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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.6.148/οικ. 115536/1599 (1)
  Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ως προς την επωνυ−

μία της εταιρείας «ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ−

ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις:
α) του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Απλοποίηση της αδει−

οδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,

β) του Ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών — βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄) 
όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 7 του Ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν 
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄),

δ) του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, ορ−
γάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄), όπως ισχύει,

ε) του άρθρου 9 του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως αυτός ισχύει μέχρι 
σήμερα,

στ) του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
176 Α΄), όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα,

ζ) του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98)

η) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114), 

θ) του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄185),

ι) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116),

ια) Της υπ’ αρ. οικ. 35209/2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρό−
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία διο−
ρίστηκε ο Ευστράτιος Ζαφείρης του Χαράλαμπου στη 
θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας (ΥΟΔΔ΄ 592),
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ιβ) της υπ’ αρ. οικ. 15597 απόφασης «Μεταβίβαση δικαι−
ώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Πα−
ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας» (Β΄ 689),

ιγ) της υπ’ αρ. οικ. 483/35/Φ.15/17−01−2012 Υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και δι−
αδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και 
την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» 
(Β΄ 158) και ειδικότερα το άρθρο 12 και 13 σε συνδυασμό.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α΄).

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.6.148/2630/405/28−2−2014 από−
φαση μας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας 
αορίστου διάρκειας στο εργοστάσιο παραγωγής και 
εμφιάλωσης υδρογόνου, ασετυλίνης, πεπιεσμένων βιο−
μηχανικών και ιατρικών αερίων της εταιρείας περιορι−
σμένης ευθύνης με την επωνυμία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που εδρεύει στη θέση Τρύπιο 
Λιθάρι του Δήμου Μάνδρας Αττικής (ΦΕΚ 737/Β΄/2014).

4. Την από 19−6−2015 με Α.Π. 66.648/937/19−6−2015, όπως 
συμπληρώθηκε με την με Α.Π. 78.061/1150/22−7−2015 αίτη−
ση της «ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για την 
τροποποίηση της προαναφερόμενης άδειας ως προς 
την επωνυμία αυτής.

5. Την από 24−12−2014 Ανακοίνωση καταχώρισης στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης και κωδι−
κοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμέ−
νης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (189 Τεύχος Καταχώρισης 
πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα της 20ης Ιανουαρίου του 2015).

6. Την από 5/10/2015 εισήγηση της υπηρεσίας μας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Φ.6.148/2630/405/28−2−2014 από−
φασή μας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουρ−
γίας αορίστου διάρκειας στο εργοστάσιο παραγωγής 
και εμφιάλωσης υδρογόνου, ασετυλίνης, πεπιεσμένων 
βιομηχανικών και ιατρικών αερίων της εταιρείας πε−
ριορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στη 
θέση Τρύπιο Λιθάρι του Δήμου Μάνδρας Αττικής, μόνο 
ως προς την επωνυμία αυτής, η οποία είναι πλέον «ΛΙ−
ΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Ν.3982/2011. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα προβλεπό−
μενα στην προαναφερόμενη άδεια λειτουργίας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2015

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

      Αριθμ. 16396/204024 (2)
Επικύρωση της υπ’ αριθμ.299/2015 απόφασης του Δημοτι−

κού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας με θέμα «Κα−
τάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Οργανισμός 
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Τουρισμού και Αθλητισμού 
Καλαμπάκας" (Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.) του Δήμου Καλαμπάκας, 
ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων του και μεταφορά 
του προσωπικού του στο Δήμο Καλαμπάκας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65−67, 94, 103, 225−227, 

238 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.δ.138/2010 (ΦΕΚ 
231/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.3 του Π.δ.63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 241 παρ. 3 και 5 
του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοι−
νοτήτων», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 1, 2 και 5 του 
Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 16 «Δημοσίευση 
αποφάσεων που αφορούν ΝΠΔΔ των OTA α ΄ βαθμού» 
του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α΄/26−04−2013) «Κύρωση της από 
31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργεί−
ων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
της Γ.Γ. της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας" 
και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται, 
μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου περί κατάργησης δημοτικού νομικού προσώπου 
λαμβάνεται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων και εγκρίνεται με πράξη του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

7. Την υπ’ αριθμ. 2990/18604/23−02−2011 (ΦΕΚ 385/Β΄) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας περί 
«Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας και Στερεάς Ελλάδας», στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέ−
ρω Γενικής Διευθύνσεως».

