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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. οικ. 6980 (1)
 Κατάργηση του Νοµικού Προσώπου «Σύνδεσµος Κοι−

νοτήτων ∆ύο Χωρίων−Κτικάδου−Τριαντάρου−Φαλα−
τάδου Τήνου Ν. Κυκλάδων». 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1 −Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 241 του Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων 

και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
β) των άρθρων 1, 6 και 280 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης −Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).

γ) του Π.∆. 143/2010 «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α).

2. Την 5683/14−05−1996 απόφαση της Περιφερειακής 
∆ιευθύντριας Ν. Κυκλάδων «Σύσταση Συνδέσµου Κοι−
νοτήτων ∆ύο Χωρίων−Κτικάδου−Τριαντάρου−Φαλατάδου 
Τήνου Ν. Κυκλάδων» (ΦΕΚ 405/Β/27−05−1996).

3. Την 70/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Τήνου για την κατάργηση του Νοµικού Προσώπου «Σύν−
δεσµος Κοινοτήτων ∆ύο Χωρίων−Κτικάδου−Τριαντάρου−
Φαλατάδου Τήνου Ν. Κυκλάδων», µετά την σύσταση , 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.3852/2010, ενός µόνο 
∆ήµου στην Τήνο του ∆ήµου Τήνου και την κατάργηση 
των ∆ήµων Τήνου, Εξωµβούργου και της Κοινότητας 
Πανόρµου, αποφασίζουµε:

Καταργούµε το Νοµικό Πρόσωπο «Σύνδεσµος Κοινο−
τήτων ∆ύο Χωρίων−Κτικάδου−Τριαντάρου−Φαλατάδου 
Τήνου Ν. Κυκλάδων».

Με την κατάργηση του Νοµικού Προσώπου η περιου−
σία του περιέρχεται αυτοδίκαια στο ∆ήµο Τήνου.

Από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Τή−
νου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ερµούπολη, 28 Ιουνίου 2011

Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 

F

   Αριθµ. 3968 (2)
Κατάργηση Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του 

∆ήµου Κασσάνδρας µε την επωνυµία «ΚΑΠΗ ∆ήµου 
Κασσάνδρας».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 6, 102, 103, 225, 238, 280 

παρ. Ι, 283 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλι−
κράτης».
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2) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.∆. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/A΄/27−12−2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».

3) Τις διατάξεις των άρθρων 239, 241 παρ. 3, 4, 5 του 
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων».

4) Τη µε αριθµ. οικ. 4569/εγκ. 11/27−01−2011 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.∆. µε θέµα «Θέµατα συγχωνεύσεων και 
προσωπικού ΝΠ∆∆ και επιχειρήσεων δήµων».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του Π.∆. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», αναφορικά µε 
τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις.

6) Τη µε αριθµό 1/3565/1997 (ΦΕΚ 341/Β΄/24−04−1997) 
απόφαση της ∆ιευθύντριας της Περιφερειακής ∆ιεύθυν−
σης Χαλκιδικής, περί σύστασης του νοµικού προσώπου 
«Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ)» στο 
∆ήµο Κασσανδρείας Ν. Χαλκιδικής, όπως τροποποιήθη−
κε µεταγενέστερα µε την αριθµ. 9409/6−10−1999 (ΦΕΚ 
1942/Β΄/27−10−1999) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

7) Τη µε αριθµό 45/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου Κασσάνδρας περί κατάργηση Νοµικού Προσώ−
που ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Κασσάνδρας, µε την 
επωνυµία «ΚΑΠΗ ∆ήµου Κασσάνδρας», αποφασίζουµε:

1. Την κατάργηση του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΚΑΠΗ 
∆ήµου Κασσάνδρας», λόγω του ότι οι σκοποί και οι αρ−
µοδιότητες του δεν συνάδουν µε τους σκοπούς του νέου 
Ν.Π.∆.∆. που προκύπτει από τη συνένωση των Ν.Π.∆.∆. 
του ∆ήµου.

2. Περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατικά ποσά που υπάρ−
χουν στο όνοµα του Ν.Π.∆.∆. µεταβιβάζονται στο ∆ήµο 
Κασσάνδρας.

3. Οι υπηρεσίες του καταργούµενου µε την παρούσα 
ΝΠ∆∆ θα παρέχονται από την Κοινωφελή Επιχείρηση 
∆ήµου Κασσάνδρας στην οποία ανατέθηκε η ανάλογη 
αρµοδιότητα, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
απόφασης στο ΦΕΚ.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Κασσάνδρας

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 23 Μαΐου 2011

Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

F

    Αριθµ. 55336/11469 (3)
Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.∆.∆. µε την 

επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγίου». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις των άρθρων 240 του Ν.3463/06 περί 

του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
2.− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙ−

ΚΡΑΤΗΣ» και του Ν.2503/1997.
3.− Τις διατάξεις του άρθρου 8. του Π.∆.139/2010 (ΦΕΚ 

232/τ Α΄/27.12.2010) Οργανισµός της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4.− Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ−
θηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

5.− Την αριθµ. 44212/10635/2008 προηγούµενη απόφα−
ση του Γ. Γ. Π.∆.Ε. (ΦΕΚ 1917/2008 τεύχος Β΄), καθώς και 
την αριθµ. 7874/13−10−1999 απόφαση του Γ. Γ. Π.∆.Ε. (ΦΕΚ 
149/5−7−2001 τεύχος Β΄) περί σύστασης του Ν.Π.∆.∆. µε την 
επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγίου» Ν. Αχαΐας.

6.− Την αριθµ. 195/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, περί τροποποίησης της 
Συστατικής Πράξης του πιο πάνω Νοµικού Προσώπου.

7.− Την αριθµ. 195/2011 απόφαση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, περί 
τροποποίησης της Συστατικής Πράξης του πιο πάνω 
Νοµικού Προσώπου

8.− Την αριθµ. 15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β΄/29−3−2011) 
απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου «περί µε−
ταβίβασης αρµοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής στον Γενικό ∆ιευθυντή και τους Προϊσταµέ−
νους των Υπηρεσιών − µε εντολή Γενικού Γραµµατέα», 
αποφασίζουµε:

∆ιαπιστώνουµε ότι νόµιµα εκδόθηκε η αριθµ. 195/2011 
απόφαση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Αιγιαλείας περί τροποποίησης της Συ−
στατικής πράξης Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ηµοτικό 
Λιµενικό Ταµείο Αιγίου», σύµφωνα µε το άρθρο 103 του 
Ν.3852/2010, ως προς τα εξής:

1) Η επωνυµία του ΝΠ∆∆ τροποποιείται σε:
«∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας »
2) Το Ν.Π.∆.∆. διοικείται από 11/µελές ∆ιοικητικό Συµ−

βούλιο, ως εξής:
α) τέσσερις (4) αιρετοί εκπρόσωποι:
• Ο ∆ήµαρχος ή ∆ηµοτικός Σύµβουλος αντί αυτού, µε 

τον αναπληρωτή του,
• Τρείς (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, µε τους αναπληρω−

τές τους, από τους οποίους οι δύο (2) ορίζονται από τη 
µειοψηφία. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει 
δηµοτικούς Συµβούλους, ή εκείνοι που έχουν ορισθεί 
παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, µετέχουν σύµ−
βουλοι της πλειοψηφίας,

β) Τον Προϊστάµενο της Λιµενικής Αρχής,
γ) έξι (6) δηµότες ή κατοίκους του ∆ήµου Αιγιαλείας, 

που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώ−
που ή που έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική 
δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα µε το σκοπό του 
νοµικού προσώπου, µε τους αναπληρωτές.

δ) Έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο εν λόγω 
ΝΠ∆∆, αν σ’ αυτό απασχολούνται πάνω από δέκα (10) 
εργαζόµενοι, µε µείωση µιας θέσης από τις (παραπάνω 
οριζόµενες στην γ περίπτωση) έξι των δηµοτών.

