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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθ. Υ10β/Γ.Π. 43279 (1)
Τροποποίηση της αριθ. Υ10β/ 31217/17−3−11 απόφασης 

(ΦΕΚ 485/29−3−11/Β) « Έγκριση υπερωριακής νυχτε−
ρινής και εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας καθώς και 
εφηµεριών του ΕΚΕΑ». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. Υ10β/ Γ.Π. 31217/17−3−11 (ΦΕΚ 485/29−3−11/Β) 

απόφαση «Έγκριση υπερωριακής νυχτερινής και εξαι−
ρέσιµων ηµερών εργασίας καθώς και εφηµεριών του 
ΕΚΕΑ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 
(ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.05), όπως αντικαταστάθηκε µε τις δια−
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3833/10 (ΦΕΚ 
40/Α΄/15.3.10), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του 
άρθρου 38 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/Α΄/1.7.11) «Επείγοντα 
µέτρα Εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου ∆ηµοσιο−
νοµικής Στρατηγικής 2012−2015».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 
258/Α΄/17.10.05), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του 
άρθρου 29 του Ν. 3868/10 (ΦΕΚ 129/Α΄/10).

4. Την ανάγκη υπερωριακής, νυχτερινής, Κυριακών και 
εξαιρεσίµων ηµερών εργασίας καθώς και εφηµεριακής 
εργασίας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΕΚΕΑ 
λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών.

5. Το αριθ. ΓΠ/04/1072/13−4−11 έγγραφο του ΕΚΕΑ, απο−
φασίζουµε:

Τροποποιούµε την παρ. 2 της αριθ. Υ10β/Γ.Π. 31217/
17−3−11 (ΦΕΚ 485/29−3−11/Β΄) απόφαση «Έγκριση υπερω−
ριακής νυχτερινής και εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας 
καθώς και εφηµεριών του ΕΚΕΑ», ως εξής:

«Εγκρίνουµε το ποσό των εξήντα χιλιάδων πεντακοσί−
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ων ευρώ (60.500,00 €) για την αποζηµίωση των εφηµερι−
ών ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Φαρµακοποιών µέχρι 
και οκτώ εφηµερίες του µήνα και δύο (2) υπαλλήλων 
κλάδου ΠΕ Χηµικών − Βιοχηµικών µέχρι δέκα εφηµερίες 
έκαστος µηνιαίως, του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας για 
το έτος 2011.»

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. Υ10β/Γ.Π. 
31217/17−3−11 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ 

F

   Αριθ. 15724/12599 (2)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΒΟ−

ΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Σ.Β.Α.Α.)». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ Α/228/2010) «Οργανισµός Απο−

κεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 280 του Ν. 3852/2010 

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

3. Τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του Ν. 3463/
2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/2006) Κ∆Κ.

4. Το αριθ. οικ.7950/2011 (εγκ. 12) έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής ∆ιακυβέρ−
νησης.

5. Την αριθ. 42741/1999 (ΦΕΚ Β/2032/1999) απόφαση 
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής, περί σύστα−
σης «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
(Σ.Β.Α.Α.)», όπως µεταγενέστερα τροποποιήθηκε µε τις 
αριθ. 5806/2006 (ΦΕΚ Β΄/342/2006 ) και 27695/2006 (ΦΕΚ 
Β΄/701/2006 αποφάσεις Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Αττικής.

6. Την αριθ. 4/11 απόφαση διοικητικού συµβουλίου 
του «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
(Σ.Β.Α.Α.)» περί τροποποίησης συστατικής πράξης του 
συνδέσµου.

7. Τις αριθ. 19, 144, 33, 71, 36, 35, 27, 32, 43, 42, 45, 45, 
28/2011 αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων: Αγίας 
Παρασκευής, Αµαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρα−
κλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης−Πεύκης, Μεταµόρφωσης, 
Νέας Ιωνίας, Παπάγου−Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης−
Ψυχικού, Χαλανδρίου αντίστοιχα, περί τροποποίησης 
της συστατικής πράξης του συνδέσµου.

