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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 11419/3171 (1)
  Κατάταξη υπαλλήλων των Κρατικών Περιφερειών Ηπεί−

ρου και Δυτικής Μακεδονίας στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6 και 280 περ VI. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

2. Του ν. 3528/2007 [ΦΕΚ 26/ΤΑ/9.2.2007] «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, που αφορούν στην 
υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων δημοσίων υπαλ−
λήλων».

3. Του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο−
ρισμού σε θέσεις φορέων δημοσίου φορέα, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει».

4. Των άρθρων 1, 7−16, 20−21 και 26 του ΠΔ 141/2010 
(ΦΕΚ 234/ΤΑ/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας»

5. Του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23−12−2010) «Ενίσχυση 
και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες 
διατάξεις».

6. Τις αριθμ. 71743/14.12.2010 και 73951/27.12.2010 εγκυ−
κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Τις αριθμ. 74938/30−12−2010, 74941/30−12−2010 (ΦΕΚ 
1278/Γ/31−12−2010), 74937/30−12−2010, 74936/30−12−2010 
και 74965/30−12−2010 (ΦΕΚ 1265/Γ/31−12−2010) κοινές 
αποφάσεις των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο−
νομικών, με τις οποίες μετατάχθηκαν οι κατωτέρω 
υπάλληλοι από τη Νομαρχιακή Αυτ/ση Θεσπρωτίας, 
τη Νομαρχιακή Αυτ/ση Πρέβεζας στην Περιφέρεια 
Ηπείρου και από τη Νομαρχιακή Αυτ/ση Καστοριάς, 
Νομαρχιακή Αυτ/ση Κοζάνης και Νομαρχιακή Αυτ/
ση Φλώρινας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Κατατάσσουμε τους κάτωθι μονίμους υπαλλήλους 
των Κρατικών Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακε−
δονίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου−Δυτικής 
Μακεδονίας ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ−

ΘΕΣΕΩΝ:
1. Κωλέτσης Ανδρέας του Αργυρίου−Ελευθερίου, του 

κλάδου ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού, με Γ΄ βαθμό σε συ−
νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχης κατηγορίας 
και κλάδου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
− Δυτικής Μακεδονίας με το βαθμό και το μισθολογικό 
κλιμάκιο που κατέχει.

2. Τράικου Ελένη του Δημητρίου, του κλάδου ΤΕ 
Διοικητικού−Λογιστικού με Α΄ βαθμό, σε συνιστώμενη 
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προσωποπαγή θέση αντίστοιχης κατηγορίας και κλά−
δου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής 
Μακεδονίας με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο 
που κατέχει.

3. Μήτρου Φανή του Φερδινάνδου, Ι.Δ.Α.Χ. του κλάδου 
ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού, με Β΄ βαθμό, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση αντίστοιχης κατηγορίας και κλά−
δου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής 
Μακεδονίας με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο 
που κατέχει.

4. Γκέτσιου Ζωή του Θωμά, Ι.Δ.Α.Χ. του κλάδου ΤΕ 
Διοικητικού−Λογιστικού, με Γ΄ βαθμό, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση αντίστοιχης κατηγορίας και κλά−
δου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής 
Μακεδονίας με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο 
που κατέχει

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ:
Μπαλαούρας Νικόλαος του Χρήστου, του κλάδου ΔΕ 

Διοικητικών− Γραμματέων, με Α΄ βαθμό, σε οργανική 
θέση αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας με 
το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1.1.2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 30 Μαρτίου 2011

Η Γενική Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ

        Ö 

 Αριθμ. Αποφ. 6/2011 (2)
Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Σερίφου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254, 257, 258, 104 και 102 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ν.3870 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δα−
πάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, 
κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 
87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 259 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε:

Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στο Δήμο Σε−
ρίφου σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κα−
τηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής :

α. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

α/α Ονοματεπώνυμο Όνομα 
πατρός

Κατηγορία− 
κλάδος ή 
ειδικότητα

Εκπ/κή βαθμίδα/

 ειδικότητα

1 Αποστόλου 
Ελένη

Αθανάσιος ΠΕ3 ΠΕ3 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2 Κουζούπη 
Βαρβάρα

Νικόλαος ΤΕ17 ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3 Μονοβασίου 
Ελένη

