
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 664
20 Απριλίου 2011

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. .................. 1

Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. για 
δαπάνες πληρωμής ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού για το 2011. .......................................................... 2

Επιχορήγηση Πανεπιστημίων για την κάλυψη δαπα−
νών μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπι−
κού. ............................................................................................................. 3

Μικρές τυποποιημένες κατασκευές κεραιών. ............... 4
Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ−

ΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ........................................................................................... 5
Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ−

ΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ........................................................................................... 6
Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μυκόνου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ−

ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ, 1ος ΠΑΙΔΙ−
ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΥΚΟ−
ΝΟΥ και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡ−
ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ΄΄’». .............................. 7 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. Κ1−1042 (1)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 185).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νο−
μοθεσίας» (Α΄ 297).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις (Α΄ 297), όπως αντικαταστά−
θηκε από το αρθρ. 6 παρ. 1 του Ν. 3833/10 «Προστασία 
τής Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα Μέτρα για την αντι−
μετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40).

5. Την αριθμ. 46498/ΔΙΟΕ1913/13−10−2010 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια» (Β΄ 1642).

6. Το αριθμ. 676/17−3−2011 έγγραφο του Βιοτεχνικού Επιμε−
λητηρίου Πειραιά, που καταγράφει αναλυτικά τις υπηρεσι−
ακές ανάγκες, που καθιστούν επιτακτική την υπερωριακή 
απασχόληση των υπαλλήλων του.

7. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή 
το Επιμελητήριο είναι αυτοδύναμος οικονομικό Οργανι−
σμός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Επιμελητηρίου, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση 
από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης έως 
31−12−2011 ως εξής: για δεκαέξι (16) υπαλλήλους και μέχρι 
120 ώρες ετησίως για τον καθένα.

Οι ώρες υπηρεσιακής απασχόλησης των παραπάνω 
υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρε−
ωτικού ωραρίου εργασίας, για την πραγματοποίηση 
ημερίδων, συνεδρίων και διαφόρων εκδηλώσεων, απο−
γευματινές ώρες καθώς και τη συμμετοχή των υπαλλή−
λων στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και 
Διοικητικών Επιτροπών τους, οι οποίες γίνονται εκτός 
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
τού Επιμελητηρίου.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τού ως άνω 
Επιμελητηρίου και ειδικότερα ύψους 10.000 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 
0261).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύει ένα μήνα πριν από την δη−
μοσίευσή της.

  Αθήνα, 12 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

F
        Αριθμ. 44409/ΙΒ/62 (2)
Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. για 

δαπάνες πληρωμής ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προ−
σωπικού για το 2011. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2362/1995(ΦΕΚ 247/27−11−1995 τ. A΄) ιδίως το 

αρθρ. 20 για το Δημόσιο Λογιστικό όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141/7−8−10 τ. A΄).

2. Τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2011.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83, άρθρο 51 παρ. 7, (ΦΕΚ 
173/Α΄/24−11−1983) για τη «Δομή και τη Λειτουργία των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

4. Το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1238/82 (ΦΕΚ 35/Α΄/
23−3−1982).

5. Την αριθμ. 2/90675/0020/24−12−2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη «Διάθε−
ση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικον. έτους 
2011».

6. Την αριθμ. 16438/ΙΒ/18/8−2−2011 απόφαση καθορι−
σμού ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και 
Πειραιά.

7. Την αριθμ. Φ1/Α/1443/166054/ΙΒ/30−12−10 υπουργική 
απόφαση περί «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋ−
πολογισμού οικον. έτους 2011 του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε επιμέρους 
ΚΑΕ» (ΦΕΚ 2158/31−12−2010 τ. Β΄), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος της ετήσιας κρατικής επιχο−
ρήγησης των Τ.Ε.Ι. για δαπάνες αμοιβής ωρομίσθιου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατά το έτος 2011 (ΚΑΕ 2422 
του Φ. 19−240) ως εξής:

 Ποσά
 σε ευρώ (€)