8. Την αριθ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση Γε−
νικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
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:

Τροποποιούµε την αριθ. 42741/1999 απόφαση Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής, ως προς το όνοµα και 
τους σκοπούς.

Η συστατική πράξη πλέον έχει ως εξής:
1. Συστήνουµε Σύνδεσµο µε επωνυµία «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ − ΣΒΑΠ» 
αποτελούµενος από τους ∆ήµους: Αγίας Παρασκευής, 
Αµαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισι−
άς, Λυκόβρυσης − Πεύκης, Μεταµόρφωσης, Νέας Ιρνίας, 
Παπάγου − Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης − Ψυχικού, 
Χαλανδρίου.

2. ΣΚΟΠΟΣ
α) Ο συντονισµός των ενεργειών και δράσεων των 

µελών του και η από κοινού προώθηση κάθε πρόσφο−
ρου µέσου για την βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής των 
OTA − µελών του.

β) Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η εξασφάλιση 
των βασικών περιβαλλοντικών κοινωνικών και οικονοµι−
κών υπηρεσιών προς τους πολίτες της περιοχής.

γ) Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων 
της περιοχής σε θέµατα προστασίας του περιβάλλο−
ντος, αστικής διαχείρισης, ασφάλειας της πόλης, δη−
µόσιας υγείας, εθελοντικής εργασίας και συµµετοχής 
στην διαδικασία λήξης των αποφάσεων.

δ) Η λειτουργία του Αστικού Παρατηρητηρίου και των 
παραρτηµάτων αυτού σε συνεργασία µε τους OTA− 
µέλη του.

ε) Η συνεργασία µε τοπικούς φορείς, επιστηµονικά ή 
τεχνολογικά ιδρύµατα, ιδιωτικούς φορείς, οµάδες συλ−
λογικών συµφερόντων, επιµελητήρια, δηµόσιους φορείς 
και άλλους Ευρωπαϊκούς ή ∆ιεθνείς φορείς.

στ) Η ίδρυση διαδηµοτικού κοιµητηρίου.
ζ) Η ίδρυση διαδηµοτικού κυνοκοµείου.
Ειδικότερα θα επιδιωχθεί:
α) Η γόνιµη συνεργασία µε όλα τα αρµόδια όργανα 

της Κεντρικής ∆ιοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, την 
Ε.Ε. και άλλους διεθνείς φορείς.

β) Η αξιοποίηση των ευκαιριών, που θα παρουσιασθούν 
για την βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής.

γ) Ο συντονισµός των προσπαθειών των Ο.Τ.Α. − µελών 
του Συνδέσµου και η προετοιµασία πρωτοβουλιών για 
την συµµετοχή στον προγραµµατισµό των έργων και 
των δράσεων, που θα αναπτύσσονται στην περιοχή, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στην περιβαλλοντική ευαισθησία.

δ) Η άσκηση αρµοδιοτήτων που του ανατίθενται από 
τα µέλη του.

ε) Η ανάπτυξη της συλλογικότητας και της ενότητας 
της Αυτοδιοίκησης.

στ) Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων ανά−
πτυξης του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής των 
OTA − µελών του.

ζ) Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής των 
OTA − µελών του.

η) Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προ−
στασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

θ) Η διαµόρφωση προτάσεων για την προστασία και 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη προστασία του 
εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία 
(λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία, ποταµοί) και τη 
καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιοχή των OTA −
µελών του.

ι) Η διενέργεια µετρήσεων όπως ενδεικτικά ηλεκτρο−
µαγνητικής ακτινοβολίας, ατµοσφαιρικής ρύπανσης, 
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ποιότητας νερού, ηχορύπανσης, κυκλοφοριακού φόρ−
του, κ.λπ.

κ) Η δηµιουργία Γραφείων Ενηµέρωσης του κατανα−
λωτή σχετυχά µε θέµατα που αφορούν τα δικαιώµατα 
του, την ποιότητα των προσφερόµενων αγαθών και 
υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το 
περιβάλλον, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές.

λ) Η κατάρτιση προτάσεων για την προστασία και ανα−
βάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών.