3) Η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του ΝΠ∆∆ επε−
κτείνεται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας και 
η περιοχή αρµοδιότητας όλες τις ζώνες λιµένος που 
υφίστανται ή πρόκειται να καθορισθούν, για τη χρήση 
και εκµετάλλευση αυτών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 44212/10635/2008 προη−
γούµενη απόφαση του Γ.Γ.Π.∆.Ε. (ΦΕΚ 1917/20008 τεύχος 
Β΄), καθώς και την αριθµ. 7874/13−10−1999 απόφαση του 
Γ.Γ.Π.∆.Ε. (ΦΕΚ 149/5−7−2001 τεύχος Β΄).

Από τη δηµοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
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σµού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Αιγιαλείας ή της Επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 1 Ιουλίου 2011

Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F

   Αριθµ. οικ. 3379 (4)
Εκχώρηση δικαιώµατος υπογραφής σε υπάλληλο της 

Περιφέρειας Αττικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Νο−
τίου Τοµέα κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ιατρών ∆ηµόσι−
ας Υγείας Ε.Σ.Υ. 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 241 παραγράφους 1 και 7, και του άρ−

θρου 159 παρ. 1 (εδάφιο ιγ) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ι−
οίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).

2. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ατ−
τικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27−12−10).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Γ4α/Φ. 15/1078/20−06−1990 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 381/τ.Β΄/25−6−1990).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Εξουσιοδοτούµε την ιατρό Καρρά Ιωάννα, υπάλληλο 
της Περιφέρειας Αττικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοι−
νωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα 
κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ιατρών ∆ηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. 
µε βαθµό Α΄ Προϊσταµένη του τµήµατος Φαρµάκων και 
Φαρµακείων το δικαίωµα υπογραφής «µε εντολή Περιφε−
ρειάρχη» για τις προσφυγές κατά των γνωµατεύσεων της 
Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του νοτίου τοµέα, 
για ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στη σχετ. (3) Κοινή Υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δηµοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Καλλιθέα, 1 Ιουλίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

F

Αριθµ. οικ. 1692 (5)
    Χορήγηση άδειας Λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας 

Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η) − Μ.Κ του Χριστιανικού Συλλό−
γου Κοµοτηνής ‘‘Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ’’−Ίδρυµα. 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07−06−2010) 

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

2. Το Π.∆.144/ΦΕΚ 237 Α΄/27−12−2010 «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Την Π1γ/οικ.81551/25−06−2007 Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ 1136/06−07−2007 τ.Β΄), περί τροποποίησης και συ−
µπλήρωσης των υπ’ αριθµ. Π4β/οικ. 3176/1996 (ΦΕΚ 455 
Τ.Β΄/14−06−1996) και Π4β/οικ.4690/1996 (ΦΕΚ 833/τ.Β΄/
11−09−1996) Υπουργικών Αποφάσεων «Προϋποθέσεις 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιω−
µένων (ΜΦΗ) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και Μ.Φ.Η µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

4. Την Π1γ/οικ. 129673/28−09−2009 (ΦΕΚ 2190 τ.Β΄/
02−10−2009), σχετικά µε την τροποποίηση και συµπλή−
ρωση διατάξεων της Π1γ/οικ. 81551/2007 (ΦΕΚ 1136/Β΄/
06−07−2007), περί προϋποθέσεων Ίδρυσης και Λειτουρ−
γίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η) από ιδι−
ώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και (Μ.Φ.Η) µη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα.

5. Το Β.∆. 385/19−05−1973 (ΦΕΚ 116 τ.Α΄/31−05−1973), «Περί 
συστάσεως Ιδρύµατος εν Κοµοτηνή υπό την επωνυµία 
«ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΜΟΤΗ−
ΝΗΣ Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ − Ι∆ΡΥΜΑ».