8. Την υπ’ αριθμ. οικ.4569/11/27−01−2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης περί «Θεμάτων συγχωνεύσεων και 
προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
επιχειρήσεων των δήμων».

9. Την υπ’ αριθμ.90/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Καλαμπάκας (ΦΕΚ 681/Β΄/28−04−2011) 
με θέμα «Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημο−
σίου Δικαίου των πρώην Δήμων, που συνενώθηκαν στο 
νέο Δήμο Καλαμπάκας, σε ένα Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010».
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10. Την υπ’ αριθμ. 299/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας με θέμα «Κατάργηση 
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Οργανισμός Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Τουρισμού και Αθλητισμού Καλαμπάκας" 
(Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.) του Δήμου Καλαμπάκας, ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων του και μεταφορά του προσωπικού 
του στο Δήμο Καλαμπάκας», όπως αυτή διαβιβάστηκε με το αριθμ. 23271/14−10−2015 έγγραφο του οικείου Δήμου 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας, 
αποφασίζουμε: 

Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 299/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας, με την οποία 
αποφασίσθηκε η κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Του−
ρισμού και Αθλητισμού Καλαμπάκας», η συνολική ενσωμάτωση των σχετικών δράσεων του στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου 
Καλαμπάκας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 2276/Β΄/12−10−2011) και η μεταφορά του προσωπικού 
του, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, στο Δήμο Καλαμπάκας, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: 

Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 ΜΠΑΡΚΑ−ΘΕΟΧΑΡΗ−
ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Β

2 ΝΤΕΛΛΑ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Β

3 ΖΗΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Γ

4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Γ

5 ΤΡΙΜΜΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Δ

6 ΓΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Γ

7 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΤ

8 BOYΚΙΑ−ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Δ

9 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ −ΚΟΥΑΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Δ

10 ΚΟΜΜΑΤΟΥ−ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ−
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Δ

11 ΖΟΛΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ−
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Δ

12 ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Δ

Α.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.)

Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 ΖΙΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ

2 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ

3 ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ

4 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Δ

5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ε

6 ΔΡΙΤΣΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ε

7 ΚΟΝΤΟΓΩΓΟΥ ΧΑΪΔΩ ΗΛΙΑΣ TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Δ

8 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Δ

9 ΜΑΡΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Δ

10 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ε

11 ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ε

Το προσωπικό που υπηρετεί στο καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ., εντάσσεται στο Δήμο Καλαμπάκας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006−ΚΔΚ, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του με την ίδια σχέση εργα−
σίας που έχει και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα θέσεις, κατά τις ειδικότερες 
διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 1, 2, 5, του Ν. 3584/2007 − ΚΚΔΚΥ. Αν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, στον οποίο μεταφέρεται το καταργούμενο ΝΠΔΔ, δεν υφίστανται κενές θέσεις αντίστοιχων 
ειδικοτήτων, αυτές δημιουργούνται με τροποποίηση του εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση 
της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι δημιουργούμενες θέσεις είναι προσωποπαγείς και 
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καταργούνται αμέσως μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε 
τρόπο.

Η πράξη κατάταξης θα γίνει από το αρμόδιο για διο−
ρισμό όργανο και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Το καταργούμενο ΝΠΔΔ υποκαθίσταται αυτοδικαί−
ως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από το Δήμο 
Καλαμπάκας.

Τα προγράμματα που υλοποιούσε το καταργούμενο 
Ν.Π.Δ.Δ., συνεχίζουν να υλοποιούνται διαμέσου του Δή−
μου Καλαμπάκας.

Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης, η 
τυχόν περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. περιέρχεται αυτοδικαίως 
στο Δήμο Καλαμπάκας ο οποίος το σύστησε, όπως και 
οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Δήμο, χωρίς 
καμία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση από αυτόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. εξακολουθεί να 
λειτουργεί και να εκπροσωπεί αυτό, μέχρι τη δημοσί−
ευση της παρούσας απόφασης στο ΦΕΚ.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμπάκας 
έτους 2015 ούτε και για τα επόμενα χρόνια, εφόσον συ−
νυπολογιστεί η οικονομία κλίμακας που επιτυγχάνεται 
από τη ζητούμενη κατάργηση, καθώς και το γεγονός 
ότι δεν θα καταβάλλεται πλέον η σχετική επιχορήγηση 
του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 18 Νοεμβρίου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

F
    Αριθμ. 14040 (3)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ−

που με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Σπη−
λαίου Μελιδονίου Ο ΓΕΡΟΝΤΟΣΠΗΛΙΟΣ».

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 280 παρ. Ι Ν. 3852/ 

2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/ 
2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 136/2010, «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.4147/2013 
(ΦΕΚ 98/Α΄/26−4−2013) "Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό−
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επι−
κρατείας» και άλλες διατάξεις".

5. Τις διατάξεις των άρθρων 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
Α΄93) και 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) σε συνδυ−

ασμό με την υπ’ αριθμ. 4/6−2−2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6−2−2015).

6. Την υπ’ αριθμ. 5707/27−7−2001 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα πρώην Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1087/
Β΄/21−8−2001) [Σύσταση στο Δήμο Γεροποτάμου Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός 
Σπηλαίου Μελιδονίου Ο ΓΕΡΟΝΤΟΣΠΗΛΙΟΣ»].

7. Την υπ’ αριθμ. 10042/12−8−2015 απόφαση του ασκού−
ντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 1961/τ.Β΄/11−9−2015), περί 
τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Μυλοποτάμου.

8. Την υπ’ αρ. 260/2015 απόφαση σε ορθή επανάληψη 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου με την οποία 
αποφασίστηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης 
του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Σπη−
λαίου Μελιδονίου Ο ΓΕΡΟΝΤΟΣΠΗΛΙΟΣ».

9. Την αριθμ. 15629/24−9−2015 βεβαίωση του Δήμου 
Μυλοποτάμου για την πρόβλεψη της δαπάνης ετήσιας 
επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου στον προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2015 του Δήμου και για τη δέ−
σμευση ανάλογης πρόβλεψης στους προϋπολογισμούς 
των επόμενων οικονομικών ετών.

10. Το αριθμ. 17998/4−11−2015 έγγραφο του Δήμου Μυλο−
ποτάμου, σύμφωνα με το οποίο δεν προκαλείται επιπλέ−
ον δαπάνη από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της συστατικής πράξης ίδρυσης του 
Νομικού Προσώπου πρώην Δήμου Γεροποτάμου με την 
επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Σπηλαίου Μελιδονίου 
Ο ΓΕΡΟΝΤΟΣΠΗΛΙΟΣ»], η οποία έχει πλέον ως εξής:

1. Συστήνεται στο Δήμο Μυλοποτάμου, Περιφερειακής 
Ενότητας Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης, ίδιο Νομικό 
Πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, 
Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου Ο 
Αυλοπόταμος». Έδρα του ΝΠΔΔ ορίζεται ο οικισμός 
Περάματος Ρεθύμνης.

2. Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι οι ακόλουθοι: 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

• Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού.

• Προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγ−
χρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό 
επίπεδο.

• Η διοργάνωση, μουσικών εκδηλώσεων, συναυλιών, 
θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκ−
δηλώσεων.

• Η συμμετοχή του οργανισμού σε εκδηλώσεις πο−
λιτιστικών συλλόγων και φορέων του Δήμου Μυλοπο−
τάμου, ως συνδιοργανωτής ή θέτοντας αυτές υπό την 
αιγίδα του.

• Η διοργάνωση του Πολιτιστικού Φεστιβάλ «Ταλλαία» 
ως κορυφαίας πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Μυ−
λοποτάμου με έμφαση στην ανάδειξη του τοπικού πολι−
τισμού, της τοπικής παράδοσης και κυρίως της Κρητικής 
Μυθολογίας και Ιστορίας μέσα από όλες τις μορφές 
τεχνών.

• Η λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Μυλοποτάμου 
με παραγωγές θεατρικών παραστάσεων και δρώμενων. 
Στο πλαίσιο αυτό θα λειτουργεί ο «Θίασος Βασίλης 
Δαμβόγλου», η Κεντρική Σκηνή, η Πειραματική και η 
Παιδική Σκηνή.