µ) Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπι−
κά σχέδια και προγράµµατα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

ν) Συµβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναµι−
κού της περιοχής των OTA − µελών του µε την ανάπτυξη 
συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς 
τους ανέργους, µε στόχο την υποστήριξη και την ενθάρ−
ρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και 
στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας, µε τη δηµιουργία Γραφείων Ενηµέρωσης για 
την Απασχόληση, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
δηµόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής 
των OTA − µελών του.

ξ) Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
των OTA − µελών του Συνδέσµου.

ο) Η πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας 
υγείας.

π) Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.

ρ) Η κατάρτιση σχεδίων για την πρόληψη, ετοιµότητα, 
αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που 
συµβαίνουν στα διοικητικά όρια των OTA − µελών του.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Σύνδεσµος 
µπορεί να συνάπτει Προγραµµατικές Συµβάσεις.

3. Έσοδα του Συνδέσµου είναι:
α) Η ετήσια εισφορά των συµµετεχόντων Ο.Τ.Α, στον 

Σύνδεσµο, που ορίζεται 0,75/1000 (µηδέν εβδοµήντα 
πέντε τοις χιλίοις) επί των τακτικών εσόδων του προ−
ηγούµενου έτους. 

β) Πρόσοδοι από φόρους, τέλη, και δικαιώµατα που 
επιβάλλονται υπέρ του Συνδέσµου.

γ) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
δ) ∆ωρεές, επιχορηγήσεις και οποιαδήποτε άλλα ποσά 

παρέχονται από το ∆ηµόσιο ή άλλα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα ή Οργανισµούς. ε) κάθε άλλη πηγή.

4. Έδρα του Συνδέσµου ορίζεται ο ∆ήµος Φιλοθέης −
Ψυχικού.

5. ∆ιάρκεια του Συνδέσµου: Η χρονική διάρκεια του 
Συνδέσµου είναι πενήντα (50) χρόνια.

Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπο−
λογισµών των συµµετεχόντων Ο.Τ.Α.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα λεί−
ται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισµού του Συνδέ−
σµου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2011

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F  

   Αριθ. 590 (3)
Κατάργηση ν.π.δ.δ. του ∆ήµου Ικαρίας µε την επωνυµία 

«Παιδικός Σταθµός Αγίου Κηρύκου». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρων 6, 102, 103, 225 και 238 του Ν. 3852/

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87 Α΄/07−06−2010).

2. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 143/2010 «Οργανισµός 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236 Α΄/
27−12−2010).

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

4. Την εγκύκλιο αριθ. 11/οικ. 4569/27−1−2011 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.) µε τίτλο «Θέµατα συγ−
χωνεύσεων και προσωπικού Ν.Π.∆.∆. και επιχειρήσεων 
των ∆ήµων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 318 του Ν. 1188/1981 «Κύ−
ρωση του Κώδικα περί κατάστασης προσωπικού ΟΤΑ» 
(ΦΕΚ 204 Α΄/30−07−1981», σε συνδυασµό µε κείνες άρ−
θρου 219 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά−
στασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 
143 Α΄/28−06−2007).

6. Την αριθ. 1162/02−04−2001 (ΦΕΚ 527 Β/09−05−2001) 
Απόφαση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, µε την οποία 
συστάθηκε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Παιδικός Σταθ−
µός Αγίου Κηρύκου».

7. Την αριθ. 31/28−02−2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου, µε την οποία ο ∆ήµος Ικαρίας προβαίνει στην 
κατάργηση του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. και την µεταφορά 
της άσκησης της αρµοδιότητάς του από τις δηµοτικές 
υπηρεσίες, αποφασίζουµε:

1. Καταργούµε το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
µε την επωνυµία «Παιδικός Σταθµός Αγίου Κηρύκου» που 
περιήλθε την 01−01−2011 στον νέο ∆ήµο Ικαρίας Νοµού 
Σάµου, καθότι οι σκοποί τοµέων αρµοδιότητας του ανω−
τέρω ν.π.δ.δ. µεταβιβάζονται στον ∆ήµο Ικαρίας.

2. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατικά ποσά που 
υπήρχαν στο όνοµα του εν λόγω ν.π.δ.δ. µεταβιβάζονται 
στον ∆ήµο Ικαρίας.