Α/Α ΙΔΡΥΜΑ − Τ.Ε.Ι. Από Σε

1. ΑΘΗΝΑΣ − 9.100.000

2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6.705.000 7.500.000

3. ΠΕΙΡΑΙΑ 5.850.000 6.000.000

2. ΛΑΡΙΣΑΣ − 5.000.000

3. ΠΑΤΡΑΣ − 5.000.000

4. ΚΡΗΤΗΣ − 6.000.000

5. ΧΑΛΚΙΔΑΣ − 2.600.000

6. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ − 2.000.000

7. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − 5.500.000

8. ΚΑΒΑΛΑΣ − 3.680.000

9. ΣΕΡΡΩΝ − 2.250.000

10. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ − 1.500.000

11. ΛΑΜΙΑΣ − 2.000.000

12. ΗΠΕΙΡΟΥ − 3.000.000

13. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ − 1.700.000

ΣΥΝΟΛΟ: 12.555.000 62.830.000

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά 
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά 
προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχε−
τικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών ποσοστά 
διάθεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Απριλίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

F
   Αριθμ. Φ.1Γ/44391/ΙΒ (3)
Επιχορήγηση Πανεπιστημίων για την κάλυψη δαπανών 

μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού. 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1268/82 «Για τη δομή και λει−

τουργία των ΑΕΙ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του ν. 3549/07 «Μεταρ−

ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου των ΑΕΙ».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2327/95 για τις 

δαπάνες μισθοδοσίας του έκτακτου διδακτικού προ−
σωπικού των ΑΕΙ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του Ν. 2362/95 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού».

5. Το προϋπολογισμό του Υπουργείου μας οικονομικού 
έτους 2011, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε την επιχορήγηση προς τα Πανεπιστή−
μια της χώρας, για την αντιμετώπιση δαπανών μισθοδο−
σίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού, στο ποσό των 
21.200.000,00 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 
2894 του Φορέα 19−250 του προϋπολογισμού του Υπουρ−
γείου μας, οικονομικού έτους 2011 και το επιμερίζουμε 
στα Ιδρύματα ως ακολούθως:

1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 
το ποσό των 950.000,00 €.

2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης με το ποσό 
των 900.000,00 €.

3. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με το ποσό των 
260.000,00 €.

4. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το ποσό των 
220.000,00 €.

5. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το ποσό των 
60.000,00 €.

6. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με το ποσό των 
160.000,00 €.

7. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με το ποσό των 860.000,00 €.
8. Πανεπιστήμιο Πατρών με το ποσό των 2.100.000,00 €.
9. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το ποσό των 900.000,00 €.
10. Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ποσό των 2.800.000,00 €.
11. Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το ποσό των 2.800.000,00 €.
12. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το ποσό των 2.800.000,00€.
13. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με το ποσό των 

2.450.000,00 €.
14. Πολυτεχνείο Κρήτης με το ποσό των 1.400.000,00 €.
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15. Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το ποσό των 850.000,00 €.
16. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το ποσό των 700.000,00€.
17. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 

640.000,00 €.
18. Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με το ποσό των 

350.000,00 €.
Β. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά 

εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά προσ−
διορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα ποσοστά διάθεσης 
στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Υφιστάμενα ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα που θα 
προκύψουν από την παρούσα επιχορήγηση θα διατε−
θούν αποκλειστικά για τον ίδιο σκοπό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Απριλίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 17734/390 (4)

Μικρές τυποποιημένες κατασκευές κεραιών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 παρ. 22 του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρο−

νικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 
(Α΄13).

2. Το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο δ΄ του ν. 2801/2000 «Ρυθµί−
σεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (A΄ 46).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (A΄ 98).

4. Το π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» όπως ισχύει (A΄ 263).

5. Τη με αριθ. 49535/7669/13.10.10 (ΦΕΚ 1644/Β΄/14.10.10) 
υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σπύρο Βού−
για».

6. Την αριθ. 53571/3839/2000 κοινή υπουργική απόφα−
ση «Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη Λειτουργία 
Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά» (Β΄ 1105).

7. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422 «Συνεγκατάσταση κεραιών 
ραδιοεπικοινωνιών».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός − Πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας υπουργικής απόφασης είναι ο 
ορισμός συστάσεων για τα χαρακτηριστικά των Μικρών 
Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών (ΜΤΚΚ), οι οποί−
ες εμπίπτουν στην κατηγορία των μικρών κατασκευών 
κεραιών σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ του προτύπου 
ΕΛΟΤ 1422−1:2005. 

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφα−
σης νοούνται: 

1. Κατασκευή κεραίας: Το σύστημα των κεραιών εκπο−
μπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών 
στήριξής τους, εξαρτημάτων και παρελκομένων. 

2. Μικρή Τυποποιημένη Κατασκευή Κεραίας (ΜΤΚΚ): 
Κατασκευή Κεραίας με συγκεκριμένα τεχνικά, δομικά, 
κατασκευαστικά και ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά, 
η οποία διατίθεται ως ολοκληρωμένο προϊόν στην αγορά. 
Η σύνθεσή της (configuration) είναι μοναδιαία χωρίς εναλ−
λακτικά, αφαιρούμενα ή προστιθέμενα υλικά. Η ΜΤΚΚ δεν 
περιλαμβάνει βαθμίδες πομποδεκτών και εμπίπτει στην 
κατηγορία των μικρών κατασκευών κεραιών σύμφωνα με 
το Παράρτημα Γ΄ του προτύπου ΕΛΟΤ 1422−1:2005.

Άρθρο 3
Συστάσεις κατασκευής ΜΤΚΚ

1. Οι ΜΤΚΚ μπορούν να αποτελούνται από τον ιστό 
στήριξης και τους απαραίτητους ακροδέκτες και καλω−
διώσεις για την τροφοδοσία του κεραιοσυστήματος και 
τη διασύνδεσή τους με το υπόλοιπο δίκτυο. Το ύψος της 
ΜΤΚΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5,5 μέτρα.

2. Η κατασκευή των ΜΤΚΚ προτείνεται να ακολουθεί 
τις παρακάτω συστάσεις:

α. Ηλεκτρικής ασφάλειας, όπως αυτή προσδιορίζεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα Ευρω−
παϊκά Πρότυπα. Ειδικότερα, όλα τα προσιτά μέρη που 
επιδέχονται χειρισμό ή με τα οποία το ανθρώπινο σώμα 
μπορεί να έρθει σε επαφή πρέπει να είναι σε δυναμι−
κό γης ή κατάλληλα μονωμένα και η καλωδίωση να 
έχει τοποθετηθεί κατά τη φάση κατασκευής της ΜΤΚΚ. 
Η ΜΤΚΚ πρέπει να επιτρέπει τη σύνδεση με τη γείωση 
του κτιρίου μέσω κατάλληλου ακροδέκτη. 

β. Στατικής επάρκειας, όπως αυτή προσδιορίζεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία και τους τεχνικούς κανονι−
σμούς που εφαρμόζονται. Επίσης να αντέχει φορτία 
ανέμου και πάγου, όπως ορίζονται στο πρότυπο ETSI 
EN 302 326−1 ως ισχύει. 

γ. Το διάγραμμα ακτινοβολίας να είναι μετρημένο από 
πιστοποιημένο φορέα μαζί με τα περιβλήματα της ΜΤΚΚ, 
εφόσον υπάρχουν, καθ’ όλο το ύψος της κατασκευής. 

δ. Το ολικό σχήμα−όγκος της ΜΤΚΚ να είναι διακριτικό 
και οι καλωδιώσεις συνδέσεων των κεραιών με τους 
πομποδέκτες να είναι καλυμμένες.

ε. Να είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να εμποδίζεται 
ή τουλάχιστον να δυσχεραίνεται η είσοδος νερού σε 
αυτή και, σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η εκκέ−
νωση του νερού που θα μπορούσε να συγκεντρωθεί. 