Νικόλαος ΔΕ1 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

4 Γαλανός 
Κλεάνθης

Δημήτριος ΔΕ1 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

5 Βουμβουλά−
κη Ελένη

Ζαχαρίας ΔΕ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟ−
ΛΙΤΩΝ

6 Δορεβάτη 
Μαρία

Δημήτριος ΔΕ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟ−
ΛΙΤΩΝ

7 Μαθιουδάκη 
Αικατερίνη

Ανδρέας ΔΕ15 ΔΕ 15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟ−
ΡΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

8 Μαγουλάς 
Γεώργιος

Ιωάννης ΔΕ29 ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ ΑΥ−
ΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΠΟΡ−
ΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)

9 Κουζούπης 
Αντώνιος

Θεόδωρος ΔΕ24 ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΛΟΓΟΣ

10 Μαγουλάς 
Γεώργιος

Κων/νος ΥΕ16 ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

11 Μποφίλιος 
Ιωάννης

Θεόφιλος ΥΕ14 ΥΕ14 ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

12 Ρώτας 
Θωμάς Στα−
μάτης

Γεώργιος ΥΕ14 ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

13 Κουζούπης 
Γεώργιος

Αναστά−
σιος

ΥΕ16 ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Όνομα 
πατρός

Κατηγορία− 
κλάδος ή 
ειδικότητα

Εκπ/κή βαθμίδα/ 
ειδικότητα

1 Λυμβαίου 
Αγγελική

Αθανάσιος ΔΕ ΔΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 Χρυσολωράς 
Νικόλαος

Ιωάννης ΥΕ16 ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3 Κουζούπη 
Μαρία

Νικόλαος ΥΕ16 ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

YE ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

α/α Ονοματε−
πώνυμο

Όνομα 
πατρός

Κατηγορία− κλά−
δος ή ειδικότητα

Είδος Απα−
σχόλησης

1 Αχλάδη 
Δήμητρα

Βιδάλης ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ

Μερικής 2 
ώρες/ ημέρα
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
1.1.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέριφος, 17 Ιανουαρίου 2011

Ο Δήμαρχος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

    Ö 
 Αριθμ. Αποφ. 56/2011 (3)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσε−

ων των πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν στο νέο Δήμο 
Πύλης σε μία επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινω−
φελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης 
Δήμου Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α. ΠΥΛΗΣ)».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΛΗΣ 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 107−109 
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),

3. Των άρθρων 254 και 255 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),

4. Τις αριθμ. οικ. 4569/εγκ.11/27−1−2011 και οικ. 9104/εγκ. 
24/24−2−2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομι−
κών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των 
Δήμων» και «Διευκρινήσεις για αρμοδιότητες νπδδ και 
κοινωφελούς επιχείρησης των δήμων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συγχώνευσης» αντίστοιχα.

5. Τις συστατικές πράξεις όλων των υπό συγχώνευση 
Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων των πρώην Δή−
μων που συνενώθηκαν στο νέο Δήμο Πύλης σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010.

6. Την αριθμ. 610/27192/30−3−2011 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
– Στερεάς Ελλάδας ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 
56/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Πύλης, αποφασίζουμε:

Τη συγχώνευση των νομικών προσώπων: 
1. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αιθήκων 

(ΚΟΙ.Δ.Ε.Α.) με το διακριτικό τίτλο «Πίνδος» (αρ. εγκρι−
τικής απόφασης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 8265/26−6−2009, 
ΦΕΚ Β/1370/10−7−2009),

2. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανά−
πτυξης Δήμου Γόμφων (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Γ.) (αρ. εγκριτικής 
απόφασης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 6794/1−6−2009, ΦΕΚ 
Β/1102/9−6−2009),

3. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Πιαλείων 
(ΚΟΙ.Δ.Ε.Π.) (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. Περ. Θεσσα−
λίας: 16472/17−12−2008, ΦΕΚ Β/2669/31−12−2008 και μετα−
τροπής 1549+1489/6−2−2009, ΦΕΚ Β/304/19−2−2009),

4. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανά−
πτυξης Δήμου Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.) (αρ. εγκριτικής 
απόφασης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 11276/15−10−2009, ΦΕΚ 
Β/2291/27−10−2009),

5. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και 
Ανάπτυξης Δήμου Πινδαίων (ΚΟΙ.Δ.Ε.Π.Α.) (αρ. εγκριτικής 
απόφασης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 3146/27−3−2009, ΦΕΚ 
Β/658/9−4−2009),

6. Κοινωφελής Κοινοτική Επιχείρηση Κοινότητας Νε−
ράιδας (ΚΟΙ.Κ.Ε.Π. Νεράιδας) (αρ. εγκριτικής απόφα−