3. Το κάτωθι προσωπικό διαπιστώνεται ως αντίστοιχο 
προσωπικό του ∆ήµου Ικαρίας, µε την ίδια σχέση εργα−
σίας που κατείχε στο ανωτέρω ν.π.δ.δ. «Παιδικός Σταθ−
µός Αγίου Κηρύκου», και κατατάσσεται σε αντίστοιχες 
συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις κατά κατηγορία, 
κλάδος ή ειδικότητα, µε τον βαθµό που κατέχει, έως την 
κατάταξή του σε θέσεις του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου που θα καταρτισθεί, ως εξής:
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Μόνιµο Προσωπικό

α/α Ονοµατεπώνυµο Πατρώνυµο Κατηγορία − κλάδος ή ειδικότητα Βαθµός

1. Τσαντιλογιάννη − Παππά Φωτεινή Γεώργιος ΠΕ Νηπιαγωγών Α΄

2. ∆ήµου − ∆ογάνη Αγγελική Αλέξανδρος ΤΕ Νηπιαγωγών Α΄

3. Μωραΐτου Σιδερούλα Φώτιος ΥΕ Βοηθών Μαγείρων Β΄

Οι θέσεις του προσωπικού αυτού θα προβλεφθούν 
στον ΟΕΥ του ∆ήµου, προκειµένου να ενταχθεί το προ−
σωπικό στο ∆ήµο µε την ίδια σχέση εργασίας που κα−
τείχε.

4. Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 
έτους 2011 και εφεξής ύψους 97.823,94 € και θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 10/6011 «Τακτικές Αποδοχές ∆ηµοσίων Υπαλ−
λήλων», 10/6051 «εργοδοτικές εισφορές», 10/6063.02 «επί−
δοµα γάλακτος», 10/6232 «Μισθώµατα Κτιρίων», 10/6643 
«Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση», 10/6013 «Εφάπαξ 
βοήθηµα Ν. 103/75», 15/6414.01 «Προµήθεια τροφίµων παι−
δικού σταθµού», 15/6414.02 «προµήθεια ειδών ψυχαγωγί−
ας παιδικού σταθµού», 15/6414.03 «Προµήθεια εποπτικών 
µέσων διδασκαλίας», 15/6414.04 «Προµήθεια φαρµακευ−
τικού υλικού», 15/6414.05 «Προµήθεια ειδών µαγειρεί−
ου, ειδών εστίασης και ηλεκτρικών ειδών», 15/6414.06 
«προµήθεια ειδών ιµατισµού παιδικού σταθµού» και θα 
καλυφθεί µε την µεταφορά των αναλόγων πιστώσεων 
που προβλέπονταν στους οικείους Κ.Α. του προϋπολο−
γισµού του καταργουµένου Ν.Π.∆.∆. «Παιδικός Σταθµός 
Αγίου Κηρύκου» (αριθ. Οικονοµικής Βεβαίωσης ∆ήµου 
4320/03−06−2011).

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σάµος, 9 Ιουνίου 2011

Ο Γενικός Γραµµατέας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 

F

     Αριθ. 994 (4)
Κατάργηση Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Καρπάθου Νοµού ∆ω−

δεκανήσου µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Οργανισµός 
Τουρισµού ∆ήµου Καρπάθου». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.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) «Οργανισµός 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου».

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

4. Την αριθ. οικ.4569/27−1−2011 εγκύκλιο µε αριθµό 11 
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. «Θέµατα συγχωνεύσεων και προσωπι−
κού Ν.Π.∆.∆. και επιχειρήσεων των δήµων».

5. Την αριθ. 9506/16−9−1999 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί σύστασης 
Ν.Π.∆.∆. στο ∆ήµο Καρπάθου Νοµού ∆ωδεκανήσου µε 

την επωνυµία «∆ηµοτικός Οργανισµός Τουρισµού ∆ήµου 
Καρπάθου» (ΦΕΚ 1882/Β΄/15−10−1999).

