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Αριθµ. ∆Υ1δ/51093 (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ∆Υ1δ/Γ.Π.οικ.24852/1−3−2011 

(ΦΕΚ 515 Β’) απόφασης µε περιεχόµενο τον Ορισµό 
Κοµβικών Σηµείων Επαφής (ΚΟΣΕ) κατ’ εφαρµογή 
του ν. 3882/2010 για την «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρι−
κών Πληροφοριών».  

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 19 του ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδοµή 

Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ−
βουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. 
Τροποποίηση του ν. 1647/1986 “Οργανισµός Κτηµατολο−
γίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες 
σχετικές διατάξεις” (ΦΕΚ 141 Α’)» (ΦΕΚ 166 Α’).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).

γ. Του Π.∆. 89 (ΦΕΚ 154/2010) εξουσιοδότησης του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

δ. Περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999/ΦΕΚ 45/Α’/09.09.1999).

ε.Της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 
(ΦΕΚ 102 Α’) σχετικά µε την οργάνωση και λειτουρ−
γία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους 
ΟΤΑ.

2. Της υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/7841/κοινής Υπουργικής από−
φασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών 
σχετικά µε τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων µε 
τηλεδιάσκεψη (ΦΕΚ 539/Β’/21.04.2005).
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3. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ1δ/Γ.Π.οικ.24852/1−3−2011 (ΦΕΚ 515 Β’) 
απόφαση µε περιεχόµενο τον Ορισµό Κοµβικών Σηµεί−
ων Επαφής (ΚΟΣΕ) κατ’ εφαρµογή του ν. 3882/2010 για 
την «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών», που 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο µε Α∆Α: 4ΑΓΡΘ − ψ.

4. Την από 9−5−2011 αναφορά των Προέδρων του 1ου 
και 2ου ΚΟΣΕ.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
αποφασίζουµε:

1. Τροποποιούµε τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 4 της υπ’ 
αριθµ. ∆Υ1δ/Γ.Π.οικ.24852/1−3−2011 (ΦΕΚ 515 Β’) απόφασης 
και ορίζουµε γραµµατέα στο 1ο και 2ο Κοµβικό Σηµείο 
Επαφής (ΚΟΣΕ) την Φανή Φερφέλη του Νικολάου, µε 
Α.∆.Τ. Κ 233337, υπάλληλο του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού −
Λογιστικού που υπηρετεί στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
µε αναπληρωτή της τον Νικόλαο Καραθανάση του ∆η−
µητρίου, µε Α.∆.Τ. Σ 590258, υπάλληλο του κλάδου ∆Ε 
Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στη Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ηµόσιας Υγείας του ίδιου Υπουργείου.

Η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης ∆ιαδικασιών 
και Πληροφορικής του ΥΥΚΑ είναι υπεύθυνη για την 
τήρηση όλων των απαραίτητων ηλεκτρονικών µητρώ−
ων, αρχείων και διευθύνσεων για τη λειτουργία των 
ανωτέρω ΚΟΣΕ.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. ∆Υ1δ/Γ.Π.οικ.24852/
1−3−2011 (ΦΕΚ 515 Β’) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ

F

    Αριθµ. 33564 (2)
Έλεγχος στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών 

(Ε.Α.Σ.) Γιαννιτσών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−

βερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 505/89 «Συµπλήρωση − Τρο−

ποποίηση του Π.∆. 402/88 «Οργανισµός Υπουργείου 
Γεωργίας».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεται−
ριστικές Οργανώσεις».

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 176/2003 «Περιεχόµενο και 
τρόπος άσκησης της Εποπτείας του Υπουργού Γεωρ−
γίας επί των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
(Α.Σ.Ο.) και των Συνεταιριστικών Εταιρειών (Σ.Ε.)».

5. Την ανάγκη για διενέργεια περαιτέρω ελέγχου που 
προέκυψε ύστερα από την από 7−4−2011 πορισµατική 
έκθεση του προϊσταµένου της Οικονοµικής Επιθ/σης 
Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας.

