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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.» στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης.

  Με την 17072/ΥΠΕ/5/01245/Ε/Ν.3299/04/18−4−11 απόφα−
ση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 
στοιχεία, στη θέση «Ποτάμι» του Δ.Δ. Εφύρας, του 
Δήμου Πηνείας, του Νομού Ηλείας, συνολικής επιχο−
ρηγούμενης δαπάνης τριακοσίων εξήντα χιλιάδων 
(360.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης εκατό σαράντα τέσσερις χιλιάδες 
(144.000) ευρώ.

Με την επένδυση δε θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 25−11−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ



10530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(2)
    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της Εταιρείας «ΑΝΝΟΥΣΩ ΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 14423/ΥΠΕ/4/01087/18/4/2011 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (άρθρο7, παρ. 11, 12 εδάφιο β΄ του Ν. 3299/04) 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της Εταιρείας «ΑΝΝΟΥΣΩ ΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης 
μορφής ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου με 
το όνομα ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΙ, εγκεκριμένης δυναμικότητας 15 
δωματίων, 30 κλινών, κατηγορίας 2* (πρώην Γ΄) στη θέση 
Ματογιάννη, Χώρα Μυκόνου− Μύκονος Νομός Κυκλάδων 
με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό: ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ & ΔΙΑΚΟΣΙΑΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ 
ΕΥΡΩ (657.232)€.

β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ 
ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ & ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 
ΕΥΡΩ (208.478)€ που αποτελεί ποσοστό 31,7% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό: 
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ & ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (295.754)€ που αποτελεί πο−
σοστό 45%, του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται 
στο ποσό: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 
(153.000)€ που αποτελεί ποσοστό 23,3% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 28−12−2009.
(στ) Την πιστοποίηση θέσεων εργασίας που αντιστοι−

χεί σε 6,6 Ε.Μ.Ε. έναντι 6 ΕΜΕ που προβλεπόταν στην 
απόφαση υπαγωγής.

(ζ) Η ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του 
άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/04:17/3/2011 (πρακτικό 
562).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗ−
ΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ & ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 
(160.754)€.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(3)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της Εταιρείας «ΣΑΜΩΝΑ ΣΤΑΘΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΙ−
ΟΤΡΟΠΙΟ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 14425/ΥΠΕ/4/1069/18/4/2011 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11, 12 εδάφιο β΄ του Ν. 3299/04) 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−

στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της Εταιρείας «ΣΑΜΩΝΑ ΣΤΑΘΑ Ε.Ε.» με 
δ.τ. «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» που αναφέρεται στην εγκατάσταση 
φωτοβολταικού συστήματος για παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος στο Δίστομο του Νομού Βοιωτίας, με τους 
εξής όρους:

α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (450.000)€.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑ−
ΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (247.500) € 
που αποτελεί ποσοστό 55%του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό: ΔΙΑ−
ΚΟΣΙΕΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (202.500)€ 
που αποτελεί ποσοστό 45%, του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 14−7−2009.
(ε) Η ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του 

άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/04:17/3/2011 (πρακτικό 
562).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους: ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣ−
ΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (54.000€).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
    Αριθμ. Δ16γ/02/183/Γ (4)
‘Εγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 

εκατόν δέκα έξι (116) υπαλλήλων (εβδομήντα επτά 
(77) της Κεντρικής Υπηρεσίας και τριάντα εννέα (39) 
των Περιφερειακών Τμημάτων) με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για το έτος 2011. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/

5−11−2009 (ΦΕΚ 221/ τ.Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων Υπουργείων».

2. Την αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 2234/ τ.Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Π.Δ. 27−11/ 
14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως 
Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κειμένων Δια−
τάξεων» όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 7 και 8 
του Ν. 1486/84.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 295/2002 «Οργανισμός Τεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (ΦΕΚ 262/τ.Α΄).

5. 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» (ΦΕΚ 297/Α΄/2003), όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οι−
κονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/2010).
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6. Την αριθμ. 2/7093/5−2−2004 κοινή υπουργική από−
φαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που 
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
215/Β΄).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/1988 «Κώδικας προ−
σωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του 
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

8. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

9. Το γεγονός ότι το προσωπικό αυτό αμοίβεται κατά 
τον ίδιο τρόπο και απασχολείται κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες εργασίας με το μόνιμο προσωπικό του ΤΕΕ.