6. Την αριθ. 43/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί−
ου Καρπάθου περί κατάργησης του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικός 
Οργανισµός Τουρισµού ∆ήµου Καρπάθου», αποφασί−
ζουµε:

Καταργούµε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ηµοτικός 
Οργανισµός Τουρισµού ∆ήµου Καρπάθου» το οποίο συ−
στάθηκε µε τη µε αριθµό 9506/16−9−1999 (ΦΕΚ 1882/Β΄/
15−10−1999) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου.

Από τη δηµοσίευση της απόφασης κατάργησης η 
τυχόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο ∆ήµο 
Καρπάθου.

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

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρόδος, 27 Μαΐου 2011

Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 

F  

   Αριθ. 993 (5)
Κατάργηση Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Καρπάθου Νοµού ∆ω−

δεκανήσου µε την επωνυµία «Πρότυπο Γηροκοµείο 
∆ήµου Καρπάθου». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/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) «Οργανισµός 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου».

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

4. Την αριθ. οικ.4569/27−1−2011 εγκύκλιο µε αριθµό 11 
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. «Θέµατα συγχωνεύσεων και προσωπι−
κού Ν.Π.∆.∆. και επιχειρήσεων των δήµων».

5. Την αριθ. 13019/1−12−2003 απόφαση της Γενικής 
Γραµµατέως Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί σύστα−
σης Ν.Π.∆.∆. στο ∆ήµο Καρπάθου Νοµού ∆ωδεκανήσου 
µε την επωνυµία «Πρότυπο Γηροκοµείο ∆ήµου Καρπά−
θου» (ΦΕΚ 1976/Β΄/31−12−2003).

6. Την αριθ. 41/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου Καρπάθου περί κατάργησης του Ν.Π.∆.∆. «Πρότυπο 
Γηροκοµείο ∆ήµου Καρπάθου», αποφασίζουµε:

Καταργούµε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πρότυπο 
Γηροκοµείο ∆ήµου Καρπάθου» το οποίο συστάθηκε µε 
τη µε αριθµό 13019/1−12−2003 (ΦΕΚ 1976/Β΄/31−12−2003) 
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απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου.

Από τη δηµοσίευση της απόφασης κατάργησης η 
τυχόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο ∆ήµο 
Καρπάθου.

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

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρόδος, 26 Μαΐου 2011

Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 

F  

(6)
   Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και 

πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04, της εταιρείας ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑ−
ΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Με την αριθ. 6833/157294/31−5−2011/ΠΟ5/00043 απόφα−
ση της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που αναφέρε−
ται στην επέκταση µονάδας ψηφιακών εκτυπώσεων και 
επεξεργασίας εντύπων στην Κοιλάδα ∆ήµου Λαρισαίων 
της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

∆ιαπιστώνουµε την πραγµατοποίηση της επένδυ−
σης.

Οριστικοποιούµε το συνολικό και ενισχυόµενο κόστος 
της επένδυσης στο ύψος των 272.000 Ευρώ.

Η ίδια συµµετοχή ορίστηκε στο ποσό των 68.000 
Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κό−
στους της ενισχυόµενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 
272.000 Ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
92.480 Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 34% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόµενης παραγωγικής επένδυσης 
ύψους 272.000 Ευρώ.

Το ύψος του δανείου ορίστηκε στο ποσό 111.520 Ευρώ, 
που αποτελεί ποσοστό 41% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 272.000 
Ευρώ.

Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 30−6−2008.

Ηµεροµηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
µονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε 
η 30−6−2008.

Εγκρίνουµε την καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης ύψους 43.350 Ευρώ.

Ως ηµεροµηνία απόφασης της Γενικής Γραµµατέως 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας ορίζεται η 31−5−2011.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικής Γραµµατέως
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

ΚΩΝ. ΑΝ. ΠΑΠΠΑΣ 

     Αριθ. οικ.45582/18517 (7)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «µε εντολή Πε−

ριφερειάρχη» της Επισηµείωσης της Σύµβασης της 
Χάγης σε υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας 
Ρεθύµνης της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1497/84 µε το οποίο έγινε η 

κύρωση της Σύµβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 
1961 «περί κατάργησης υποχρέωσης επικύρωσης των 
αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων», όπως έχει τροπο−
ποιηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2503/97 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−97) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 1 περ. 1γ΄ και 186 
παρ. II εδαφ. Θ περ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 
7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙ−
ΚΡΑΤΗΣ».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κύ−
ρωση του κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45 τεύχος Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 
242/Α΄/27−12−10 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης».