6. Τα σχετικά
α) υπ’ αριθµ. 28779/17−5−2011 έγγραφο της ∆/νσης Οι−

κονοµικού Ελέγχου και Επιθεώρησης
β) υπ’ αριθµ. 8272/Φ/1/20−5−2011 έγγραφο του Οικονο−

µικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος

γ) υπ’ αριθµ. Φ/1/8610/25−5−2011 έγγραφο του Οικονο−
µικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος

δ) το από 17−6−2011 έγγραφο του Οικονοµολόγου − Με−
λετητή Τσιλογιάννη του Κων/νου, µέλους του Ο.Ε.Ε.

7. Ότι η απόφαση µας αυτή δε δηµιουργεί δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Αναθέτουµε τη διενέργεια τακτικού γενικού διαχει−
ριστικού, λογιστικού και οικονοµικού ελέγχου για τις 
χρήσεις 2008 και 2009 στην Ένωση Αγροτικών Συνε−
ταιρισµών Γιαννιτσών (Ν.Π.Ι.∆.), που εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στον 
Τσιλογιάννη Κων/νο του Γεωργίου, Οικονοµολόγο − Με−
λετητή, µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελ−
λάδος, κάτοχο πτυχίου Ε∆Ε, Μελετητή Α’ και Β’ τάξης.

Το σχετικό πόρισµα ελέγχου θα υποβληθεί το συντο−
µότερο δυνατόν, από την δηµοσίευση της Απόφασης 
αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στην ∆/νση 
Οικονοµικού Ελέγχου και Επιθεώρησης του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Επίσης αν χρειασθεί και στην αρµόδια Εισαγγελική 
Αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2810/2000 (άρ−
θρο 17).

Η συνολική δαπάνη για την πραγµατοποίηση του 
ελέγχου χρήσεως 2008 και 2009 ορίζεται στο ποσό 
των 7.000,00 € συν Φ.Π.Α. και θα καταβληθεί από την 
ελεγχόµενη Οργάνωση, ήτοι την Ένωση Αγροτικών Συ−
νεταιρισµών Γιαννιτσών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 
Π.∆. 173/2003.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Γιαννιτσών παρα−
καλείται να παράσχει κάθε υποστήριξη και διευκόλυνση 
στον ανωτέρω ελεγκτή για την απρόσκοπτη εκτέλεση 
του έργου του.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2011

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ

F

    Αριθµ. 7004/5/10−µδ (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7004/5/10 από 30−12−2007 

απόφασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας «Μεταβί−
βαση αρµοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας 
σε υφιστάµενα υπηρεσιακά όργανα» (2460 Β’).

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 23 παρ. 5 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρω−

ση Υπηρεσιών Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις» 
(41 Α’).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (98 Α’).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1

Στην περίπτωση ∆’ του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 
7004/5/10 από 30−12−2007 απόφασής µας, όπως αυτή 
συµπληρώθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο 100, ως 
εξής:
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«100. Την έκδοση αποφάσεων σύστασης θέσεων για 
τη διατήρηση στην ενέργεια των αξιωµατικών οι οποίοι 
κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία για λόγους 
υγείας, ικανοί όµως για υπηρεσία γραφείου (άρθρο 44 
παρ. 6 ν. 3731/2008)».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
µοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2011

Ο Αρχηγός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F

    Αριθµ. 9347 (4)
Αποδέσµευση θέσης του κλάδου ΥΕ/Επιµελητών µε ταυ−

τόχρονη δέσµευση θέσης του κλάδου ∆Ε/∆ιοικητι−
κών Γραµµατέων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου (8), του 

Ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού» (ΦΕΚ 187/Α’/
11−10−2004).

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 149/2005 «Οργανισµός 
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α/
22.8.2005).

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 186/2009 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ 213/Α’/7.10.2009).

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 187/2009 «∆ιορισµός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α’/7.10.2009).

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 15/2010 «Σύσταση Γενικής 
Γραµµατείας Τουρισµού στο Υπουργείο Πολιτισµού και 
Τουρισµού» (ΦΕΚ 35/Α’/1.3.2010).

6. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α’/13.7.2010).

7. Την υπ’ αριθµ. 14535/23.11.2006 (ΦΕΚ 77/Γ’/06.02.2007) 
απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, που 
αφορά στη µεταφορά της Νικηφοράκη ∆έσποινας του 
Ιωάννη, υπαλλήλου του Ελληνικού Οργανισµού Τουρι−
σµού (EOT) της κατηγορίας ∆Ε/∆ιοικητικού − Λογιστικού 
µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ, σε συνιστώµενη προσωπο−
παγή θέση της ιδίας κατηγορίας µε ταυτόχρονη δέ−
σµευση κενής οργανικής θέσης µονίµου υπαλλήλου της 
κατηγορίας ΥΕ/Επιµελητών, στο Υπουργείο Τουριστικής 
Ανάπτυξης.

8. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

9. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθµης και αποδο−
τικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµα−
τείας Τουρισµού, αποφασίζουµε:

Αποδεσµεύουµε µία (1) θέση µονίµου υπαλλήλου 
κατηγορίας ΥΕ/Επιµελητών της Γενικής Γραµµατείας 
Τουρισµού µε ταυτόχρονη δέσµευση κενής οργανικής 

θέσης µονίµου υπαλλήλου κατηγορίας ∆Ε/∆ιοικητικών 
Γραµµατέων.

Η ως άνω θέση κατηγορίας ΥΕ/Επιµελητών είχε 
δεσµευθεί µε την υπ’ αριθµ. 14535/23.11.2006 (ΦΕΚ 77/
Γ’/06.02.2007) απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανά−
πτυξης, µε την οποία µεταφέρθηκε στο Υπουργείο Του−
ριστικής Ανάπτυξης η υπάλληλος Νικηφοράκη ∆έσποινα 
του Ιωάννη, κατηγορίας ∆Ε/∆ιοικητικού − Λογιστικού µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

(Αριθµ. βεβ. Υ∆Ε Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρι−
σµού 1091/06.07.2011)

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 6 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F

    Αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΠΟΚ/B΄/64126/1218 (5)
Χαρακτηρισµός ως µνηµείων τριών (3) αργαλειών

ταπητουργίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 
98/Α’/22.4.2005)».

β) Του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιο−
τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 
153/Α’/28.6.2002).

γ) Του Π.∆. 191/2003 «Περί Οργανισµού του ΥΠΠΟ» 
(ΦΕΚ 146/Α’/13.16.2003).

δ) Το Π.∆. 186/ΦΕΚ 213/Α’/7.10.2009 «Συγχώνευση 
Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης και 
το Π.∆. 187/ΦΕΚ 214/Α’/7.10.2009 «∆ιορισµός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Την εισήγηση του Τµήµατος Τεκµηρίωσης και Προ−
στασίας Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της ∆ιεύθυνσης 
Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και τα λοιπά στοι−
χεία του φακέλου.

3. Την οµόφωνη γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβου−
λίου Νεοτέρων Μνηµείων µε αριθµό 12/5−5−2011, απο−
φασίζουµε:

Κηρύσσουµε ως µνηµεία, σύµφωνα µε τo άρθρο 20, 
παρ. 1ε του Νόµου 3028/2002, τρεις (3) αργαλειούς 
ταπητουργίας κάθετου τύπου, δύο από τους οποίους 
βρίσκονται στο Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρα−
σιατικού Πολιτισµού στη Νέα Ιωνία και ένας στο κτήριο 
της Ένωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας επίσης στη Νέα 
Ιωνία, επειδή αποτελούν αξιόλογα δείγµατα πρώιµης 
ταπητουργικής τεχνολογίας. Ο παραπάνω εξοπλισµός 
είναι συνδεδεµένος µε την ιστορία της ταπητουργίας 
στην Ελλάδα, µε την τοπική ιστορική µνήµη, καθώς και 
µε την προσφυγική και εργατική ταυτότητα του τοπικού 
πληθυσµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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    Αριθµ. 4707 (6)
Τροποποίηση απόφασης ορισµού ανώτατου ορίου επι−

τρεπόµενων ηµερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλή−
λων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµα−
θίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α’/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλ−
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών µετακινούµενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 
«Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, 
µονιµοποίηση συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40 Α’) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας − επεί−
γοντα µέτρα για τη αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής 
κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του Π.∆. 
142/2010 (ΦΕΚ 235/Α’/27−12−2010 «Οργανισµός της Απο−
κεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.