6. Το επικυρωµένο αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 5000/
30−12− 2010 τροποποιήσεως άρθρων καταστατικού σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις αρθρ. 1 παρ. 5 του Ν.2345/1995, 
που αφορά στην αλλαγή της επωνυµίας του Ιδρύµατος 
σε «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων Χριστιανικού Συλ−
λόγου Κοµοτηνής «Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ»−Ίδρυµα».

7. Την υπ’ αριθµ. 48/13−05−2011 αίτηση που υποβλήθηκε 
από την Μ.Φ.Η στην υπηρεσία µας προκειµένου να της 
χορηγηθεί άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, καθώς και 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

8. Την υπ’αριθµ. 1405/20−05−2011 Χορήγηση Άδειας 
Ίδρυσης της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η) 
του Χριστιανικού Συλλόγου Κοµοτηνής «Η Ορθοδοξία»−
Ίδρυµα.

9. Τη, σύµφωνα µε το Πρακτικό/23−06−2011, γνωµοδό−
τηση της κατά το νόµο αρµόδιας Επιτροπής, αποφα−
σίζουµε:

1. Χορηγούµε άδεια Λειτουργίας στο Ίδρυµα µε την 
επωνυµία «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων Χριστιανι−
κού Συλλόγου Κοµοτηνής «Η Ορθοδοξία» −Ίδρυµα» − Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, µε νοµική µορφή Ν.Π.Ι.∆, 
∆υναµικότητας 43 (σαράντα−τριών) κλινών που θα αφο−
ρούν αυτοεξυπηρετούµενα άτοµα, που βρίσκεται επί της 
οδού Θάσου 22 στην Κοµοτηνή.

2. Εγκρίνουµε τον εσωτερικό κανονισµό του εν λόγω 
Ιδρύµατος.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Κοµοτηνή, 30 Ιουνίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ 

F

    Αριθµ. 1405 (6)
Χορήγηση άδειας Ίδρυσης της Μονάδας Φροντίδας Ηλι−

κιωµένων (Μ.Φ.Η) του Χριστιανικού Συλλόγου Κοµο−
τηνής «Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ»− Ίδρυµα. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07−06−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης».
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2. Το Π.∆. 144/ΦΕΚ 237 Α΄/27−12−2010 «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Την εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη µε αριθµό 26/
10−01−2011 στους Προϊσταµένους ∆/νσεων των υπηρεσι−
ών της Π.Α.Μ.Θ. για υποφραφή εγγράφων.

4. Την Π1γ/οικ.81551/25−06−2007 Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ 1136/06−07−2007 τ.Β΄), περί τροποποίησης και συ−
µπλήρωσης των υπ’αριθµ. Π4β/οικ. 3176/1996 (ΦΕΚ 455 
Τ.Β΄/14−06−1996) και Π4β/οικ. 4690/1996 (ΦΕΚ 833/τ.Β΄/
11−09−1996) Υπουργικών Αποφάσεων «Προϋποθέσεις 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιω−
µένων (ΜΦΗ) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και Μ.Φ.Η µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

5. Την Π1γ/οικ. 129673/28−09−2009 (ΦΕΚ 2190 τ.Β΄/
02−10−2009), σχετικά µε την τροποποίηση και συµπλή−
ρωση διατάξεων της Π1γ/οικ.81551/2007 (ΦΕΚ 1136/Β΄/
06−07−2007), περί προϋποθέσεων Ίδρυσης και Λειτουρ−
γίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η) από ιδι−
ώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και (Μ.Φ.Η) µη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα.

6. Το Β.∆. 385/19−05−1973 (ΦΕΚ 116 τ.Α΄/31−05−1973), «Περί 
συστάσεως Ιδρύµατος εν Κοµοτηνή υπό την επωνυµία 
«ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΜΟΤΗ−
ΝΗΣ Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ − Ι∆ΡΥΜΑ».