10. Το αριθμ. 5722/02−03−2011 έγγραφο του ΤΕΕ καθώς 
και τις αριθμ. Α1/Σ44/2010 και Α2/Σ44/2010 αποφάσεις 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (44η Συνεδρίαση).

11. Το γεγονός ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, 
για να εκπληρώσει τους σκοπούς του έχει δραστηρι−
ότητες που απαιτούν απογευματινή, πέραν του κανο−
νικού ωραρίου απασχόληση και πολλές φορές και τα 
Σαββατοκύριακα, ώστε να καλύψει:

• τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των 
συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντι−
προσωπείας του ΤΕΕ, των επιστημονικών επιτροπών, 
των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου κα−
θώς και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών 
Τμημάτων,

• τη διενέργεια των εξετάσεων για τη χορήγηση 
της άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το 
ν. 1225/1981 και τις εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας σε 
εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 
Δ11δ/87/9/25−02−2005 (ΦΕΚ 251/Β΄),

• τη διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων, Ημερίδων και 
λοιπών εκδηλώσεων, όπου είναι απαραίτητη η διοικητική 
υποστήριξη και η παρακολούθηση των εργασιών,

• τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης – Τεκμηρίωσης του 
ΤΕΕ, η οποία παραμένει ανοικτή απογεύματα και Σάβ−
βατο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μηχανικών,

• τη λειτουργία της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ, 
η οποία παρέχει συνεχώς Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στα 
Μέλη του ΤΕΕ,

• τη διοικητική υποστήριξη για την αντιμετώπιση έκτα−
κτων θεμάτων που ανακύπτουν.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη:

α) ύψους 95.500,00 € για 77 υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΚΑΕ 0261 του Π/Υ του ΤΕΕ οικ. έτους 2011, όπου έχει 
εγγραφεί πίστωση ύψους 200.000,00 €.

β) ύψους 72.896,20 € για 39 υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου δεκατρι−
ών (13) Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, όπου έχει 
εγγραφεί συνολική πίστωση ύψους 181.824,80 € στους 
Π/Υ των Περιφερειακών Τμημάτων.

13. Την αριθμ. Δ16γ/208/1/270/Γ/30−04−2010 όμοια από−
φαση (ΦΕΚ 634/Β΄/2010) και το γεγονός ότι το έτος 2010 
προκλήθηκε δαπάνη:

α) ύψους 150.000,00 € για 77 υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ και

β) ύψους 67.425,00 € για 38 υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεκατεσ−
σάρων (14) Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση για το έτος 2011, εβδομήντα επτά (77) υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ και τριάντα εννέα 
(39) υπαλλήλων με σχέση εργσίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου των Περιφερειακών Τμημάτων του 
ΤΕΕ, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) 
ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο και συγκεκριμένα:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Για εβδομήντα επτά (77) υπαλλήλους με σχέση εργα−

σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (29 ΠΕ, 5 ΤΕ, 
40 ΔΕ και 3 ΥΕ) μέχρι 19.660 ώρες συνολικά.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Για τριάντα εννέα (39) υπαλλήλους με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Περιφερειακών 
Τμημάτων μέχρι 11.870 ώρες συνολικά ήτοι:

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Για δεκαπέντε (15) υπαλ−
λήλους (8 ΠΕ, 1 ΤΕ, 6 ΔΕ) μέχρι 3.150 ώρες συνολικά.

2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Για τρεις (3) υπαλλήλους (2 ΠΕ, 
1 ΤΕ) μέχρι 1.440 ώρες συνολικά. 

3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Για έναν (1) υπάλληλο 
(1 ΠΕ) μέχρι 480 ώρες συνολικά.

4. ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΔΕ) 
μέχρι 480 ώρες συνολικά.

5. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Για έναν (1) υπάλ−
ληλο (1 ΠΕ) μέχρι 480 ώρες συνολικά.