• Η διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και του 
ετήσιου Κυνηγιού του Θησαυρού Δήμου Μυλοποτάμου 
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με χρηματοδότηση του φορέα οργάνωσης, όπως προ−
κύπτει από την ετήσια διεξαγωγή του παιχνιδιού.

• Η οργάνωση τελετών και εκδηλώσεων μνήμης και 
τιμής σε Εθνικές Εορτές ή Τοπικές εορτές ανάμνησης 
σημαντικών γεγονότων σχετικών με την τοπική ιστορία, 
τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας.

• Η διοργάνωση συνεδρίων πολιτιστικού, λαογραφικού 
και ιστορικού περιεχομένου.

• Η ανάληψη πρωτοβουλιών προβολής, προστασίας 
και ανάδειξης του περιβάλλοντος του Δήμου Μυλοπο−
τάμου σε συνεργασία με τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα 
του Δήμου, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, άλλων 
φορέων, συλλόγων και σωματείων της οικολογίας και 
της προστασίας της χλωρίδας και πανίδας.

• Η λειτουργία και συντήρηση χώρων πολιτισμού, θε−
άτρων, κινηματογράφων, πολιτιστικών και πνευματικών 
κέντρων, η χρήση και η ευθύνη λειτουργίας, των οποίων 
θα ανατεθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Μυλοποτάμου.

• Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού κινηματογράφου, 
θεατρικών εργαστηρίων, φιλαρμονικών και σχολών δι−
δασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυ−
πτικής και εν γένει εικαστικών τεχνών.

• Η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμά−
των.

• Η συμμετοχή σε προγράμματα για Δημιουργία Πο−
λιτιστικών χώρων, πολύκεντρων, Μουσείων λαϊκής και 
παραδοσιακής Τέχνης και κάθε άλλου χώρους με αντι−
κείμενο τον πολιτισμό.

• Η προστασία μουσείων και η διαχείριση μελετών 
ανάδειξης, πληροφόρησης, μνημείων, σπηλαίων καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών (που δεν ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού), τα οποία 
όμως ανήκουν ή παραχωρούνται στον Δήμο Μυλοποτά−
μου και η εκμετάλλευση με σκοπό την εξίσωση εσόδων 
και εξόδων από την λειτουργία τους.

• Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευ−
ρωπαϊκό επίπεδο, με ειδικότερο στόχο την πολιτιστική 
ανταλλαγή, την ανάδειξη πολιτιστικών, ιστορικών, αρ−
χαιολογικών, και λαογραφικών στοιχείων της περιοχής.

• Η προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής με 
εκδόσεις πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου, εκ−
δόσεις διάδοσης και προβολής των εκδηλώσεων, ορ−
γάνωση περιπτέρων πληροφόρησης, σε εκθέσεις εντός 
και εκτός Δήμου Μυλοποτάμου, στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό.

• Η διάδοση, περισυλλογή και διαφύλαξη και διατή−
ρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των παραδόσεων 
του λαού των ηθών και των εθίμων της Ελληνικής και 
Κρητικής ιστορίας και η πρόσθετη διαπαιδαγώγηση και 
επιμόρφωση των νέων αλλά και των κατοίκων του Μυ−
λοποτάμου και της ευρύτερης περιοχής

• Η ανάληψη κάθε ευθύνης διοργάνωσης και χρη−
ματοδότησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που θα 
ανατεθούν με εντολή του Δημάρχου Μυλοποτάμου ή 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου.

• Η τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν την 
υφιστάμενη κατάσταση στον πολιτιστικό τομέα στην 
περιοχή του δήμου (πολιτιστικές υποδομές, καλλιτε−
χνικό δυναμικό, πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς κτλπ.)

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
• Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη του Μυλο−

ποτάμου ως τουριστικού προορισμού με έμφαση στις 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού και με προοπτική την 
προσέλκυση επισκεπτών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους 
σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς 
φορείς της περιοχής.

• Η οργάνωση εκδηλώσεων ανάδειξης του τοπικού 
τουριστικού προϊόντος και των συγκριτικών πλεονεκτη−
μάτων του τόπου στον συγκεκριμένο τομέα.