σης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 6605+6604/26−5−2009, ΦΕΚ 
Β/1030/29−5−2009),

7. Κοινωφελής Κοινοτική Επιχείρηση Κοινότητας Μυ−
ροφύλλου (ΚΟΙ.Κ.Ε.Π. Μυροφύλλου) (αρ. εγκριτικής από−
φασης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 6652+6650/27−5−2009, ΦΕΚ 
Β/1030/29−5−2009),

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του 
Ν. 3852/2010, σε νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης 
Δήμου Πύλης και σύντομο διακριτό τίτλο: «ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α. 
ΠΥΛΗΣ» η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος 
σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχω−
νευόμενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων, ως εξής:

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 109 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α/87/7−6−2010) συγχωνεύονται υποχρεωτικά οι πα−
ρακάτω επτά Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις των 
αντιστοίχων ΟΤΑ Α΄ Βαθμού που καταργούνται:

1. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αιθήκων 
(ΚΟΙ.Δ.Ε.Α.) με το διακριτικό τίτλο «Πίνδος» (αρ. εγκρι−
τικής απόφασης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 8265/26−6−2009, 
ΦΕΚ Β/1370/10−7−2009),

2. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανά−
πτυξης Δήμου Γόμφων (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Γ.) (αρ. εγκριτικής 
απόφασης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 6794/1−6−2009, ΦΕΚ 
Β/1102/9−6−2009),

3. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Πιαλείων 
(ΚΟΙ.Δ.Ε.Π.) (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. Περ. Θεσσα−
λίας: 16472/17−12−2008, ΦΕΚ Β/2669/31−12−2008 και μετα−
τροπής 1549+1489/6−2−2009, ΦΕΚ Β/304/19−2−2009),

4. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανά−
πτυξης Δήμου Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.) (αρ. εγκριτικής 
απόφασης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 11276/15−10−2009, ΦΕΚ 
Β/2291/27−10−2009),

5. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και 
Ανάπτυξης Δήμου Πινδαίων (ΚΟΙ.Δ.Ε.Π.Α.) (αρ. εγκριτικής 
απόφασης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 3146/27−3−2009, ΦΕΚ 
Β/658/9−4−2009),

6. Κοινωφελής Κοινοτική Επιχείρηση Κοινότητας Νε−
ράιδας (ΚΟΙ.Κ.Ε.Π. Νεράιδας) (αρ. εγκριτικής απόφα−
σης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 6605+6604/26−5−2009, ΦΕΚ 
Β/1030/29−5−2009),

7. Κοινωφελής Κοινοτική Επιχείρηση Κοινότητας Μυ−
ροφύλλου (ΚΟΙ.Κ.Ε.Π. Μυροφύλλου) (αρ. εγκριτικής από−
φασης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 6652+6650/27−5−2009, ΦΕΚ 
Β/1030/29−5−2009),

σε μία νέα Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με επω−
νυμία: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής 
Ανάπτυξης Δήμου Πύλης» και σύντομο διακριτό τίτλο: 
«ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α. ΠΥΛΗΣ».

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ−ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η Νομική μορφή της επιχείρησης είναι Κοινωφελής 

Δημοτική Επιχείρηση – Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δι−
καίου μη κερδοσκοπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρ. 252 του Κ.Δ.Κ., Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α/114/8−6−2006). 

ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:
Φορέας ίδρυσης της επιχείρησης είναι ο νέος Δήμος 

Πύλης, όπως αυτός συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρ. 1 του Ν. 3852/2010.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
• Η νέα κοινωφελής δημοτική επιχείρηση θα διέπεται 

από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ., (Ν.3463/2006) και 
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του Ν. 3852/2010 για τη σύσταση, τη νομική φύση, τη 
διοίκηση, τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., την διαχείριση της 
ταμειακής υπηρεσίας, θέματα που αφορούν το προ−
σωπικό, το διαχειριστικό έλεγχο, την εποπτεία, τους 
κανονισμούς και τη διάλυση και τα κίνητρα που ισχύουν. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις 
της αστικής και εμπορικής νομοθεσίας.

• Η σύσταση της νέας κοινωφελούς δημοτικής επιχεί−
ρησης γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πύλης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συ−
νόλου των μελών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως μετά την ολοκλήρωση της διαδικα−
σίας ελέγχου νομιμότητας. Η πράξη αυτή περιλαμβάνει 
όλα τα στοιχεία της απόφασης του Δημοτικού Συμβου−
λίου και αποτελεί το καταστατικό της επιχείρησης και 
σε περίπτωση σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, 
μεταγραπτέο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο.

• Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−
χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στη νέα κοινωφελή δημοτική επιχείρηση που προκύπτει, 
η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβά−
σεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου 
μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες 
διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, 
συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή δημο−
τική επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική 
πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

• Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων 
μεταφέρεται στη νέα κοινωφελή δημοτική επιχείρηση 
και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας 
του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται 
λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφα−
λιστικές συνέπειες.

• Συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
προγράμματα, που υλοποιούνται από τις συγχωνευ−
θείσες επιχειρήσεις, συνεχίζουν να υλοποιούνται από 
τη νέα κοινωφελή δημοτική επιχείρηση που προκύπτει, 
η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα 
προγράμματα αυτά. Στις υποχρεώσεις και στα δικαιώ−
ματα αυτά συμπεριλαμβάνονται όσες απορρέουν από 
συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι συμβάσεις του 
προσωπικού ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, ανανεώνονται από 
τη νέα κοινωφελή δημοτική επιχείρηση που προκύπτει, 
ως διάδοχο σχήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

ΣΚΟΠΟΙ:
Α) Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η 

παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς: 
Α.1 τουρισμού και συγκεκριμένα
• Η προώθηση του φυσιολατρικού, πολιτιστικού, 

αθλητικού τουρισμού, καθώς και αγροτουρισμού και η 
δημιουργία και εκμετάλλευση των αντίστοιχων εγκα−
ταστάσεων παροχής των υπηρεσιών αυτών.

• Η δημιουργία και εκμετάλλευση ορεινών καταφυγίων 
και θεματικών πάρκων υπαίθριων δραστηριοτήτων. 

• Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού 
με θέματα συναφή με τουρισμό.

Α.2 Περιβάλλοντος (με εξαίρεση την καθαριότητα των 
κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορ−
ριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και 
τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης 
νεκρών) και συγκεκριμένα:

Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−
σία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

• Η εκπόνηση προγραμμάτων για την προστασία και 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία της 
χλωρίδας και πανίδας και την καταπολέμηση της ρύ−
πανσης στην περιφέρεια του Δήμου.

• Η διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού 
με θέματα συναφή με το περιβάλλον. 

• Η δημιουργία και εκμετάλλευση δημοτικών επιστη−
μονικών εργαστηρίων.

• Η εκμετάλλευση δημοτικών σφαγείων και η εκπόνη−
ση αντιστοίχων επενδυτικών προγραμμάτων.

• Η δημιουργία και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης 
αυτοκινήτων και συναφών εγκαταστάσεων.

Β) Η συνέχιση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς πόρους προ−
γραμμάτων, που υλοποιούνταν από τις συγχωνευθείσες 
επιχειρήσεις, (Βοήθεια στο Σπίτι και Μονάδες Κοινωνικής 
Μέριμνας), καθώς και η υλοποίηση νέων με παρόμοιους 
σκοπούς που θα προκηρυχτούν στο μέλλον.

Γ) Οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρ. 83 του Κ.Δ.Κ., Ν.3463/2006 και τη 
σχετική νομοθεσία.

Δ) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας στις θεματικές ενότητες δραστηριο−
ποίησης της επιχείρησης. 

Ε) Η ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλη−
σης και συγκεκριμένα:

• Η υλοποίηση ή συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά 
σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για 
την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της 
απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφό−
ρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και 
ευρωπαϊκών πολιτικών.

• Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με 
την ίδρυση και λειτουργία γραφείου Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού.

• Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυνα−
μικού της περιοχής με την ανάπτυξη συμβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, 
με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για 
την εξεύρεση απασχόλησης καθώς και στην προώθηση 
όσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

ΣΤ) Η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών 
συναφών με τους παραπάνω, οι οποίοι δεν θα έχουν 
εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
1. Η νέα κοινωφελής δημοτική επιχείρηση διοικείται 

από Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από 11 
μέλη τα οποία ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές 
τους από το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης.

Από τα μέλη αυτά:
• Πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και 

τουλάχιστον ένας εξ αυτών προέρχεται από τη μειο−
ψηφία. 
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• Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

• Τέσσερις (4) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης. 

• Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων υπο−
δεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, εφόσον 
αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζό−
μενους. Σε περίπτωση που απασχολεί λιγότερους από 
20 εργαζόμενους η θέση καταλαμβάνεται από δημότη 
ή κάτοικο.

2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του δημοτικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η 
θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την 
εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλί−
ου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για 
αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και 
του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η σύμ−
φωνη γνώμη του οργάνου που τους προτείνει.

4. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρό−
εδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 
επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχε−
τική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορί−
ζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής 
της επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή 
του δημοτικού συμβουλίου.

5. Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει 
στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, 
η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλί−
ου μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της 
επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλ−
λεται αποζημίωση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον 
καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου αυτής 
λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάστα−
ση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστι−
κή περίοδο.

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκ−
δίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται τα 
ανώτερα χρηματικά όρια των ως άνω αποζημιώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το κεφάλαιο της τη νέας κοινωφελούς δημοτικής επι−

χείρησης ανέρχεται σε 1.257.546,02€, όσο το άθροισμα 
του κεφαλαίου των υπό συγχώνευση επιχειρήσεων, 
ήτοι:

1. 374.402,00€ από Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση 
Δήμου Αιθήκων (ΚΟΙ.Δ.Ε.Α.) με το διακριτικό τίτλο «Πίν−
δος»,

2. 50.000,00€ από Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση 
Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Γόμφων (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Γ),

3. 188.041,09€ από Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση 
Δήμου Πιαλείων (ΚΟΙ.Δ.Ε.Π.),

4. 373.367,58€ από Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση 
Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.), 

5. 154.402.05 από Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πο−
λιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Πινδαίων (ΚΟΙ.Δ.Ε.Π.Α.), 

6. 67.333,30€ από Κοινωφελή Κοινοτική Επιχείρηση 
Κοινότητας Νεράιδας (ΚΟΙ.Κ.Ε.Π. Νεράιδας), 

7. 50.000,00€ από Κοινωφελή Κοινοτική Επιχείρηση 
Κοινότητας Μυροφύλλου (ΚΟΙ.Κ.Ε.Π. Μυροφύλλου). 

ΠΟΡΟΙ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Πύλης για τις δρα−

στηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες, 
κατόπιν της κατάθεσης από τη νέα κοινωφελή δημοτική 
επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης της, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006.

• Η παροχή υπηρεσιών προς το Δήμο Πύλης και τα 
Νομικά Πρόσωπα που αυτός εποπτεύει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006.

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

• Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με 
τους καταστατικούς σκοπούς (κυλικεία, τουριστικοί 
χώροι κ.λπ.).

• Έσοδα από εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών 
της.

• Από συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις για 
την υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών με τους κα−
ταστατικούς σκοπούς. (αρ. 225 του Ν. 3463/2006 και αρ. 
100 του Ν. 3852/2010.

• Από χορηγίες, διαφημίσεις, δάνεια, δωρεές, κληρο−
δοτήματα, ενισχύσεις από Νομικά Πρόσωπα του Δημο−
σίου ή Ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα και 
από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα (50) 

χρόνια από την ημερομηνία της δημοσίευσης της κατά 
Νόμο Πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ − ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Έδρα της τη νέας κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης 

ορίζεται το Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενό−
τητας Πιαλείων που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα 
Φήκης.

ΛΥΣΗ:
• Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί με την συμπλήρωση 

του χρόνου για τον οποίο έχει συσταθεί ή πριν την 
πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειο−
ψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία 
λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενερ−
γός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

• Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
Πύλης.

• Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Πύλης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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    (4)
Τροποποίηση των διατάξεων του «Κανονισμού και Τι−

μολόγια Χρεώσεων επί Πλοίων/Πλωτών Ναυπηγη−
μάτων στη Λιμενική Περιοχή της ΟΛΠ Α.Ε.» και του 
Τιμολογίου No 5 − Χρήσης Λιμένος και Παροχής Υπη−
ρεσιών προς Επιβάτες του Άρθρου 26 του «Κανονι−
σμού και Τιμολόγια για Εργασίες Φορτοεκφόρτω−
σης − Διακίνησης − Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και 
Παροχής Υπηρεσιών προς Επιβάτες και Οχήματα», 
που εγκρίθηκαν με την αρ. 180/29−09−2010 απόφα−
ση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. και δημοσιεύτηκαν στο αρ. 1643/
Β΄/14−10−2010 Φ.Ε.Κ.».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Αριθ. Αποφ. Δ.Σ./Ο.Λ.Π.Α.Ε. 77/28−03−2011)

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου δεύτερου του 

Ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πει−
ραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε 
ανώνυμες εταιρείες» (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/1−3−1999), η οποία 
προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του 
Ν.3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα−
τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» 
(ΦΕΚ 153/τ.Α΄/19−6−2003).