6. ΗΠΕΙΡΟΥ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΔΕ) μέχρι 480 
ώρες συνολικά.

7. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Για δύο (2) υπαλλήλους
(2 ΠΕ) μέχρι 200 ώρες συνολικά.

8. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Για δύο (2) υπαλλήλους (2 ΠΕ) 
μέχρι 960 ώρες συνολικά.

9. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Για τέσσερις (4) υπαλλήλους
(2 ΠΕ, 1 ΔΕ, 1ΥΕ) μέχρι 1.200 ώρες συνολικά.

10. ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΤΕ) 
μέχρι 480 ώρες συνολικά.

11. ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Για δύο (2) υπαλλή−
λους (2 ΠΕ) μέχρι 800 ώρες συνολικά.

12. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Για τέσσερις (4) 
υπαλλήλους (3 ΠΕ, 1 ΔΕ) μέχρι 1.000 ώρες συνολικά.

13. ΕΥΒΟΙΑΣ: Για δύο (2) υπαλλήλους (2 ΔΕ) μέχρι 800 
ώρες συνολικά.

Στην παραπάνω απογευματινή υπερωριακή εργασία 
των υπαλλήλων των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ 
θα μπορεί να μετάσχει και μεγαλύτερος αριθμός υπαλ−
λήλων από τον ανωτέρω αναφερόμενο, εντός όμως του 
ίδιου συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων με την παρού−
σα απόφαση ωρών και της εγκεκριμένης πίστωσης.

Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απογευ−
ματινής απασχόλησης για μεν τους υπαλλήλους της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ θα βεβαιώνεται κάθε φορά 
από το αρμόδιο όργανο με εισήγηση του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης ή του Ανεξάρτητου Τμήματος, για δε 
τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Τμημάτων αυτού 
με εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας ή των 
Προϊσταμένων των Τμημάτων κάθε άλλου Περιφερει−
ακού Τμήματος.
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Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν 
τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
    Αριθ. Απόφ. 76/25−02−2011 (5)
Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκ−

παίδευσης σε ένα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
103 παρ. 2 του ν. 3852/2010.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

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

άρθρου 103 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

2. Την παρ. 1 του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 «Δη−
μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Την απόφαση του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ αριθ. 8440/24−02−2011 
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

4. Τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης που λειτουργούσαν στο Δήμο.

5. Την αριθ. 4984/28763/01−04−2011 απόφαση της Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλά−
δας ελέγχου νομιμότητας της αριθ. 76/25−02−2011 από−
φασης του Δ.Σ. Τυρνάβου, αποφασίζουμε:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» των ΝΠΔΔ Σχολι−
κών Επιτροπών με την επωνυμία: 

Α/Α Επωνυμία

1 Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Τυρνάβου

2 Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Τυρνάβου

3 Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αργυροπουλίου

4 Σχολική Επιτροπή Γενικού Λυκείου Τυρνάβου

5 Σχολική Επιτροπή ΕΠΑΛ Τυρνάβου

6 Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αμπελώνα

7 Σχολική Επιτροπή Λυκείου Αμπελώνα

και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Τυρνάβου με 
την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 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−
γηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
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. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννεαμελές 
(9/μελές) Συμβούλιο, ως εξής:

Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από εννεαμελές (9/μελές) Συμ−
βούλιο το οποίο θα αποτελείται από:

— Πέντε (5) αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι), εκ των οποίων δύο 
(2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του δημο−
τικού συμβουλίου

— Δύο (2) Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιότερων, των 
σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

— Δύο (2) εκπροσώπους της ένωσης γονέων και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 
νομικού προσώπου, ορίζεται με την απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατά−
σταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημο−
τικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην 
άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
β) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και η 

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται 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.
6. 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.

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.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τύρναβος, 25 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΗΣ

F
    Αριθ. Απόφ. 74/25−02−2011 (6)
Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας Εκ−

παίδευσης σε ένα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
103 παρ. 2 του ν. 3852/2010.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

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

άρθρου 103 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

2. Την παρ. 1 του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 «Δη−
μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Την απόφαση του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ αριθ. 8440/24−02−2011 
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

4. Τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που λειτουργούσαν στο Δήμο.