4. Το αριθ. 5325/2−2−2011 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης «Χορήγηση της Επισηµείωσης της Σύµβασης 
της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης 
της επικύρωσης αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων, µετά 
το Ν. 852/2010».

5. Την ανάγκη εξουσιοδότησης από τον Περιφερειάρ−
χη υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης 
της Περιφέρειας Κρήτης που θα χορηγούν και θα υπο−
γράφουν την Επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα για το θέµα αυτό νοµοθεσία 
και θα τηρούν το σχετικό βιβλίο ή ευρετήριο.

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται από την παρούσα 
απόφαση δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σµού και του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης, 
αποφασίζουµε:

1. Εξουσιοδοτούµε τις υπαλλήλους: α) Μπαξεβάνη Μα−
ριάννα του Χρήστου, κλάδου TE ∆ιοικητικού − Λογιστικού 
µε βαθµό Α΄, Προϊσταµένη του Τµήµατος Γραµµατείας 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού − Οικονοµικού της Περιφερεια−
κής Ενότητας Ρεθύµνης και β) Παπαδάκη Γεωργία του 
Χαραλάµπους, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε 
βαθµό Γ, υπάλληλο του ίδιου τµήµατος, να υπογρά−
φουν «Με εντολή Περιφερειάρχη» και να χορηγούν την 
Επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης (APOSTILLE), 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 3 και 6 της Σύµβασης 
της Χάγης (Ν. 1497/84), στα δηµόσια διοικητικά έγγραφα 
που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Ρεθύµνης της Περιφέρειας Κρήτης.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δηµοσίευ−
σής της, οπότε και παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη 
όµοια.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 20 Ιουνίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 
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     Αριθ. 1163 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των 

Τµηµάτων Εµπορίου και Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 περ. ∆16 Ν. 3852/2010 

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

2. Το Π.∆. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) «Οργανισµός Πε−
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

3. Το άρθρο 3 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 237/Α/2003) µε 
το οποίο µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα του ελέγχου 
Μέτρων και Σταθµών στις ∆/νσεις Εµπορίου των Νο−
µαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

4. Το άρθρο 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010).
5. Την αριθ. 802/126/21−01−2011 (ΦΕΚ 139/Β/2011) απόφα−

ση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας».

6. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) 
«Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών 
των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος 
και άλλες συναφείς διατάξεις».

7. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) 
«Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στην ∆ηµόσια ∆ιοίκη−
ση, µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις».

8. Το άρθρο 90 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 5.500,00 ευρώ σε βάρος του λογαριασµού 
Μέτρων και Σταθµών των Τµηµάτων Εµπορίου και Του−
ρισµού της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας µε 
κωδικό 073−00.0511, αποφασίζουµε:

1. Εγκρίνουµε την υπερωριακή απασχόληση µέχρι 30−
09−2011 και µέχρι την 22α βραδινή ώρα για 4 υπαλλήλους 
των Τµηµάτων Εµπορίου και Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας.

2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργαστούν 
υπερωριακά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και 
έκτακτου ελέγχου Μέτρων και Σταθµών και λοιπών µε−
τρολογικών ελέγχων.

3. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας συνολικά ανέρχο−
νται σε 800 και δεν µπορούν να υπερβούν τις 40 ώρες 
ανά υπάλληλο µηνιαίως.

4. Η δαπάνη ύψους 5.500,00 ευρώ θα καλυφθεί από 
τον λογαριασµό Μέτρων και Σταθµών των Τµηµάτων 
Εµπορίου και Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της 
Π.Ε. Βοιωτίας µε κωδικό αριθµό 073−00.0511.

5. Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της 
Π.Ε. Βοιωτίας θα βεβαιώσει την πραγµατοποίηση της 
υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση 
του αντίστοιχου έργου.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα µήνα πριν την δηµοσί−
ευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µέχρι 
30−09−2011.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λιβαδειά, 24 Μαΐου 2011

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ 

F  

   Αριθ. απόφ. 76/2011 (9)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας Εκ−

παίδευσης (άρθρο 103 Ν. 3852/2010) του ∆ήµου Ανα−
τολικής Μάνης. 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1, 4 και 3 του 

άρθρου 103 του Ν. 3852/10.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την απόφαση του ΥΠΕΣΑΗ∆ Αριθ. Πρωτ.: 8440/ 

24.02.2011 «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επι−
τροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών».

4. Την υπ’ αριθ. 5911/798/8−6−2011 Απόφαση Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου ελέγχου νοµιµότητας της 
αριθ. 76/2011 απόφασης του ∆.Σ. Ανατολικής Μάνης.

5. Τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθµιας που λειτουρ−
γούσαν στο ∆ήµο, αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠ∆∆ µε 
την επωνυµία:

1. Σχολική Επιτροπή A΄ ∆ηµοτικού Σχολείου Γυθείου.
2. Σχολική Επιτροπή Β΄ ∆ηµοτικού Σχολείου Γυθείου.
3. Σχολική Επιτροπή 2/θέσιου Ειδικού ∆ηµοτικού Σχο−

λείου Γυθείου.
4. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου Μαυροβου−

νίου Γυθείου.
5. Σχολική Επιτροπή Α΄ Νηπιαγωγείου Γυθείου.
6. Σχολική Επιτροπή Β΄ Νηπιαγωγείου Γυθείου.
7. Σχολική Επιτροπή Γ΄ Νηπιαγωγείου Γυθείου.
8. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μαυροβουνίου 

Γυθείου.
9. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου Αρεόπο−

λης.
10. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Αρεόπολης.
11. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού 

Σχολείου Πύργου ∆ιρού.
12. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου Αλίκων.
13. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου Φλοµοχω−

ρίου − Κότρωνα – Νηπιαγωγείου Φλοµοχωρίου.
14. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού 

Σχολείου Πετρίνας και τη σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ Σχο−
λικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο ∆ήµο 
Ανατολικής Μάνης µε την επωνυµία «Σχολική Επιτρο−
πή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ανατολικής Μά−
νης».

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
µων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισή−
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γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό 
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες 
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από 
την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων, 
καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόµου.

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:

− Πέντε (5) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη µειοψηφία του δη−
µοτικού συµβουλίου

− Τρεις (3) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

− Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην πε−
ρίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρό−
σωπος των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά προ−
τεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης

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 από τους ΚΑΠ
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου που ανέρ−

χεται σε 25.000,00€ και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση 
το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της 
έκτακτης επιχορήγησης.

γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και 

κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόµιµη πηγή.
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά 
πρόσωπα.

Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί 
σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης 
εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και 
έµµισθης εντολής.

Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο 
που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο 
µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες 
διάδικα µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρό−

σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. Έτους 
2011 ποσού 25.000,00 € και για καθένα από τα επόµενα 
έτη.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γύθειο, 20 Ιουνίου 2011

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ 

F  

     Αριθ. απόφ. 522/04 (10)
Καθορισµός ηµεροµηνίας µέχρι την οποία είναι επιτρε−

πτή η υποβολή εκπρόθεσµων δηλώσεων και αιτήσε−
ων διόρθωσης προδήλου σφάλµατος κατά των στοι−
χείων κτηµατογράφησης στους ΟΤΑ Ωραιοκάστρου, 
Ελευθερίου − Κορδελιού, Νέας Μαγνησίας και ∆ια−
βατών, Εύοσµου, Αµπελοκήπων, και Μενεµένης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στον ΟΤΑ 
Ζακυνθίων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, 
του ΟΤΑ Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλεί−
ας, του ΟΤΑ Ηγουµενίτσης της Περιφερειακής Ενό−
τητας Θεσπρωτίας, του ΟΤΑ Πρεβέζης της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Πρέβεζας, του ΟΤΑ Ναυπλιέων της 
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, του ΟΤΑ Τρί−
πολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, του 
ΟΤΑ Κορίνθου της Περιφερειακής Ενότητας Κοριν−
θίας, του ΟΤΑ Σπαρτιατών της Περιφερειακής Ενό−
τητας Λακωνίας, του ΟΤΑ Καρδίτσης της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Καρδίτσας και του ΟΤΑ Λαρίσης 
της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

 ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 του ν. 2308/95, όπως ισχύει, το οποίο 

ορίζει τις ανακοινώσεις και τις ενέργειες που είναι 
απαραίτητες για την ανάρτηση των στοιχείων κτηµα−
τογράφησης.