6. Την υπ’ αριθµ. 684/11−1−2011 (ΦΕΚ 88/Β’/31−1−2011) 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ι−
οίκησης Μακεδονίας − Θράκης περί παροχής εξουσιο−
δότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Γενικού Γραµµατέα» στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆/
νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταµένους 
των οργανικών µονάδων αυτής.

7. Την υπ’ αριθµ. 2660/9−4−2011 (ΦΕΚ 807/Β’/10−5−2011) 
απόφαση µας, περί ορισµού ανώτατου ορίου επιτρεπό−
µενων ηµερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπη−
ρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Το υπ’ αριθµ. 5669/1345/30−5−2011 έγγραφο της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, µε το οποίο ζητείται η 
διόρθωση δύο σφαλµάτων εκ παραδροµής στην ανωτέ−
ρω απόφαση και συγκεκριµένα α) στα «έχοντας υπόψη» 
και στην παράγραφο 8 η δαπάνη που προκαλείται είναι 
293.000,00 ευρώ και όχι 293.00,00 ευρώ όπως γράφθηκε 
εκ παραδροµής και β) στο αποφασιστικό µέρος και 
στον α/α 6 Τµήµα Πληροφορικής − ΠΕ Πληροφορικής 
του πίνακα, το ορθό είναι 2X50 ηµέρες εκτός έδρας 
και όχι 1X50.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη, διότι είχαν υπολογισθεί για το 
συγκεκριµένο Τµήµα τα δύο (2) άτοµα του κλάδου ΠΕ 
Πληροφορικής που υπηρετούν σ’ αυτό, αποφασίζουµε:

Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. 2660/9−4−2011 (ΦΕΚ 807/ 
Β’/10−5−2011) απόφαση µας, περί ορισµού ανώτατου ορίου 
επιτρεπόµενων ηµερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:

1) Στα «έχοντας υπόψη» και στην παράγραφο 8, διορ−
θώνεται το ποσό της δαπάνης που προκαλείται, από το 
εσφαλµένο 293.00,00 ευρώ, στο ορθό 293.000,00 ευρώ 
και

2) Στο αποφασιστικό µέρος και στον α/α 6 Τµήµα 
Πληροφορικής − ΠΕ Πληροφορικής του πίνακα, διορθώ−
νεται ο αριθµός των υπαλλήλων του Τµήµατος, από το 
εσφαλµένο 1X50, στο ορθό 2X50 ηµέρες εκτός έδρας.

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθµ. 2660/9−4−2011 απόφασή 
µας, ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βέροια, 30 Ιουνίου 2011 

Με εντολή
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

 Ο Γενικός Γραµµατέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθµ. 10859 (7)
Αυτοδίκαιη λύση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης

Ανάπτυξης Βύσσας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 238 και 280 του 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.∆. 142/2010 «Ορ−
γανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης».

3. Το υπ’ αριθµ. οικ. 9373/25−2−2011 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 269,270 του Ν. 3463/06 
(Κ∆Κ) και του άρθρου 284 του Π.∆. 410/95.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.∆. 63/05 «κωδι−
κοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα»

6. Την υπ’ αριθµ. 267/05−02−2002 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Π.Α.Μ.Θ. σχετικά µε τη σύσταση Νοµικού 
Προσώπου στο ∆ήµο Βύσσας µε την επωνυµία «∆ηµοτι−
κή Επιχείρηση Ανάπτυξης Βύσσας», όπως δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 219/Β’/25−2−2002.

