν. 1069/80.

5. Τρόπος Εκµετάλλευσης έργων και υπηρεσιών:
Η εκµετάλλευση των Έργων και Υπηρεσιών της Επι−

χείρησης ενεργείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1069/80, 
του Ν. 1065/80, του Ν. 3463/06 και Ν. 3852/10.

6. Κεφάλαιο της Επιχείρησης:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι αυτό που θα προ−

κύψει από τον ισολογισµό έναρξης της επιχείρησης.
7. Περιουσία της Επιχείρησης
Στην περιουσία της Επιχείρησης ανήκουν τα επί 

τη βάσει εγκεκριµένων και εγκεκριθησοµένων µελε−
τών εκτελεσθέντα ή υπό εκτέλεση έργα ύδρευσης 
και αποχέτευσης της περιοχής της αρµοδιότητας της 
Επιχείρησης, όλοι οι υπάρχοντες υπόνοµοι και εγκα−
ταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και 
οµβρίων υδάτων, όλοι οι εκβάλλοντες άµεσα ή έµµεσα 
στο δίκτυο υπόνοµοι ή ανοικτοί αγωγοί, καθώς επίσης 
και οι µονάδες επεξεργασίας πόσιµου νερού και υγρών 
αποβλήτων. Επίσης την περιουσία της Επιχείρησης απο−
τελούν και τα πάγια στοιχεία της Επιχείρησης όπως 
µεταβιβάζονται από το ∆ήµο Χαλκιδέων, Ανθηδόνας, 
Ληλαντίων, Ν. Αρτάκης και Αυλίδας.

8. Έσοδα της επιχείρησης είναι αυτά που θεσπίζονται 
από τις διατάξεις του Ν. 1069/80, άρθρα 10 έως 16 και 
27 και 28 ήτοι:

I. Το ειδικό τέλος για τη µελέτη, κατασκευή και επέ−
κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης υπολο−
γιζόµενο σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλι−
σκοµένου νερού (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 1069/80, άρθρο 43 
παρ. 3 Ν. 2065/92, άρθρο 26 παρ. 3 Ν. 3013/2002).

II. Το ειδικό τέλος 3 % επί του ακαθαρίστου εισοδήµα−
τος εξ’ οικοδοµών (παρ.1, άρθρου 12 Ν. 1069/80. Ο τρόπος 
κατανοµής του ποσού αυτού στις Επιχειρήσεις Ύδρευ−
σης και Αποχέτευσης καθορίζεται µε κοινή Υπουργική 
απόφαση Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (άρ−
θρο 43 παρ. 2 Ν. 2065/92).

III. Η δωρεάν επιχορήγηση από το Πρόγραµµα ∆ηµοσί−
ων Επενδύσεων κατά ποσοστό 35 % επί των δαπανών, 
µελετών και κατασκευών των έργων ύδρευσης και απο−
χέτευσης (άρθρο 13 Ν1069/82). Επίσης οι Επιχορηγήσεις 
Συγχρηµατοδοτούµενων Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

IV. Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης 
(άρθρο 10 παρ. 1 εδ γ Ν 1069/80).

V. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον 
αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 
εδαφ. Ε άρθρου 15 Ν 1069/80.

VI. Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης (άρθρο 
10 παρ. 1 εδ. ε Ν 1069/80).

VII. Το τέλος χρήσης υπονόµων (άρθρο 10, παρ. 1 εδ. 
στ Ν 1069/80).
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VIII. Η αξία του καταναλισκοµένου νερού (άρθρο 10 
παρ.1 εδ. ζ Ν 1069/80).

IX. Η εγγύηση χρήσης υδροµετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 
εδ. η Ν 1069/80).

X. Η δαπάνη µετατόπισης αγωγών διακλάδωσης και 
σύνδεσης ύδρευσης ή αποχέτευσης υδροµετρητών ή 
άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. Θ Ν 
1069/80).