• Η διασύνδεση του τουρισμού με τον τοπικό πολιτι−
σμό, τις παραδοσιακές τέχνες, το περιβάλλον, τα ήθη, τα 
έθιμα και την παραγωγή τοπικών προϊόντων μέσα από 
πάσης φύσεως εκδηλώσεις προβολής και προώθησης.

• Η έκδοση έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων προ−
βολής του Μυλοποτάμου ως τουριστικού προορισμού.

• Η οργάνωση τοπικών εκθέσεων και η συμμετοχή σε 
εκθέσεις εντός και εκτός Μυλοποτάμου, στην Ελλάδα 
και το Εξωτερικό για την προβολή και προώθηση του 
τοπικού τουριστικού προορισμού.

• Η διοργάνωση συνεδρίων τουριστικού περιεχομένου.
• Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η διεκδίκηση, η εφαρμογή 

και η υλοποίηση πάσης φύσεως προγραμμάτων ανά−
δειξης, προβολής και εξέλιξης του τοπικού τουριστικού 
προορισμού.

• Η οργάνωση και λειτουργία κέντρων ενημέρωσης 
επισκεπτών του Δήμου Μυλοποτάμου.

• Η ανάληψη κάθε ευθύνης διοργάνωσης και χρη−
ματοδότησης δραστηριοτήτων, που θα ανατεθούν με 
εντολή του Δημάρχου Μυλοποτάμου ή του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυλοποτάμου και στόχο την προώθηση της 
τουριστικής ανάπτυξης του Μυλοποτάμου.

• Η τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν την 
υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή 
του Δήμου Μυλοποτάμου (τουριστικά αξιοθέατα, του−
ριστικές − αγροτουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές 
υποδομές κτλπ.)

• Η συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγου για τον 
καλύτερο συντονισμό δράσεων που σχετίζονται με τα 
τουριστικά θέρετρα − χώρους του Δήμου Μυλοποτάμου.

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ:
Η εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης και βοήθειας της 

νέας γενιάς του Μυλοποτάμου.
Η υλοποίηση και η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−

κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη της απασχόλησης και 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης της νέας γενιάς στο πλαί−
σιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Η Λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Πέραμα 
και η δημιουργία παραρτημάτων της σε οικισμούς του 
Δήμου Μυλοποτάμου.

Η οργάνωση και λειτουργία πάσης φύσεως εκδη−
λώσεων με αντικείμενο τη νέα γενιά και έμφαση την 
ενημέρωση κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και την 
πάταξη κάθε μορφή παραβατικότητας.

Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Νέων με συναφείς 
δραστηριότητες.

Η ίδρυση και λειτουργία Εικαστικών, Μουσικών, Θεα−
τρικών Εργαστηρίων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
της νέας γενιάς.

Η συνεργασία με τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη συμβου−
λευτικών δράσεων με στόχο την υποστήριξη και την 
ενθάρρυνση των μαθητών σε ποικίλες πολιτιστικές, 
εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες.
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Η διοργάνωση συνεδρίων με περιεχόμενο τα θέματα 
και τις ανησυχίες της νέας γενιάς, τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η ανάληψη κάθε ευθύνης διοργάνωσης και χρηματο−
δότησης δραστηριοτήτων, που θα ανατεθούν με εντολή 
του Δημάρχου Μυλοποτάμου ή του Δημοτικού Συμβου−
λίου Μυλοποτάμου και έχουν αντικείμενο πάσης φύσεως 
ζήτημα σχετικό με την νέα γενιά.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:
• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας σχετικών με τον πολιτισμό, τον τουρι−
σμό και τη νέα γενιά.

• Η λειτουργία κυλικείων αυστηρά εντός των χώρων 
δραστηριοτήτων του οργανισμού.