7. Το υπ’ αριθµ. 7154/10−3−2011 έγγραφο του ∆ήµου 
Ορεστιάδας µε το οποίο µας γνωστοποιείται ότι η 
«∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βύσσας» δεν έχει 
προσαρµόσει το καταστατικό της στις διατάξεις του 
άρθρου 269 του Ν. 3463/2006.

8. Την υπ’ αριθµ. οικ. 684/11−01−2011 (ΦΕΚ 88/Β’/31−01−2011)
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης περί παροχής εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης» στον Προϊστάµενο της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊ−
σταµένους των οργανικών µονάδων αυτής, αποφασί−
ζουµε:

∆ιαπιστώνουµε την αυτοδίκαιη λύση της επιχείρησης 
µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βύσ−
σας», διότι δεν έχει προσαρµόσει το καταστατικό της 
στις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 έως 
τις 31−12−2010. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
οικ. έτους 2011, του ∆ήµου Ορεστιάδας, ύψους 5.535,00 
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η οποία είναι εξασφαλισµένη και γραµµένη στον Κ.Α. 
10.6142.02

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 24 Ιουνίου 2011 

Με εντολή
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθµ. απόφ. 105/2011 (8)
Συγχώνευση Ν.Π.∆.∆. και σύσταση νέου µε την επωνυ−

µία «∆ηµοτικός Οργανισµός Παιδείας, Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Χαλκίδας» ∆.Ο.Π.Π.Α.Χ.

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 103, 225−227 και 238 

του ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλ−
λικράτης».

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

3. Τις αρ. 74895/εγκ. 60/30−12−2010, οικ. 4569/εγκ. 11/
27−1−2011 και 5370/εγκ. 15/2−2−2011 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ι−
ακυβέρνησης.

4. Την υπ’ αριθµ. 33794/2154/7.7.2011 απόφαση της Γενι−
κού Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσ−
σαλίας − Στερεάς Ελλάδας µε την οποία αποφαίνεται 
ότι νόµιµα έχει ληφθεί η υπ’ αριθµ. 105/2011 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χαλκιδέων, όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
227/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Χαλκιδέων.

5. Τις συστατικές πράξεις των υπό συγχώνευση ΝΠ∆∆.
6. Τις υπ’ αριθµ. 105/2011 και 227/2011 Α∆Σ του ∆ήµου 

Χαλκιδέων, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία:

1. Α’ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χαλκιδέων,
2. Β’ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χαλκιδέων,
3. Γ’ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χαλκιδέων,
4. ∆’ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χαλκιδέων,
5. Ε’ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χαλκιδέων,
6. ΣΤ’ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χαλκιδέων,
7. ΚΑΠΗ Τ.∆. Βασιλικού,
8. ΚΑΠΗ Τ.∆. Φύλλων
9. ΚΑΠΗ Τ.∆. Αγ. Νικολάου
10. ΚΑΠΗ Τ.∆. Αφρατίου
11. ΚΑΠΗ Τ.∆. Ν. Λαµψάκου
12. ΚΑΠΗ ∆ήµου Ν. Αρτάκης
13. ΚΑΠΗ ∆ήµου Αυλίδος
14. ΚΑΠΗ Τ.∆. Λουκισίων
15. ΚΑΠΗ Τ.∆. ∆ροσιάς
16. ΚΑΠΗ Τ.∆. Ν. Λαµψάκου
17. Α’ Παιδικός Σταθµός Χαλκίδας
18. Β’ Παιδικός Σταθµός Χαλκίδας
19. Γ’ Παιδικός Σταθµός Χαλκίδας
20. Βρεφονηπιακός Σταθµός Χαλκίδας

21. Β’ Βρεφονηπιακός Σταθµός Χαλκίδας
22. Παιδικός Σταθµός Βασιλικού
23. Παιδικός Σταθµός Ν. Αρτάκης,
24. Βρεφονηπιακός Σταθµός ∆ροσιάς
25. Εστία Γνώσης
Και
τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαί−

ου στο ∆ήµο Χαλκιδέων µε την επωνυµία «∆ηµοτικός 
Οργανισµός Παιδείας Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας» ∆.Ο.Π.Π.Α.Χ

1. Σκοπός του νοµικού προσώπου είναι η οργάνωση 
και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών µε γνώµονα την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων.

Τοµέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης µε 
σκοπό:

• την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής −
παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας.

• τη δηµιουργία και λειτουργία:
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
− δηµοτικού ιατρείου,
− προγράµµατος για την υποστήριξη των νέων που 

έχουν παραβατική συµπεριφορά,
• το σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων ή 

συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

• τη 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 
του ∆ήµου.

• τη πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας 
υγείας.

• την εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προ−
γράµµατα και δράσεις:

− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών,
− βρεφοκοµείων,
− ορφανοτροφείων,
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φρο−

ντίδας,
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων,
− γηροκοµείων
− Βοήθεια στο Σπίτι
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριµνας
− Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας
− Κέντρων για ΑΜΕΑ
− ελληνικής γλώσσας στους µετανάστες,
− αναψυχής ατόµων µε αναπηρία
• τη λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλι−

κιωµένων (ΚΑΠΗ)

Τοµέας Παιδείας µε σκοπό:
• Τη καλλιέργεια των επιστηµών, των γραµµάτων των 

τεχνών και της διάδοσης τους προς όφελος του κοινω−
νικού συνόλου και ιδιαίτερα της µαθητιώσας νεολαίας 
και των καθηγητών τους

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

τικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε 
(15) µέλη ως εξής:



22990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

− Τον ∆ήµαρχο ή ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως πρόεδρο.

− Τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων 
δύο (2) από τη µειοψηφία

− Εννέα (9) δηµότες − µέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη 
επαγγελµατική εµπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις 
που συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.

− Ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 
για δυόµιση έτη. Ειδικά για την περίοδο 2011 ως 2014 η 
θητεία των µελών του ∆. Σ. είναι διετής η πρώτη µέχρι 
31/12/2012 και η δεύτερη µέχρι 31/8/2014.

3. Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου η οποία 
ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ και η τυχόν έκτακτη επι−
χορήγηση το ύψος της οποίας διαµορφώνεται 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.

4. Το ΝΠ∆∆ αναλαµβάνει, ως διάδοχος φορέας τα 
κοινωνικά προγράµµατα των κοινωφελών επιχειρήσεων 
του ∆ήµου και συγκεκριµένα τα προγράµµατα:

1. Βοήθεια στο σπίτι,

2. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Φροντίδας Τσιγγάνων,

όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων των ∆ήµων που 
συνενώθηκαν

Το ΝΠ∆∆ είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωµάτων 
και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω προγραµµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απορρέουν από 
συµβάσεις προσωπικού, µίσθωσης έργου, αναθέσεων 
κλπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών 
των προγραµµάτων αυτών.

5. Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου 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 
υπηρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύ−
πτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας 
και έµµισθης εντολής. Το προσωπικό των κοινωφελών 
επιχειρήσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου και ορισµένου χρόνου και οι συµβάσεις µίσθωσης 
έργου , µεταφέρονται στο ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Χαλκιδέων 
σύµφωνα µε την ανάληψη των δραστηριοτήτων. Από τη 
δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο που δηµι−
ουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα 
που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υπο−
χρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα προ−
κύπτουν 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, συνεχίζο−
νται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς 
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για 
καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

6. Προσωπικό

Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικό των ΝΠ∆∆ που συγχω−
νεύτηκαν καθίσταται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ.8 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, αυτοδικαίως 
προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νο−
µικό πρόσωπο που προκύπτει από την συγχώνευση µε 
την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής.

Η κατάταξη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει µε 
απόφαση του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου 
του νέου νοµικού προσώπου.