5. Την αριθ. 4985/28766/01−04−2011 απόφαση της Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλά−
δας ελέγχου νομιμότητας της αριθ. 74/25−02−2011 από−
φασης του Δ.Σ. Τυρνάβου, αποφασίζουμε:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» των ΝΠΔΔ Σχολι−
κών Επιτροπών με την επωνυμία:

Α/Α Επωνυμία Σχολικών Επιτροπών

1 Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου − 
2ου Νηπιαγωγείου Τυρνάβου

2 Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου − 
1ου Νηπιαγωγείου Τυρνάβου

3 Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου − 
4ου Νηπιαγωγείου Τυρνάβου

4 Σχολική Επιτροπή 4ου−6ου Δημοτικού Σχολείου − 
5ου − 7ου Νηπιαγωγείου Τυρνάβου

5 Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου − 
3ου Νηπιαγωγείου Τυρνάβου

6 Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου − 
6ου Νηπιαγωγείου Τυρνάβου

7 Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Αργυροπουλίου

8 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου 
Αργυροπουλίου

9 Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δαμασίου

10 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου

11 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου − 
Νηπιαγωγείου Πλατανουλίων & Δένδρων

12 Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου − 
1ου, 4ου Νηπιαγωγείου Αμπελώνα

13 Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου − 
2ου Νηπιαγωγείου Αμπελώνα

14 Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου − 
3ου Νηπιαγωγείου Αμπελώνα

15 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου − 
Νηπιαγωγείου Ροδιάς

16 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου − 
Νηπιαγωγείου Βρυοτόπου

17 Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου Δελερίων

και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Τυρνάβου με 
την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

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 ει−
σήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση 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. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννεαμελές 
(9/μελές) Συμβούλιο, ως εξής:

Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από εννεαμελές (9/μελές) Συμ−
βούλιο το οποίο θα αποτελείται από:

— Πέντε (5) αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι), εκ των οποίων δύο 
(2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του δημο−
τικού συμβουλίου

— Δύο (2) Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιότερων, των 
σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

— Δύο (2) εκπροσώπους της ένωσης γονέων και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
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Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νο−
μικού προσώπου, ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου 
διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο 
που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
β) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και η 

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται 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.
6. 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.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με 
καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα 
μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχί−
ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς 
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για 
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τύρναβος, 25 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΗΣ

 F
   Αριθμ. Απόφ. 119 (7)
Συγχώνευση Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και Δ.Ε.Υ.Α. Ακρωτηρίου σε 

ενιαία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  

 Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1069/80 

«Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
και αποχέτευσης».

2. Το Π.Δ. 524/81 «περί σύστασης παρά τω Δήμω Χα−
νίων ενιαίας Επιχειρήσεως Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
υπό την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Απο−
χέτευσης Χανίων».

3. Το Π.Δ. 523/85 περί προσαρμογής της συστατικής 
πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων (Π.Δ. 524/81).

4. Το Π.Δ. 354/93 περί συστάσεως ενιαίας επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία «Διακοινοτική Επι−
χείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ακρωτηρίου Χανίων». 

5. Το άρθρο 1 του Ν. 3852/10 (πρόγραμμα Καλλικράτης) 
περί συστάσεως στο Νομό Χανίων του Καλλικρατικού 
Δήμου Χανίων αποτελούμενου από τους Δήμους: 

α. Χανίων, β. Ελ. Βενιζέλου, γ. Θερίσου, δ. Νέας Κυδω−
νίας, ε. Σούδα, στ.Ακρωτηρίου και ζ. Κεραμιών.

6. Το Αρθρο 109 του ν. 3852/10 περί συγχωνεύσεως 
κοινωφελών επιχειρήσεων των Νέων Δήμων.

7. Το άρθρο 238 του Ν. 3852/10 για τον έλεγχο νομι−
μότητας των πράξεων του Ο.Τ.Α.

8. Τον οδηγό μετασχηματισμού των ΔΕΥΑ που εξέδωσε 
το ΥΠΕΣΑΗΔ και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 2/3/11.