2. Το Καταστατικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε., το οποίο αρχικά 
ενσωματώθηκε στο άρθρο τρίτο του Ν. 2688 / 1999 (ΦΕΚ 
40 / 1−3−1999 τ.Α΄), όπως τελικά τροποποιήθηκε, εγκρίθη−
κε και ισχύει, ιδίως το Άρθρο 9, παραγρ. 2, περίπτωση 
ιστ’ (ΦΕΚ 14722 / 24−12−2009 τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

3. Την 24/17−3−2011 απόφαση του Συμβουλίου Διεύ−
θυνσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος Πρακτικού.

4. Την τοποθέτηση του Προέδρου και Διευθύνοντος 
Συμβούλου Γεώργιου Ανωμερίτη.

5. Τη σχετική με το θέμα συζήτηση, αποφάσισε (αριθ−
μός απόφασης: 77)

Α. Την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων 
του «Κανονισμού και Τιμολόγια Χρεώσεων επί Πλοίων/
Πλωτών Ναυπηγημάτων στη Λιμενική Περιοχή της ΟΛΠ 
ΑΕ», ως εξής:

Α.1. Στο Άρθρο 3 − Α΄ Κανονικές Χρεώσεις:
α. Στην παράγραφο 4.5. προστίθεται μετά τη λέξη 

«..υλικών.» η νέα κατηγορία «καταδυτικά σκάφη».
β. Στην παράγραφο 5 τροποποιείται και συμπληρώ−

νεται ο πίνακας, ως εξής:

Κατηγορία Πλοίου* / 
πλωτού ναυπηγήματος 

Μονάδα Υπολογισμού Χρέωση 
(€)

Κρουαζιερόπλοια, θαλαμηγοί 
και λοιπά σκάφη αναψυχής 

Κάθε στάδιο εργασίας 
(δέσιμο ή λύσιμο) 

125,00

Φ/Γ και λοιπά πλωτά ναυπη−
γήματα 

Κάθε στάδιο εργασίας 
(δέσιμο ή λύσιμο) 

75,00

Επιβατηγά ακτοπλοΐας μή−
κους έως 180 μέτρα, 

Κάθε πλοίο μηνιαίως 675,00

Επιβατηγά ακτοπλοΐας μή−
κους άνω των 180 μέτρων 

Κάθε πλοίο μηνιαίως 950,00

Ταχύπλοα (υψηλής περιόδου) 
2 αφίξεις ανά ημέρα, 

Κάθε πλοίο μηνιαίως 400,00

Ταχύπλοα (χαμηλής περιό−
δου/) έως 1 άφιξη ανά ημέρα 

Κάθε πλοίο μηνιαίως 200,00

Έκτακτη παροχή εργασίας 
(δέσιμο και λύσιμο) 

Ανά εργασία (δέσιμο 
ή λύσιμο) 

48,00

*εξαιρείται και δεν παρέχεται η υπηρεσία καβοδεσίας σε υδροπτέρυγα 
και επιβατηγά σκάφη έως 150 ΚΟΧ

Α.2. Στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, διορθώνεται στη 
δεύτερη σειρά η κλιμάκωση των ημερών παραμονής 
σε 6 − 10.

Α.3. Στο Άρθρο 6 − Τρόπος και βάση Υπολογισμού 
Χρεώσεων προστίθενται οι ακόλουθες 10η και 11η πα−
ράγραφοι: «10. Ως σκάφη περιβαλλοντικών ευκολιών 
νοούνται τα σκάφη που σύμφωνα με τα έγγραφα εθνικό−
τητάς τους έχουν χαρακτηριστεί ως ευκολίες υποδοχής 
καταλοίπων ή σκάφη περισυλλογής πετρελαιοειδών 
και λοιπών καταλοίπων από τη θαλάσσια περιοχή και 
την μεταφορά τους στους αδειοδοτημένους για τη 
συγκέντρωση και επεξεργασία τους χώρους ή λοιπές 
εγκαταστάσεις.