Επιπλέον µεταφέρονται σε αυτό το νέο νοµικό πρό−
σωπο του ∆ήµου Χαλκιδέων το προσωπικό µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισµένου 
χρόνου και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου των κοινω−
φελών επιχειρήσεων του ∆ήµου Χαλκιδέων που έχουν 
λυθεί και τα καθήκοντα τους βρίσκονται σε συνάφεια 
µε τους σκοπούς του συσταθέντος Νοµικού Προσώπου 
∆ηµοσίου ∆ικαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 
109 παρ 7 Ν. 3852/10.

7. Εκπροσώπηση

Το Ν.Π.∆.∆ εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε άλλη 
αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόε−
δρο αυτού.

8 . Έδρα ορίζεται ο ∆ήµος Χαλκιδέων.

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.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του ΚΑ 00/6715−26 του προϋπο−
λογισµού του ∆ήµου Χαλκιδέων του οικ. Έτους 2011 και 
κάθε επόµενου έτους ύψους 1.500.000,00 € που αφορά 
στην ετησία επιχορήγηση του ∆ήµου στο νέο Νοµικό 
πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου.

Τυχόν δαπάνη λόγω έκτακτης επιχορήγησης θα 
αναφέρεται στην αντίστοιχη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
προϋπολογισµούς.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 8 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
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    Αριθµ. απόφ. 106/2011 (9)
Συγχώνευση Ν.Π.∆.∆. και σύσταση νέου µε την επωνυ−

µία «∆ηµοτικός Οργανισµός Άθλησης Πολιτισµού και 
Περιβάλλοντος − Χαλκίδας» ∆.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ 

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 103,  225−227 και 238 

του ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  − Πρόγραµµα Καλ−
λικράτης».

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

3. Τις υπ’ αριθµ. 74895/εγκ.60/30−12−2010, οικ. 4569/
εγκ. 11/27−1−2011 και 5370/εγκ. 15/2−2−2011 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης.

4. Την υπ’ αριθµ. 33794/2154/7/7/2011 απόφαση της Γε−
νικού Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσ−
σαλίας – Στερεάς Ελλάδας µε την οποία αποφαίνεται 
ότι νόµιµα έχει ληφθεί η υπ’ αριθµ. 106/2011 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χαλκιδέων, όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
228/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Χαλκιδέων. 

5. Τις συστατικές πράξεις των υπό συγχώνευση ΝΠ∆∆.
6. Τις υπ’ αριθµ. 106/2011 και 228/2011 Α∆Σ του ∆ήµου 

Χαλκιδέων, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία:

• ∆ηµοτική Σχολή Μπαλλέτου Ρυθµικής ∆ήµου Χαλ−
κιδέων,

• ∆ηµοτικό Ωδείο Χαλκίδας «Ν. Σκαλκώτας»,
• Μουσικά Σύνολα ∆ήµου Χαλκιδέων,
• ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Χαλκίδας (∆ΑΚ),
• ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Χαλκίδας, 
• ∆ηµοτικό Στάδιο Ν.Αρτάκης, 
• Οργανισµός Άθλησης Χαλκίδας,
• Οργανισµός Άθλησης και Νεολαίας (ΟΝΑ)
και
τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαί−

ου στο ∆ήµο Χαλκιδέων µε την επωνυµία «∆ηµοτικός 
Οργανισµός Άθλησης Πολιτισµού και Περιβάλλοντος− 
Χαλκίδας» ∆.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.

1. Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι η οργάνωση 
και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών µε γνώµονα την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων: 

Τοµέας Περιβάλλοντος µε σκοπό:
• την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων 

και τη καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά 
τους.

• την παρακολούθηση του Προγράµµατος Καθαρές 
Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

• τη λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήµου

Τοµέας Πολιτισµού µε σκοπό:
• τη λειτουργία βιβλιοθήκης,
• τη λειτουργία πολιτιστικού και πνευµατικού κέ−

ντρου,
• τη λειτουργία µουσείου, 

• τη λειτουργία πινακοθήκης
• τη λειτουργία κινηµατογράφου και θεάτρου
• τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
• τη λειτουργία φιλαρµονικής και µουσικών σχηµάτων
• τη λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής 

και θεάτρου
• τη λειτουργία ωδείου
• τη λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων

Τοµέας Αθλητισµού µε σκοπό:
• τη λειτουργία αθλητικών κέντρων
• τη λειτουργία γυµναστηρίων
• τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
• τη συµµετοχή σε προγράµµατα µαζικού αθλητι−

σµο
• τη λειτουργία τµηµάτων αθλητισµού και άθλησης
• τη λειτουργία της δράσης «Νερό και Άνθρωπος»
2. ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικη−

τικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε 
(15) µέλη ως εξής: 

− τον ∆ήµαρχο ή ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως πρόεδρο .
− Τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων 

δύο (2) από τη µειοψηφία
− Εννέα (9) δηµότες − µέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη 

επαγγελµατική εµπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις 
που συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.

− Ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 

για δυόµιση έτη. Ειδικά για την περίοδο 2011 ως 2014 η 
θητεία των µελών του ∆. Σ. είναι διετής η πρώτη µέχρι 
31/12/2012 και η δεύτερη µέχρι 31/8/2014. 

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

ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ και η τυχόν έκτακτη επι−
χορήγηση το ύψος της οποίας διαµορφώνεται 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.

4. Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή 
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στα νοµικά πρόσωπα.

5. Στο νέο Νοµικό Πρόσωπο παρέχεται αυτοδικαίως 
η δωρεάν χρήση και εκµετάλλευση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 247 του Π.∆. 410/95 όλων των  
αθλητικών κέντρων και αθλητικών εγκαταστάσεων του 
∆ήµου Χαλκιδέων καθώς επίσης και το ∆ηµοτικό Θέα−
τρο Παπαδηµητρίου επί της οδού Σιώκου.

Επίσης κάθε άλλοι αθλητικοί χώροι που θα δηµιουρ−
γηθούν µετά τη σύσταση του Νοµικού Προσώπου ∆η−
µοσίου ∆ικαίου, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Χαλκιδέων. 

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, 
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καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις 
υπηρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύ−
πτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας 
και έµµισθης εντολής. Το προσωπικό των κοινωφελών 
επιχειρήσεων  µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου και ορισµένου χρόνου και οι συµβάσεις µίσθωσης 
έργου, µεταφέρονται στο ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Χαλκιδέων 
σύµφωνα µε την ανάληψη των δραστηριοτήτων.

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.

6. Προσωπικό 
Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου προσωπικό των ΝΠ∆∆ που συγχω−
νεύτηκαν καθίσταται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ.8 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, αυτοδικαίως 
προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νο−
µικό πρόσωπο που προκύπτει από την συγχώνευση µε 
την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής.

Η κατάταξη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει µε 
απόφαση του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου 
του νέου νοµικού προσώπου.

Επιπλέον µεταφέρονται σε αυτό  το νέο νοµικό πρό−
σωπο του ∆ήµου Χαλκιδέων το προσωπικό µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισµένου 
χρόνου και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου των κοινω−
φελών επιχειρήσεων του ∆ήµου Χαλκιδέων που έχουν 
λυθεί και τα καθήκοντά τους βρίσκονται σε συνάφεια 
µε τους σκοπούς του συσταθέντος Νοµικού Προσώπου 

∆ηµοσίου ∆ικαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 
109 παρ 7 Ν. 3852/10.

7. Εκπροσώπηση 
Το Ν.Π.∆.∆ εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε άλλη 

αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόε−
δρο αυτού. 

8. Έδρα ορίζεται ο ∆ήµος Χαλκιδέων.
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.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης  προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του ΚΑ 00/6715−27 του προϋπο−
λογισµού του ∆ήµου Χαλκιδέων του οικ. Έτους 2011 και 
κάθε επόµενου έτους ύψους 1.500.000,00 € που αφορά 
στην ετησία επιχορήγηση του ∆ήµου στο νέο Νοµικό 
πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου.

Τυχόν δαπάνη λόγω έκτακτης επιχορήγησης θα 
αναφέρεται στην αντίστοιχη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
προϋπολογισµούς.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 8 Ιουλίου 2011  

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
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