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις − Έναρξη ισχύος

1. Από την ισχύ της απόφασης αυτής παύει να ισχύει 
η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
54722/1621/2008 «Τυποποιημένες κατασκευές κεραιών» 
(ΦΕΚ/Β΄/2106/10−10−2008), όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση 47500/1440/09 «Τυποποιημένες Κατασκευές 
Κεραιών» ΦΕΚ 1911/Β΄/8.9.09.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2011

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ
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    Αριθμ. 1443 (5)
Ανάθεση έργου στην Εταιρεία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση A΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 

ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2749/1997 
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).

2) Την περίπτωση Β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση Β΄ της παρ. 5 
του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).

3) Την περίπτωση Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση Γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 
του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).

4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί 
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 
Α΄/30−6−2003).

5) Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ 
1575 Β΄/28−11−2001).

6) Την αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

7) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τη:

Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του 
έργου «Αναβάθμιση μονάδας επεξεργασίας και διάθε−
σης αστικών λυμάτων του Σωφρονιστικού Καταστήμα−
τος Μαλανδρίνου στο Νομό Φωκίδας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Απριλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F 
   Αριθμ. 1442 (6)

Ανάθεση έργου στην Εταιρεία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση A΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 

ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2749/1997 
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α/3−12−1998)

2) Την περίπτωση Β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση Β΄ της παρ. 5 
του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).

3) Την περίπτωση Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση Γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 
του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).

4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί 
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 
Α΄/30−6−2003).

5) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ 
τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

6) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τη:

Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του 
έργου «Επεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίου και την εγκατάσταση ΑΠΕ στο Δικα−
στικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Απριλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. απόφ. 16/2011 (7)
Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μυκόνου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ−

ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ, 1ος ΠΑΙΔΙ−
ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡ−
ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ και 
σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ−
ΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
’’ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’’».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

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

άρθρου 103 του Ν. 3852/10
2. τις εγκύκλιους 9/2011 και 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ
3. την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει
4. το γεγονός ότι στο Δήμο Μυκόνου θα συνεχίσει να 

λειτουργεί Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 
5. την υπ’ αριθ. 4181/17.11.2004 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1794/
Β΄/6.12.2004), με την οποία συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία Πολιτιστικός Οργανισμός «Γεώργιος Αξιώ−
της»

6. την υπ’ αριθ. Π2β/3463/02.03.1995 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων (ΦΕΚ 217/Β΄/24.3.1995), με την οποία συστάθηκε το 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου 
Μυκόνου.

7. την υπ’ αριθ. 10315/15.10.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1606/
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Β΄/31.10.2003), με την οποία συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και 
Άθλησης Μυκόνου.

8. την υπ’ αριθμ. 16/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου περί συγχωνεύσεως των Ν.Π.Δ.Δ. 
1. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ, 
2. 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 3. ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΥΚΟ−
ΝΟΥ και τη σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Μυκόνου 
με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ΄΄»

9. την υπ’ αριθμ. 2975/05−04−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί 
ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 16/2011 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου

Άρθρο 1ο

Συγχωνεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
103 του Ν. 3852/2010 τα παρακάτω Νομικά Προσώπα 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

• Πολιτιστικός Οργανισμός «Γεώργιος Αξιώτης», 
• 1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Μυκόνου, 
• Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Μυ−

κόνου, 
και συνιστά νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι−

καίου στο Δήμο Μυκόνου με την επωνυμία «Πολιτιστι−
κός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός “Γεώργιος 
Αξιώτης”».

Άρθρο 2ο

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

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 ΚΔΚ παρ 1 περιπτ δ΄, στον οποίο περι−
λαμβάνονται ιδίως:

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

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

έχουν παραβατική συμπεριφορά, 
• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−

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

• 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 
του Δήμου και της Κοινότητας.

• Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υγείας.