Δεν εντάσσονται στην κατηγορία αυτή πλοία /πλωτά 
ναυπηγήματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως πλωτές 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (διαχωριστή−
ρες) για τα οποία προβλέπεται ειδική χρέωση καθοριζό−
μενη από τις συμβάσεις που κάθε φορά ισχύουν».

«11. Η χρέωση για την εργασία καβοδεσίας πλοίων 
της ακτοπλοΐας θα υπολογίζεται ανά μήνα αδιαίρετο 
για τις παρεχόμενες στη διάρκεια του μήνα εργασίες.
ανεξάρτητα του αριθμού προσεγγίσεων. Η χρέωση θα 
διακόπτεται μόνο για τους μήνες που αποδεδειγμένα 
το πλοίο δεν εκτελεί δρομολόγια (π.χ. επισκευάζεται, 
διέκοψε την εκτέλεση δρομολογίων κ.λπ.) και εφόσον 
στη διάρκεια του δεν πραγματοποιήθηκαν πλέον των 
3 προσεγγίσεων. Η χρέωση για τις έως 3 προσεγγίσεις 
θα υπολογίζεται ως έκτακτη παροχή εργασίας και θα 
χρεώνεται με το αντίστοιχο τιμολόγιο».

Α.4. Στο Άρθρο 8, παράγραφος 5, τροποποιείται το 
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των 30 ημερών σε 
50 ημέρες.

β. Την τροποποίηση και συμπλήρωση του «Κανονι−
σμού και Τιμολόγια επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων 
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Περιοχή της ΟΛΠ ΑΕ», ως 
εξής:

Β.1. Στο Άρθρο 4, προστίθεται στην 4η παράγραφο η 
ακόλουθη πρόταση:

«...Δύναται να εγκριθεί αίτημα για διάθεση ελεύθερης 
πλευράς σε πλοία των οποίων εγκρίθηκε η παραβολή 
σε θέσεις επισκευής που προβλέπεται η δυνατότητα 
παραβολής «έξωθι ετέρου πλοίου». Η έγκριση παρέχεται 
για χρονικό διάστημα μέχρι τρείς (3) ημέρες, με την 
υποχρέωση της καταβολής της χρέωσης για τη θέση 
που παραμένει κενή ως ελεύθερη πλευρά».

Β.2. Στο Άρθρο 11, παράγραφος 4, τροποποιείται το 
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των 30 ημερών σε 
50 ημέρες.

Γ. Την τροποποίηση και συμπλήρωση του Τιμολογί−
ου No 5− Χρήσης Λιμένος και Παρεχομένων Υπηρεσιών 
προς Επιβάτες, του Άρθρου 26 του «Κανονισμού και 
Τιμολόγια για Εργασίες Φορτοεκφόρτωσης−Διακίνησης−
Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Παροχής Υπηρεσιών 
προς τους Επιβάτες και Οχήματα», ως εξής:

Γ1. Στην περίπτωση Ι
Το Β΄ Κεφάλαιο − Πρόσθετες Εργασίες τροποποιείται 

και αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
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Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διάθεση λεωφορείων, εργατών ή μηχανικών μέσων 
κατόπιν αιτήσεως και για λογαριασμό των ενδια−
φερόμενων 

Χρέωση (€)

1. Για διάθεση λεωφορείων, πέραν των προ−
γραμματισθέντων από την αρμόδια υπηρεσία, 
καταβάλλονται: 

200,00

α. 7ωρο αδιαίρετο μίσθωμα για κάθε λεωφο−
ρείο και
β. το ημερομίσθιο του οδηγού που διατίθεται 
(με βάση τα προβλεπόμενα στην παρ.
II. Β. του παρόντος). 

2. Για διάθεση εργατών για λογαριασμό ναυτιλι−
ακών πρακτορείων ή ταξιδιωτικών γραφείων 
καταβάλλεται για κάθε απασχολούμενο εργά−
τη το ισχύον ανά 7ωρο ημερομίσθιο με βάση 
τα προβλεπόμενα στην παρ. II. Β. 

3. Για τη διάθεση του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου 
μεταφοράς αποσκευών, καταβάλλεται ωριαία 
χρέωση και κατ’ ελάχιστο για 2 ώρες (συμπε−
ριλαμβάνεται και η αμοιβή του χειριστή). 

45,00

4. Για τη διάθεση μηχανικών μέσων (κλαρκ, κ.α.), 
καταβάλλεται ωριαίο μίσθωμα μηχανήματος, 
σύμφωνα με το Τιμολόγιο μηχανικών μέσων 
και εργαλείων. 