7. Το επικυρωµένο αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 5000/
30−12−2010 τροποποιήσεως άρθρων καταστατικού σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις αρθρ. 1 παρ. 5 του Ν.2345/1995, 
που αφορά στην αλλαγή της επωνυµίας του Ιδρύµατος 
σε «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων Χριστιανικού Συλ−
λόγου Κοµοτηνής «Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ»−Ίδρυµα».

8. Την υπ’ αριθµ. 48/13−05−2011 αίτηση που υποβλήθηκε 
από την Μ.Φ.Η στην υπηρεσία µας προκειµένου να της 
χορηγηθεί άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, καθώς και τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, αποφασίζουµε:

Χορηγούµε άδεια Ίδρυσης στο Ίδρυµα µε την επω−
νυµία «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων Χριστιανικού 
Συλλόγου Κοµοτηνής «Η Ορθοδοξία» − Ίδρυµα» − Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, µε νοµική µορφή Ν.Π.Ι.∆, που 
βρίσκεται επί της οδού Θάσου 22 στην Κοµοτηνή. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοµοτηνή, 20 Μαΐου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ 

F

    Αριθµ. Αποφ. 1448 (7)
Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης

στο ∆ήµο ∆ιονύσου.

   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 και τις παρ 3, 7 και 8 

του Ν. 3463/2006 Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58, «Αρµοδιότητες ∆ηµάρ−

χου», του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα 
Καλλικράτης).

3. Την παρ 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/07
4. Την παρ 2 του άρθρου 17 του ν.3812/09
5. Την παρ 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 25 του 

ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α).
6. την Εγκ. ΥΠΕΣ 77/2007.
7. Την αίτηση µε αριθµ. 2205/02−02−2011 της Παπα−

δηµητρίου Αντωνίας − Ειρήνης για µεταφορά της στο 
∆ήµο µας.

8. Το γεγονός ότι η ανωτέρω κρίθηκε ως πλεονάζον 
προσωπικό µε την αριθµό 656/2010 απόφαση του ∆η−
µοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αχαρνών και δεν έγινε 
µεταφορά της στο ∆ήµο ή σε κάποιο νοµικό πρόσωπο 
που ανήκει σ’ αυτόν

9. Την ανάγκη του ∆ήµου µας για κάλυψη υπηρεσιών 
µε την ειδικότητα της ανωτέρω.

10. Την υπ’ αριθµ. 24/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου µας, «Έγκριση µεταφοράς πλεονά−
ζοντος προσωπικού της ∆ηµοτικής Επιχείρησης του 
∆ήµου Αχαρνών στο ∆ήµο ∆ιονύσου», σχετικά µε την 
αποδοχή της αίτησης του ενδιαφερόµενου και το ΦΕΚ
B 848/16−05−2011 στην οποία δηµοσιεύθηκε η απόφαση.

11. Την αριθµ. 3502/16−02−2011 βεβαίωση Οικον. Υπηρε−
σίας του ∆ήµου για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδο−
σίας, αποφασίζουµε:

Συστήνουµε προσωρινή προσωποπαγή θέση µε σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού αορίστου χρόνου στον Ο.Ε.Υ 
του ∆ήµου ∆ιονύσου προκειµένου να µεταφερθεί το 
πλεονάζον προσωπικό της δηµοτικής επιχείρησης του 
∆ήµου Αχαρνών.

Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγή ∆Ε ∆ιοικητικού 
την οποία καταλαµβάνει η Παπαδηµητρίου Αντωνία−
Ειρήνη του Αντωνίου.

Η παραπάνω θέση καταργείται µόλις κενωθεί µε οποι−
ονδήποτε τρόπο.

Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους 
όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας του από τις 
συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε 
για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαµβανοµένης υπόψη της 
προϋπηρεσίας τους και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
6.800 ευρώ που θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6021 και Κ.Α. 
10.6052 για το έτος 2011.

Για το επόµενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
17.500 ευρώ που θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
προϋπολογισµούς.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άγιος Στέφανος, 22 Ιουνίου 2011 

Ο ∆ήµαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ  
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