• Η 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 
− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−

ωμένων (ΚΑΠΗ)
• Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 

αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οι−
κοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοη−
θημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

• Η φροντίδα για την καταπολέμηση κάθε μορφής 
εξάρτησης της νεολαίας από ναρκωτικά, αλκοολισμό 
κ.λπ.

Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 75 ΚΔΚ παρ 1 πε−
ριπτ στ΄, στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως:

• η οργάνωση και διαχείριση δραστηριοτήτων, που 
στοχεύουν στην ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτι−
στική ανάπτυξη της Μυκόνου,

• η μέριμνα για την πνευματική ανάπτυξη του τόπου. 
Συγκεκριμένα, θα μεριμνά για την πνευματική καλλι−
έργεια και πνευματική εξύψωση του τόπου με καλλι−
τεχνικές εκδηλώσεις (φιλολογικές, μουσικές βραδιές, 
εκθέσεις έργων ζωγραφικής, θεατρικές παραστάσεις, 
κινηματογραφικές προβολές, φεστιβάλ κ.λπ.),

• η μόρφωση καλλιτεχνών σε κλάδους μουσικής με 
δυνατότητα απόκτησης τίτλου σπουδών και η καλλιέρ−
γεια της μουσικής για όλους τους δημότες,

• η οργάνωση μπάντας φιλαρμονικής, υποχρεώσεις 
της οποίας θα είναι η κάλυψη παρελάσεων, λιτανειών και 
άλλων παρεμφερών δημοσίων εκδηλώσεων (αποδόσεις 
τιμών και ό,τι άλλο έχει σχέση με την ιδιότητά της) κα−
θώς επίσης και δημόσιες εμφανίσεις της που να αφορούν 
την ψυχαγωγία των δημοτών του Δήμου Μυκόνου,

• η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρί−
ων, διαλέξεων κ.λπ. πολιτιστικού χαρακτήρα,

• η μελέτη και προβολή της ιστορίας της Μυκόνου,
• η υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικής ανάπτυξης 

που οργανώνουν αρμόδιοι φορείς. Θα είναι υπεύθυνο 
για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε κάθε 
περίπτωση που θα αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ή από τα αρμόδια όργανα Διοίκησης αυτού,

• η λειτουργία βιβλιοθήκης, 
− η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−

ντρου, 
− η λειτουργία μουσείου, 
− η λειτουργία πινακοθήκης, 
− η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου, 
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,
• η έκδοση βιβλίων και εφημερίδας με ιστορικό, λα−

ογραφικό και ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
περιεχόμενο,

• η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

• η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία,
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• η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 75 ΚΔΚ παρ 1 

περιπτ στ΄, στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως:
• η προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής, πνευμα−

τικής και ηθικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα 
των νέων του Δήμου Μυκόνου, με την καλλιέργεια και 
ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών του Αθλητισμού, του 
φιλάθλου αγωνιστικού πνεύματος και των ιδανικών του 
αθλητισμού,

• η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων μαζικής 
άθλησης (ελεύθερης και οργανωμένης) για την ικανο−
ποίηση ιδιαίτερων αναγκών και ενδιαφερόντων των 
κατοίκων, με την διοργάνωση αγώνων ποδοσφαίρου, 
μπάσκετ, βόλεϊ, στίβου, κολύμβησης, υδατοσφαίρισης, 
ιστιοπλοΐας κ.λπ., δημιουργία κέντρων παιδικής χαράς, 
κέντρων αναψυχής για την δημιουργία αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου, για την ψυχαγωγία και απασχόληση 
των νέων στις ελεύθερες ώρες τους και για την εν γένει 
ανάπτυξη και προώθηση του εξωσχολικού Αθλητισμού 
με την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων μορφω−
τικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων των νέων. Δηλαδή η 
διενέργεια κάθε μορφής δραστηριότητας που στοχεύει 
στην προώθηση των σκοπών του οργανισμού.