XI. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προ−
τεραιότητα έργων (άρ. 10 παρ.1 εδαφ. 4 Ν 1069/80).

XII. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίµηµα από 
την εκποίηση αυτής (άρ. 10,παρ.1 εδάφιο ιβ Ν. 1069/80).

XIII. ∆άνεια, κληρονοµιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις (άρ. 10 παρ.1 εδ. ιγ και άρθρο 14 Ν. 1069/80).

XIV. Έσοδα, εισπραττόµενα από την εφαρµογή των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80 ως και κάθε 
άλλη νόµιµη πρόσοδος.

9. Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαµελές ∆ιοικητι−
κό Συµβούλιο που τα µέλη του ορίζονται µαζί µε τους 
αναπληρωτές τους µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλί−
ου. Από τα έντεκα (11) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλί−
ου: Τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου 
Χαλκιδέων, ο ένας εκ των οποίων προτείνεται από την 
µειοψηφία.

Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην 
επιχείρηση.

Ένας (1) είναι εκπρόσωπος Φορέα (Συλλόγου Πολιτι−
κών Μηχανικών ή άλλου).

Πέντε (5) είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου Χαλκίδας 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο 
της επιχείρησης. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει από τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρό του.

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί την 
θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε την 
εγκατάσταση των νέων µελών.

10. Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσω−
πεί την επιχείρηση δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις 
σχέσεις της και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 
του ο αντιπρόεδρος (άρθρο 5 παρ. 4 1069/80).

11. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν 
µεταφέρεται στην νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε 
αντίστοιχες θέσης µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου της σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 109 
Ν3852/10. Επίσης η συγχωνευθείσα επιχείρηση υπεισέρ−
χεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων επιχειρήσεων 
συµπεριλαµβανόµενων και των συµβάσεων µίσθωσης 
έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου ως την λήξη 
τους.

Το προσωπικό της ∆ΕΥΑ Ληλαντίων µε σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (17 άτοµα) τα 
οποία από την πρόσληψη τους ως σήµερα απασχολού−
νται στον τοµέα της καθαριότητας, σύµφωνα µε τους 
σκοπούς της παραπάνω επιχείρησης και της εγκριθεί−
σας από την Περιφέρεια προγραµµατικής σύµβασης 
µεταφέρονται στο ∆ήµο µε την ίδια σχέση εργασίας 
και κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας 
εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς 
ειδικότητας. Από την κατάταξή του το µεταφερόµενο 
προσωπικό υπάγεται στο υπηρεσιακό και µισθολογικό 

καθεστώς που ισχύει για το αντίστοιχο προσωπικό του 
δήµου. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται 
από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο και δηµοσι−
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος 
υπηρεσίας του προσωπικού αυτού λαµβάνεται υπόψη 
για όλες τις µισθολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές 
συνέπειες.

12. ∆ιάρκεια της επιχείρησης.
Η επιχείρηση συνίσταται ως Επιχείρηση Αορίστου 

Χρόνου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλεπόµενες από το νόµο 

διατάξεις.
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, εξοµοιούµενο 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 την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Χαλκιδέων 
οικονοµικού 2011.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 7 Ιουνίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Γενικός ∆ιευθυντής Εσωτερικής λειτουργίας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F

    Αριθµ. 5967 (4)
Σύσταση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Περι−

βάλλον ∆ήµου Ιεράπετρας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 280 παρ. Ι 

Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλ−
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π∆ 136/2010, «Οργα−
νισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του Ν. 3463/2006, 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

4. Την αριθ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ Β΄459/23−3−2011)

5. Την υπ’ αρ. 92/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου Ιεράπετρας µε την οποία αποφασίστηκε η σύσταση 
Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Περιβάλλον ∆ήµου 
Ιεράπετρας».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋ−
πολογισµού του ∆ήµου Ιεράπετρας, συνολικού ύψους 
50.000 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6715.02, απο−
φασίζουµε:
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Εγκρίνουµε την αριθ. 92/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Ιεράπετρας ως κατωτέρω:

Συστήνεται Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την 
επωνυµία: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».

2. Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι η οργάνωση, 
ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και η παροχή υπηρεσι−
ών, αρµοδιοτήτων του ∆ήµου Ιεράπετρας, στον τοµέα 
του Περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα το Νοµικό Πρόσωπο δραστηριοποιεί−
ται στα κάτωθι:

Στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των δηµοτών 
στα πλαίσια τοπικών προγραµµάτων για την προστα−
σία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο εθνικών και 
ευρωπαϊκών πολιτικών.

Στην προστασία, την διατήρηση, την αποκατάσταση, 
την παρακολούθηση και την διευκόλυνση της λειτουρ−
γίας των φυσικών συστηµάτων, των οικολογικών ενδι−
αιτηµάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, µε στόχο 
να σταµατήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας και η 
αλλοίωση των τοπικών οικοσυστηµάτων.

Στη διάχυση πληροφοριών και στην ευαισθητοποίηση 
έναντι των περιβαλλοντικών θεµάτων, συµπεριλαµβανό−
µενης της εθελοντικής προστασίας του περιβάλλοντος, 
καθώς και της υποστήριξης συνοδευτικών µέτρων, όπως 
η πληροφόρηση, οι επικοινωνιακές δράσεις και ενηµε−
ρωτικές εκστρατείες, οι διαλέξεις και η επιµόρφωση, 
συµπεριλαµβανοµένης και της κατάρτισης όσον αφορά 
την εθελοντική προστασία του περιβάλλοντος.

Στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των κατοίκων 
του ∆ήµου Ιεράπετρας στην προστασία και διαχείριση 
των υδάτινων πόρων και της καταπολέµησης της ρύ−
πανσης στο ∆ήµο Ιεράπετρας.

Στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στα πλαί−
σια προγραµµατικών συµβάσεων ή άλλων προγραµµά−
των και δράσεων.

Στην ευαισθητοποίηση των δηµοτών στα Προγράµ−
µατα καθαριότητας και ανακύκλωσης.

Στην εφαρµογή πολιτικών ή στη συµµετοχή σε δρά−
σεις και προγράµµατα που θα πιστοποιούν ή οριοθετούν 
(µε σήµανση − πιστοποίηση − συµβολισµός κλπ) περι−
οχές, χώρους, φυσικούς πόρους, δράσεις κ.ά, περιβαλ−
λοντικής σηµασίας.

Στην ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού και 
την υλοποίηση προγραµµάτων Καθαρών Ακτών και του 
Προγράµµατος «Γαλάζιες Σηµαίες».

9. Στην αξιοποίηση των οικονοµικών και θεσµικών δυ−
νατοτήτων περιβαλλοντικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

10. Στην µέριµνα για την ανάληψη πρωτοβουλιών, συ−
ντονισµού, υποβοήθησης και παρακίνησης του Εθελοντι−
σµού και εν γένει της περιβαλλοντικής δράσης λοιπών 
φορέων, συλλόγων, σωµατείων, Μ.Κ.Ο. και λοιπών Νοµι−
κών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

11. Στην ενηµέρωση, προβολή, ανάπτυξη και διάχυση 
πληροφοριών περιβαλλοντικής φύσης στον ∆ήµο Ιε−
ράπετρας.

12. Στην αναζήτηση και υλοποίηση συνεργασιών και 
µορφών δικτύωσης µε στόχο την ανάδειξη και επίλυση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων µε την υιοθέτηση πε−
ριβαλλοντικών δράσεων και πολιτικών.

13. Στη συµβολή στην ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτι−
κών µε στόχο την εξασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης 
και χρήσης των φυσικών πόρων και των αποβλήτων και 
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των τοπικών 
προϊόντων, των αειφόρων συστηµάτων παραγωγής και 
κατανάλωσης, την πρόληψη, την αξιοποίηση (ανάκτηση) 
και την ανακύκλωση των αποβλήτων.