• Στο κεφάλαιο Α − Κανονικές Αμοιβές, συμπληρώ−
νονται οι ακόλουθες παράγραφοι και διατυπώνονται 
ως εξής:

− Παράγραφος 1.
«1. Οι αμοιβές για χρήση λιμένος υπολογίζονται ανά 

επιβάτη ο οποίος:
− επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται σε ή από πλοίο γραμμών 

εσωτερικού / εξωτερικού
− Παράγραφος 5
«5. Ως ελάχιστη αμοιβή για από/επιβίβαση επιβατών 

που χρησιμοποιούν τους Επιβατικούς Σταθμούς Εξωτε−
ρικού του ΟΛΠ, ορίζεται το ποσό των 600 ευρώ κατά 
πλοίο, το οποίο καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση και 
μετά τον υπολογισμό των εκπτώσεων.

− Παράγραφος 6
«6. Οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων τα οποία παραμέ−

νουν στα κρηπιδώματα των Επιβατικών Σταθμών του 
ΟΛΠ πέραν του 24ωρου επιβαρύνονται με τις χρεώσεις 
transit από / επιβιβάσεων (αμοιβή χρήσης λιμένος και 
αμοιβή χρήσης συστημάτων ελέγχου) για κάθε 24ωρο, 
μειωμένες κατά 50%. Η χρέωση αυτή αφορά τις transit 
από/επιβιβάσεις πέραν της 1ης κατά την άφιξη και της 
τελευταίας πριν την αναχώρηση του πλοίου.

• Το Κεφάλαιο Β΄− Αμοιβές Πρόσθετων Εργασιών, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αμοιβή για το απασχολούμενο προσωπικό που δι−

ατίθεται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων είναι 
η ακόλουθη:  

Για κάθε 
απασχολούμενο 

εργάτη 
ή οδηγό 

Χρέωση σε €

Εργάσιμη Ημέρα 
(Δευτέρα − Σάββατο) 

Εξαιρετέα Ημέρα 
και Κυριακή

Για κάθε 7ωρο 160,00 230,00

Γ.3. Στην Περίπτωση Ill−Υπόχρεοι −Χρόνος και Τρόπος 
Καταβολής

• Στο Α΄ Κεφάλαιο −Υπόχρεοι Καταβολής προστίθεται 
η ακόλουθη πρόταση:

Οι αμοιβές για τις πρόσθετες εργασίες, τις λοιπές 
χρεώσεις και τις χρεώσεις για φόρτωση τροφοεφοδίων, 
καταβάλλονται από τον αιτούντα.

• Στο Β΄ Κεφάλαιο −Χρόνος −Τρόπος Καταβολής Αμοι−
βών και Υποβολής Δικαιολογητικών προστίθενται οι 
ακόλουθες παράγραφοι οι οποίες αριθμούνται σε 7,8, 
και 9:

7. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του «Κανονισμού Οικονο−
μικής Διαχείρισης του ΟΛΠ Α.Ε.» υπέρ των τρίτων στους 
οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη των προβλεπομένων 
από το παρόν τιμολόγιο αμοιβών καθορίζεται προμήθεια 
επί των αποδιδόμενων ποσών ως εξής:

i) Επί των αμοιβών για τους επιβιβαζόμενους / αποβι−
βαζόμενους επιβάτες σε κρουαζιερόπλοια:

ποσοστό 2%.
ii) Επί των αμοιβών για επιβίβαζόμενους / αποβιβαζό−

μενους επιβάτες σε πλοία εσωτερικού:
ποσοστό 5%.
Οι ανωτέρω προμήθειες προσαυξάνονται κατά 2% 

και 3% αντίστοιχα επί του αποδιδόμενου ποσού, εφό−
σον η απόδοση των εισπραχθέντων γίνει εφάπαξ και 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 1 του 
παρόντος.

8. Οι προμήθειες καταβάλλονται στους δικαιούχους, 
μετά την εξόφληση των τιμολογίων του ΟΛΠ Α.Ε. και εντός 
2μήνου από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου τους.»

9. Οι αμοιβές για τις πρόσθετες εργασίες, τις λοιπές 
χρεώσεις και τις χρεώσεις για φόρτωση τροφοεφοδί−
ων, καταβάλλονται από τον αιτούντα, εντός 10ημέρου 
από την ημερομηνία επίδοσης του Τιμολογίου Παροχής 
Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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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