• η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση Αθλητικών 
Κέντρων για ελεύθερη και οργανωμένη άθληση, κέντρων 
αναψυχής και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου 
χρόνου, τμημάτων αθλητισμού και άθλησης, ώστε να 
αντιμετωπίζονται οι ανάγκες για άθληση και ψυχαγωγία 
των κατοίκων του Δήμου καθώς και η συνεργασία με άλ−
λους αθλητικούς φορείς και παράγοντες κρατικούς και 
μη, για την ανάπτυξη του Σωματειακού Αθλητισμού,

• η διοργάνωση κάθε μορφής αθλητικών εκδηλώσε−
ων, 

• η προώθηση ανάπτυξης του σχολικού αθλητισμού σε 
συνεργασία με τους φορείς της μαθητικής κοινότητας, 
του μαθητές και τους γονείς.

Παράλληλα, στους σκοπούς του ΝΠΔΔ περιλαμβάνε−
ται και ο σχεδιασμός προτάσεων και η ένταξή τους σε 
συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Προγράμματα, σε Εθνικά, Διακρατικά, Διαπερι−
φερειακά Προγράμματα, η υλοποίηση των προτάσεων, 
που αφορούν έργα, προγράμματα και υπηρεσίες καθώς 
και η συμμετοχή σε Προγραμματικές Συμβάσεις, κατά τα 
οριζόμενα στο ν. 3463/2006, ώστε να προωθηθεί και να 
συγχρηματοδοτηθεί η επίτευξη των σκοπών της, καθώς 
και η επίτευξη των σκοπών του Δήμου Μυκόνου και 
των λοιπών συμβαλλομένων σε έναν ή περισσότερους 
από τους τομείς δραστηριοποίησης του Νομικού Προ−
σώπου (πολιτισμός, αθλητισμός, κοινωνική προστασία 
και αλληλεγγύη). 

Άρθρο 3ο

Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−

κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 15 μέλη, 
ως εξής: 

− τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο
− 7 Δημοτικούς Συμβούλους ως τακτικά μέλη 
− 7 δημότες κατοίκους ως τακτικά μέλη με αναπλη−

ρωτές τους Δημοτικούς Συμβούλους ή Συμβούλους Δη−
μοτικών Κοινοτήτων ή Δημότες κατοίκους.

− έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων (σε περίπτωση 
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα) 

και τον αναπληρωτή του που θα προταθούν από την 
Γενική συνέλευση των εργαζομένων και θα μειωθεί ο 
αριθμός των τακτικών μελών δημοτών κατοίκων.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 4ο

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου,
β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας 

διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που 
οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. 

γ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες, συνδρομές πολιτών, ειδικά 
αντίτιμα κ.λπ.

δ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και κάθε 
άλλη νόμιμη πρόσοδος από τις εν γένει δραστηριότη−
τές του,

ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης,

στ) οι επιχορηγήσεις από κάθε άλλη παροχή του κρά−
τους είτε απ’ευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε 
προς το Δήμο για το Νομικό Πρόσωπο,

ζ) οι επιχορηγήσεις από την Περιφέρεια Νοτίου Αι−
γαίου, 

η) τα ποσοστά από εισπράξεις αθλητικών αγώνων ή 
πολιτιστικών εκδηλώσεων που τελούνται σε ιδιόκτητους 
ή εκμεταλλευόμενους χώρους του Δήμου, 

θ) οι εισπράξεις από διαφημίσεις, προβολή και συνα−
φείς υπηρεσίες,

ι) τόκοι από καταθέσεις,
ια) ευρωπαϊκά κονδύλια, στο πλαίσιο υλοποίησης ευ−

ρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 
Στο νομικό πρόσωπο ανήκει η χρήση του θερινού σινεμά 
και το θεατράκι της Λάκκας.

Άρθρο 5ο

Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου 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−
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σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν.

Ακροτελευταία διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 920.000,00 ευρώ που θα βαρύνει τους 
Κ.Α. 00.6715.0001, 00.6715.0002 και 00.6715.0004 του προ−

ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και για τα επόμενα 
έτη του Δήμου Μυκόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μύκονος, 11 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΚΑΓΙΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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