14. Στην εξασφάλιση, ιδίως µέσω δικτύων και προγραµ−
µάτων, Εθνικών και Ευρωπαϊκών, συνοπτικού και γενικού 
υπόβαθρου σχετικά µε τις πληροφορίες που αφορούν την 
πολιτική για τα δάση σε σχέση µε την αλλαγή του κλίµα−
τος, την βιοποικιλότητα, τις δασικές πυρκαγιές, τις δασικές 
συνθήκες και οι προστατευτικές λειτουργίες των δασών 
καθώς και συµβολή στην πυροπροστασία των δασών.

15. Στη συµβολή στην ανάπτυξη και την επίδειξη καινο−
τόµων πολιτικών προσεγγίσεων, τεχνολογιών, µεθόδων 
και µέσων διευκόλυνσης της εφαρµογής προγραµµάτων 
για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ΕΤΑΡ).

16. Στην ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού για 
θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας.

17. Στην ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού σε 
θέµατα Πράσινης Ανάπτυξης.

18. Στην προώθηση της περιβαλλοντικής επιµόρφω−
σης και εκπαίδευσης, κατάρτισης και. της συνεργασίας 
µε εξειδικευµένους Πανεπιστηµιακούς και ∆ηµόσιους 
Οργανισµούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, µη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, Αστικές µη Κερδοσκοπικές 
Εταιρείες, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Συλ−
λόγους και Φορείς που στόχο έχουν την ορθολογική 
διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.

19. Στην εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευ−
νας και τεχνολογίας για την περιβαλλοντική ανάπτυξη 
και προστασία της περιοχής του ∆ήµου Ιεράπετρας σε 
συνεργασία µε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνο−
λογικά Ιδρύµατα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

20. Στην εφαρµογή δράσεων για την κατανόηση από 
την κοινή γνώµη των επιστηµονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων και των επιπτώσεων τους στην καθηµερινή 
ζωή και στο περιβάλλον − προβολή θετικών προτύπων 
για την επιστήµη και την τεχνολογία.

21. Στην ανάπτυξη συνεργασιών −Περιβαλλοντικής 
Έρευνας και Τεχνολογίας − των δηµόσιων φορέων µε επι−
χειρήσεις, συλλόγους, σωµατεία, οργανώσεις και παρα−
γωγικούς φορείς στην βάση προγραµµατικών συµφωνιών 
παροχής υπηρεσιών και προϊόντων έντασης γνώσης.

22. Στην ευαισθητοποίηση τοπικού πληθυσµού σε θέ−
µατα ορθής περιβαλλοντικής χρήσης της «Έρευνας και 
της Τεχνολογίας».

23. Στη διαχείριση, υποστήριξη και διάχυση περιβαλ−
λοντικών δράσεων και εφαρµογών µε τη χρήση τεχνο−
λογίας, έρευνας και καινοτοµίας.

3. ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοι−

κητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) 
µέλη ως εξής:

Τέσσερεις (4) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, εκ των οποίων 
οι δύο (2) ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, µε τους αναπληρωτές τους.

Πέντε (5) δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου Ιεράπετρας,που 
είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή 
που έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση 
ή ειδικές γνώσεις ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού 
προσώπου, µε τους αναπληρωτές τους.



20572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότε−
ρους από είκοσι (20) εργαζόµενους, ένα (1) µέλος προερχόµε−
νο από τους δηµότες ή κατοίκους του ∆ήµου αντικαθίσταται 
αυτοδίκαια από ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων, ο οποί−
ος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4. Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου η οποία 

ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ και ή 
τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαµορ−
φώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονοµιές και κληροδοσίες.

γ) εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.∆.∆.

δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς Και από 
τη συµµετοχή του σε προγράµµατα χρηµατοδότησης.

5. Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι η κινητή ή 
ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στο νοµικό πρόσωπο.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.02.00.6715.02 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Ιεράπετρας, ύψους πενήντα 
χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για το τρέχον και τα επόµενα 
οικονοµικά έτη. Τυχόν επιπλέον δαπάνη λόγω έκτακτης 
επιχορήγησης θα αναφέρεται στην αντίστοιχη απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα προβλέπεται στον 
οικείο προϋπολογισµό.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 23 Ιουνίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Η Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής λειτουργίας
ΜΑΝΕΛΙΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ 

F

   Αριθµ. 5972 (5)
Λύση της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης−

Αποχέτευσης Κόλπου Κισάµου 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010, 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π∆ 136/2010, «Οργα−
νισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 «Περί 
κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006, «Κύ−
ρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.

5. Την αριθ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ Β΄459/23−3−2011).

6. Την αριθ. 9985/20−12−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2256/31−12−2010) 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρή−
της, µε την οποία συστήθηκε η ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κόλπου Κισάµου.

7. Την αριθ. 93/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου Κισάµου, µε την οποία αποφασίστηκε η λύση της 
∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κόλ−
που Κισάµου, αποφασίζουµε:

Τη λύση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο−
χέτευσης Κόλπου Κισάµου.

Κάθε είδους τυχόν περιουσία, κινητή και ακίνητη, της 
ανωτέρω Επιχείρησης περιέρχεται αυτοδικαίως στο 
∆ήµο Ιεράπετρας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του ∆ήµου Κισάµου για το τρέχον 
και τα επόµενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 14 Ιουνίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Η Γενική ∆ιευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ

F

    Αριθµ. 6833 (6)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης

της ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010, 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π∆ 136/2010, «Οργα−
νισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1−5 του Ν. 1069/80 «Περί 
κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006, «Κύ−
ρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.

5. Την αριθ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ Β΄459/23−3−2011).

6. Η αριθ. 119/19−04−2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου Χανίων (ΦΕΚ Β΄ 720/29−04−2011) µε την οποία 
συγχωνεύτηκαν οι ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων και Ακρωτηρίου σε 
ενιαία ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
του Νέου Καλλικρατικού ∆ήµου Χανίων µε την επωνυµία 
«∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων 
(∆.Ε.Υ.Α. Χανίων)».

7. Η αριθ. 376/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου Χανίων µε την οποία τροποποιεί το καταστατικό 
της ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων ως προς την περιοχή αρµοδιότητας 
της, αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την αριθ. 376/2011 απόφαση του ∆ηµοτι−
κού Συµβουλίου Χανίων µε την οποία αποφασίστηκε 
η τροποποίηση του καταστατικού της ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων 
ως κατωτέρω:

Επεκτείνεται η περιοχή αρµοδιότητας της ∆.Ε.Υ.Α. 
Χανίων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Σούδας, Κεραµειών, 
Θερίσου και Ελ. Βενιζέλου του νέου Καλλικρατικού ∆ή−
µου Χανίων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Χανίων.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 119/19−04−2011 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων (ΦΕΚ Β΄ 720/29−04−2011).

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 14 Ιουνίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Η Γενική ∆ιευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ

F

    Αριθµ. 7560 (7)
Τροποποίηση της αριθ. 5588/19−05−2011 απόφασης του Γε−

νικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρή−
της περί κατάργησης του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆Η−
ΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (∆Η.Χ.Α.Ι.)» 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι Ν. 3852/2010, 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π∆ 136/2010, «Οργα−
νισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

4. Tις διατάξεις των άρθρων 10 και 219 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων».

5. Την αριθµ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ Β΄459/23−3−2011)

6. Την αριθµ. 1088/22−02−2002 απόφαση του Γενικού Γραµ−
µατέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 345/21−03−2002) 
περί σύστασης Νοµικού Προσώπου στο ∆ήµο Ιεράπετρας 
µε την επωνυµία «∆ηµοτικοί Χώροι Άθλησης Ιεράπετρας».