• Κάθε άλλο αντικείμενο συναφές ή συνδεόμενο με τις 
προαναφερόμενες αρμοδιότητες του Δήμου, το οποίο 
μπορεί να αναλάβει κατά την νομοθεσία ο Οργανισμός.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το ΝΠΔΔ δύναται:
• Να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με 

το Δήμο Μυλοποτάμου, με Υπουργεία, Οργανισμούς, 
την Περιφέρεια Κρήτης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Κρήτης καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

• Να αξιοποιεί Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
Το Δ.Σ. δύναται να ορίζει επιμέρους Επιτροπές με ει−

σηγητικό χαρακτήρα για όποιο αντικείμενο του Οργανι−
σμού κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητο 
να λειτουργήσουν. Οι επιτροπές θα πρέπει να αποτε−
λούνται από πέντε έως εννέα μέλη. Στις επιτροπές θα 
ορίζεται Πρόεδρος από τα μέλη του Δ.Σ.

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: (α) Η ετήσια επι−
χορήγηση του Δήμου Μυλοποτάμου κατά το ποσό των 
25.000 ευρώ (β) Κάθε φύσεως εισφορές, επιχορηγήσεις, 
δωρεές ή κληρονομιές (γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο 
πραγμάτων, εκδηλώσεων ή υπηρεσιών που παρέχονται 
από το Νομικό Πρόσωπο.

4. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Ενδεκαμελές (11) 
Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται σύμφωνα με νέας 
διατάξεις του ισχύοντα Δημοτικού Κώδικα και αποτε−
λείται: (α) Από τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου ως Πρόεδρο 
ή από ένα Δημοτικό Σύμβουλο νέας πλειοψηφίας ως 
Πρόεδρο, που θα ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
(β) Από τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους δύο από νέας 
οποίους προέρχονται από την παράταξη νέας μειοψηφί−
ας, (γ) Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. θα είναι πολίτες του Δή−
μου Μυλοποτάμου με γνωστικό αντικείμενο, εμπειρία και 
καταξίωση νέας τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού 
και νέας Νέας Γενιάς. Η θητεία του διοικητικού συμβου−
λίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του 
τον Αντιπρόεδρο τον Γραμματέα και τον Ταμία.

5. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στο Δικαστήριο 
και σε κάθε Αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

6. Το Νομικό Πρόσωπο δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία 
μπορεί όμως να αναλαμβάνει τη διαχείριση δημοτικών 
ακινήτων για τη λειτουργία δραστηριοτήτων σχετικών 
με το αντικείμενο του με απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου.

7. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέ−
ον δαπάνη σε βάρος του Δήμου Μυλοποτάμου.

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
14040/17−11−2015).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 17 Νοεμβρίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
F

    Αριθμ. 25759 (4)
Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων της επανασυσταθείσας 

Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καβάλας.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθ. 6 και 280 του Ν.3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) με τις οποίες συνίσταται ως ενι−
αία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης.

2. Τις διατάξεις του αρθ.24 του Π.δ. 142/2010 «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−
Οράκης» (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις της παρ.3 του αρθ.1 του Ν 3731/08 
(ΦΕΚ 263/τ.Α΄/2008).

4. Τις διατάξεις του αρθ. 19 του Ν. 4325/2015 ΦΕΚ 47 
Α/11−05−2015): Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Κατα−
πολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ−
νηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

5. Το αριθ. πρωτ. 31322/08−09−2015 έγγραφο του Δήμου 
Καβάλας.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καβάλας.

7. Την αριθ. 4 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 6−2−
2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) «Αποδοχή παραιτήσεων των 
Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της χώρας».

8. Τις διατάξεις του άρθ.56 του Ν 4257/2014 «Επείγου−
σες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 
διαπιστώνουμε:

Στο Δήμο Καβάλας υπηρετούν είκοσι ένας (21) υπάλλη−
λοι κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ως εκ τούτου 
η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου αυτού ασκεί όλες τις 
αρμοδιότητες της παρ. 3β του αρθ. 1 του Ν.3731/2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 13 Νοεμβρίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
      Στην αριθ. απόφ. 4429 του Δημάρχου Ρόδου, που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2419/τ.Β΄/11.11.2015 και αφορά 
κατάταξη υπαλλήλου σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού, γίνεται η εξής διόρθωση:

Στη σελίδα 27664, στην α΄ στήλη, στον 30ο στίχο εκ 
των άνω, 

Από το εσφαλμένο:
«…του τομέα Ηλεκτρολογικού.»
Στo ορθό:
«…του τομέα Ηλεκτρονικού.»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02025682711150008*

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.: τηλ.: 210 8220885.

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 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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