2. Το 2 παρ. 8 εδ. στ του ν.2308/1995, όπως ισχύει, το 
οποίο ορίζει ότι στην ανακοίνωση για την ανάρτηση 
των στοιχείων κτηµατογράφησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 4, πρέπει να περιέχεται η ηµεροµηνία µέχρι την 
οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσµων δηλώ−
σεων στην περιοχή που κτηµατογραφείται.

3. Το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2308/95, όπως ισχύει, ορίζει 
ότι στην ανακοίνωση για την ανάρτηση των στοιχείων 
κτηµατογράφησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 πρέ−
πει να περιέχεται και η ηµεροµηνία, µετά την οποία δεν 
επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου 
σφάλµατος.

4. Το άρθρο 13α παρ. 4 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, 
σύµφωνα µε το οποίο όπου στο Ν. 2308/1995 προβλέ−
πεται αρµοδιότητα του Ο.Κ.Χ.Ε. για την έκδοση απο−
φάσεων, αυτές εκδίδονται ύστερα από πρόταση της 
ανώνυµης εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»

5. Την υπ’ αριθ. 464/12/01.06.2011 απόφαση του ∆.Σ. της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σύµφωνα µε την οποία η εται−
ρεία προτείνει προς τον ΟΚΧΕ την έκδοση απόφασης 
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για τον καθορισµό ως ηµεροµηνίας µέχρι την οποία 
είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσµων δηλώσεων 
και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλµατος κατά 
των στοιχείων κτηµατογράφησης στους ΟΤΑ Ωραι−
οκάστρου, Ελευθερίου − Κορδελιού, Νέας Μαγνησίας 
και ∆ιαβατών, Εύοσµου, Αµπελοκήπων, και Μενεµένης 
της Περιφερειακής Ενότητας θεσσαλονίκης, στον ΟΤΑ 
Ζακυνθίων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, 
του ΟΤΑ Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, 
του ΟΤΑ Ηγουµενίτσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, του ΟΤΑ Πρεβέζης της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, του ΟΤΑ Ναυπλιέων της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Αργολίδας, του ΟΤΑ Τρίπολης της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, του ΟΤΑ Κορίνθου 
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, του ΟΤΑ Σπαρ−
τιατών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, του ΟΤΑ 
Καρδίτσης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και 
του ΟΤΑ Λαρίσης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 
την 31.01.2012.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
του ΟΚΧΕ.

7. Την εισήγηση της Προϊσταµένης του Ο.Κ.Χ.Ε., απο−
φασίζει:

Ορίζεται ως τελευταία ηµεροµηνία µέχρι την οποία 
είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσµων δηλώσεων και 
αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλµατος κατά των 
στοιχείων κτηµατογράφησης στους ΟΤΑ Ωραιοκάστρου, 
Ελευθερίου − Κορδελιού, Νέας Μαγνησίας και ∆ιαβατών, 
Εύοσµου, Αµπελοκήπων, και Μενεµένης της Περιφερεια−
κής Ενότητας θεσσαλονίκης, στον ΟΤΑ Ζακυνθίων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, στον ΟΤΑ Πύργου 
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στον ΟΤΑ Ηγουµε−
νίτσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στον 
ΟΤΑ Πρεβέζης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
στον ΟΤΑ Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αρ−
γολίδας, στον ΟΤΑ Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότη−
τας Αρκαδίας, στον ΟΤΑ Κορίνθου της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας, στον ΟΤΑ Σπαρτιατών της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Λακωνίας, στον ΟΤΑ Καρδίτσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και στον ΟΤΑ Λαρί−
σης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας η 31.01.2012.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Γ. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ  
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