9. Την 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πλατανιά περί απόσχισης της Δημοτικής Ενότητας Νέας 
Κυδωνίας από την ΔΕΥΑΒΑ.

10. Το γεγονός ότι κατά την συνεδρίαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Χανίων στις 23/2/11 που ελήφθη η 
88/2011 απόφαση του Δ.Σ. δεν είχε εκδοθεί ο ανωτέρω 
οδηγός μετασχηματισμού των ΔΕΥΑ και η μέχρι τότε 
εγκύκλιοι δεν εμπόδιζαν την λήψη απόφασης για ταυ−
τόχρονη συγχώνευση και επέκταση γεωγραφικά των 
αρμοδιοτήτων της νέας ΔΕΥΑ Χανίων.

11. Την με αρ. 349+263/30−3−2011 απόφαση του Γεν. 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που 
εγκρίνει την υπ’αρ. 119/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χανίων, αποφασίζουμε:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε.Υ.Α.
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

1. Συγχώνευση Δ.Ε.Υ.Α.
Συνιστάται στο Δήμο Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης 

ενιαία επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης υπό την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Χανίων» και συντομογραφικά Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων από της 
δημοσιεύσεως του παρόντος στο ΦΕΚ και για αόριστο 
χρόνο, η οποία λειτουργεί ως επιχείρηση ΟΤΑ ειδικού 
σκοπού.

Στην συνιστώμενη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων συγχωνεύονται οι 
υφιστάμενες μέχρι σήμερα Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και Δ.Ε.Υ.Α. 
Ακρωτηρίου, οι οποίες λύονται χωρίς εκκαθάριση και 
τμήμα της ΔΕΥΑΒΑ που αφορά την Δημοτική ενότητα 
Νέας Κυδωνίας.

2. Νομικό καθεστώς
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χα−

νίων είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου με κοι−
νωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, 
οργάνωση, εκτέλεση, εκμετάλλευση, λειτουργία και συ−
ντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και 
τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του 
Ν. 1069/1980 όπως ισχύει «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 
επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Για τα 
λοιπά θέματα εφαρμόζονται διατάξεις του Ν. 3463/06 
«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της 
ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1ν. 1069/1980 όπως 
ισχύει).

3. Έδρα της Επιχείρησης
Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Χανίων.
4. Περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων
Περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων είναι τα 

Διοικητικά όρια των πρώην Δήμων Χανίων, Ακρωτηρί−
ου και Νέας Κυδωνίας του Νέου Καλλικρατικού Δήμου 
Χανίων.
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Η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων θα καλύπτει από άποψη αρμοδιοτή−
των της, τις Δημοτικές ενότητες Χανίων, Ακρωτηρίου, 
και Νέας Κυδωνίας που μέχρι σήμερα καλύπτοντας από 
τις Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, Ακρωτηρίου και τη ΔΕΥΑΒΑ

5. Λόγοι − αντικείμενο− σύστασης
α) Η σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων σύμφωνα με τις δια−

τάξεις του Ν. 1069/80 όπως ισχύει, της προσδίδει διοικη−
τική και οικονομική αυτοτέλεια, καθώς και ευελιξίας για 
να αντιμετωπίσει ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια τις 
ανάγκες του κυκλώματος ύδρευσης, αποχέτευσης και 
άρδευσης με την μελέτη και εκτέλεση των απαραίτητων 
σοβαρών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και 
προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή αρμο−
διότητας της και εντός των πλαισίων των παραπάνω 
αρμοδιοτήτων της.

β) Εξασφαλίζει την χρηματοδότηση των έργων αυτών 
από το Π.Δ. Ε., από τη δανειοδότηση και από ίδιους 
πόρους που προβλέπονται από το Ν. 1069/80 όπως 
ισχύει.

6. Εκμετάλλευση έργων και υπηρεσιών
Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. 

Χανίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 
όπως ισχύει, καθώς και τους κανονισμούς που θα εκ−
δοθούν από την ενιαία Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (μέχρι την έγκριση 
των, θα ισχύουν οι υφιστάμενοι κανονισμοί της Δ.Ε.Υ.Α. 
Χανίων).

• Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και 
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών 
ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ΄ 
Ν. 1069/1980 όπως ισχύει).

• Η προσαύξηση λόγω καθυστέρησης εξόφλησης των 
λογ/σμών ύδρευσης − Αποχέτευσης.

• Το ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέ−
κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μια 
δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από 
τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζονται 
σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που κατα−
ναλίσκεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α΄ και 11 Ν. 1069/1980 
όπως ισχύει).

• Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επεν−
δύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών 
και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και 
αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 
παρ. 1. εδ. ια΄ και 13 Ν. 1069/1980 όπως ισχύει).

• Το τέως ειδικό τέλος 3% επί τους εισοδήματος εξ 
οικοδομών που αντικατεστάθη με ισοδύναμο πόρο του 
άρθρου 43 παρ. 3 του Ν. 2065/1992.

• Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προ−
τεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι΄ Ν. 1069/80 
όπως ισχύει).

• Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την 
εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ΄ Ν. 1069/80 
όπως ισχύει).

• Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ΄ Ν. 1069/80 όπως ισχύ−
ει).

• Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80 όπως ισχύει, 
όπως το άρθρο 28 τούτου τροποποιήθηκε με το άρθρο 
6 παρ. 13 του Ν. 2307/1995).

• Έσοδα από παροχές υπηρεσιών πάσης φύσεως προς 
τρίτους (π.χ. μελέτες, επίβλεψη έργων κ.λ.π.).

• Έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναλύσεων νερού 
και λυμάτων.

• Έσοδα από εκμετάλλευση έργων άρδευσης.
9. Διοίκηση
1. Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο 

που αποτελείται από εννέα (9) μέλη τα οποία ορίζο−
νται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Από τα μέλη αυτά:
α. Πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ 

των οποίων το ένα προέρχεται από τη μειοψηφία.
β. Δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που 

έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
Επιχείρησης.

γ. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελη−
τηρίου, Τμήμα Δυτικής Κρήτης.

δ. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
Επιχείρηση.

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και του κοινωνικού 
φορέα προτείνονται από τους αντίστοιχους φορείς.

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρό−
εδρο του (΄Αρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και άρθρο 
255 παρ. 4 του Ν. 3463/06)

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί 
τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις 
εγκατασταθούν τα νέα μέλη.

4. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Αντιπρόε−
δρος εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις 
της, δικαστικές ή εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/80 
όπως ισχύει).

10. Μεταβατικές ρυθμίσεις
α. Η τιμολόγηση του παρεχόμενου νερού ύδρευσης 

και η αποχέτευση στα ακίνητα του Δήμου Χανίων και 
στην υπηρεσία πρασίνου (άρδευση κήπων) ως και στα 
Αφοδευτήρια θα βασίζεται στο κόστος διαχείρισης του 
νερού.

β. Όσον αφορά τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί 
πριν τη σύσταση της νέας Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων από τους πε−
λάτες της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας προς την 
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α και τον τρόπο είσπραξης αυτών θα υπογραφεί 
προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο Δ.Ε.Υ.Α. εντός 
60 ημερών από της συστάσεως, η οποία θα καθορίζει 
τον τρόπο είσπραξης και απόδοσης των οφειλών.

γ. Όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
και ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ των παλαιών υπό συγχώνευση Δ.Ε.Υ.Α., 
δηλαδή ΧΑΝΙΩΝ και ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ της 31/12/2010 καθί−
στανται στοιχεία ισολογισμού έναρξης 1/1/2011 της νέας 
Δ.Ε.Υ.Α. και επίσης όλες οι λογιστικές κινήσεις−εγγραφές 
που έγιναν από 1/1/2011 μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης 
του παρόντος στο ΦΕΚ από τις δύο ΔΕΥΑ μεταφέρονται 
συγκεντρωτικά και με μία εγγραφή εντάσσονται στα 
Λογιστικά Βιβλία της νέας Δ.Ε.Υ.Α.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιβάρυνση 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 19 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ−ΤΣΑΦΑΡΗ  
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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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