7. Την υπ’ αρ. 91/2011 σε ορθή επανάληψη απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιεράπετρας µε την οποία 
αποφασίστηκε η κατάργηση του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία 
«∆ηµοτικοί Χώροι Άθλησης Ιεράπετρας».

8. Την αριθ. 5588/19−05−2011 απόφασή µας περί κατάρ−
γησης του ανωτέρω Νοµικού Προσώπου, η οποία δηµο−
σιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1254/14−06−2011, αποφασίζουµε:

Τροποποιούµε την αριθ. 5588/19−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 
1254/14−06−2011) απόφασή µας περί κατάργησης του 
Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «∆ηµοτικοί Χώροι 
Άθλησης Ιεράπετρας» ως κατωτέρω:

Συστήνονται στο ∆ήµο Ιεράπετρας προσωρινές προσω−
ποπαγείς θέσεις στις οποίες θα καταταγεί το προσωπικό 
του Νοµικού Προσώπου και συγκεκριµένα οι υπάλληλοι:

− Παπουτσάκης Εµµανουήλ του Ιωάννου, κλάδου ΥΕ 
16 Εργάτης Καθαριότητας.

− Τζανάκης Γεώργιος του Γερασίµου, ΥΕ 16 Εργάτης 
Καθαριότητας.

− Χατζάκη Παναγιώτα του Νικολάου, ΥΕ 16 Εργάτης 
Καθαριότητας.

Οι θέσεις του προσωπικού θα προβλεφθούν στον 
υπό κατάρτιση Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου, προκειµένου να ενταχθεί το προσωπικό που 
υπηρετεί στο καταργούµενο Νοµικό Πρόσωπο µε την 
ίδια σχέση εργασίας που κατείχε.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προ−
κληθεί δαπάνη για τους εναποµείναντες µήνες του 
έτους 2011 σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Ιεράπετρας συνολικού ύψους 32.000,00 € που βαρύνει 
τους Κ.Α.Ε.15/6011.01, 15/6011.02, 15/6051.01 και 15/6051.02 
λόγω ένταξης του προσωπικού του καταργούµενου Νο−
µικού Προσώπου στο ∆ήµο Ιεράπετρας. Για τα επόµενα 
έτη η ετήσια δαπάνη που θα προκληθεί σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Ιεράπετρας για τον ίδιο 
λόγο θα είναι 63.000,00.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 5588/19−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 
1254/14−06−2011) απόφασή µας.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο 23 Ιουνίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Η Γενική ∆ιευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ

F

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
      Η µε αριθµ. Φ.122945/55490/10/14−1−2011 απόφαση της 

Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
505/4−4−2011 (τεύχος Β) διορθώνεται ως προς το όνοµα 
συζύγου της εν θέµατι,

από το εσφαλµένο: «ΧΡΗΣΤΟΣ»,
στο ορθό: «ΣΤΑΥΡΟΣ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης)

F

 (9)

     Η µε αριθµ. Φ.131108/3190/29−04−2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1154/07−06−2011 
(τεύχος Β΄), διορθώνεται ως προς τη χώρα γέννησης 
του οµογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΛΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ον. πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

από το εσφαλµένο: «Αλβανία»,
στο ορθό: «Ελλάδα». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης) 

F

(10)
     Η µε αριθµ. Φ.128401/16231/12−5−2011 απόφαση της Υφυ−

πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1173/8−
6−2011 (τεύχος Β΄), διορθώνεται ως προς τον αριθµό 
πρωτοκόλλου του φακέλου και την ηµεροχρονολονία 
έκδοσής της,

από το εσφαλµένο: «ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Φ. 128401/16231/12−5−2011»,
στο ορθό «ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Φ.127883/17313/10−5−2011». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης) 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
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Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 

από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


