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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 24932/21778 (1)
    Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρµογή της πενθή−

µερης εργασίας των υπηρεσιών καθαριότητας και 
ύδρευσης του ∆ήµου Τροιζηνίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισµός της Αποκε−

ντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3β του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινο−
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθµ. 21/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου Τροιζηνίας περί καθιέρωσης εξαίρεσης από την 
εφαρµογή της πενθήµερης εργασίας των υπηρεσιών κα−
θαριότητας και ύδρευσης του ∆ήµου, αποφασίζουµε:

Καθιερώνουµε την εξαίρεση από την εφαρµογή της 
πενθήµερης εργασίας και καθορίζουµε την πενθήµερη 
εβδοµάδα εργασίας για µέρος του προσωπικού των 
υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης του ∆ήµου 
Τροιζηνίας από την Τρίτη µέχρι και το Σάββατο, κα−
θιερούµενης ως µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας, 
όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 21/2011 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Τροιζηνίας, λόγω της ιδιαίτε−
ρης φύσεως της εργασίας και για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος (δηµόσια υγεία). Από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011
Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθµ. 17709/14574 (2)
      Καθορισµός ωραρίου λειτουργίας 

των Παιδικών Εξοχών του Αγίου Ανδρέα Αττικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισµός της Απο−

κεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθµ. 460/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Αθηναίων περί καθορισµού λειτουργίας 
των Παιδικών Εξοχών του Αγίου Ανδρέα Αττικής το 
καλοκαίρι του 2011, για την φιλοξενία των SPECIAL 
OLYMPICS 2011, παιδιών και ατόµων τρίτων ηλικίας, 
αποφασίζουµε:
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Καθιερώνουµε την κατ’ εξαίρεση εφαρµογής του πεν−
θηµέρου, επταήµερη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία 
σε 24ωρη βάση των Παιδικών Εξοχών του Αγίου Ανδρέα 
Αττικής για το καλοκαίρι 2011, λόγω της ιδιαιτερότητας του 
αντικειµένου των δραστηριοτήτων τους και της φιλοξενίας 
των SPECIAL OLYMPICS 2011, προκειµένου να καλυφθούν 
άµεσα οι υπηρεσιακές ανάγκες και να εξασφαλιστεί η εύ−
ρυθµη λειτουργία τους, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 
υπ’ αριθµ. 460/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Αθηναίων. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκα−
λείται δαπάνη ύψους 550.000,00 € περίπου και θα καταλο−
γιστεί στον Φορέα 10 ΚΑ: 6012.001, 6012.002 και 6042.001.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 13 Ιουλίου 2011 

Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

(3)
      Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από οµογενείς.

  1. Με την υπ’ αριθµ. Φ.2394/1046/20.6.2011 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο−
ποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης του οµογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, 
κάτοικος ∆ήµου Λευκάδας, κάτοχος του Ειδικού ∆ελτίου 
Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο) µε αριθµό Α 438572, 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 
49 Α).

2. Με την υπ’ αριθµ. Φ.2398/1050/20.6.2011 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο−
ποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης του οµογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΓΚΑΖΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ον. πατρός ΣΤΕΦΟ, κάτοι−
κος ∆ήµου Λευκάδας, κάτοχος του Ειδικού ∆ελτίου Ταυ−
τότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο) µε αριθµό Α 281163, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 49 Α).

3. Με την υπ’ αριθµ. Φ.2399/1049/20.6.2011 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο−
ποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της οµογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΓΚΑΖΕΛΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ον. συζ. ΠΕΤΡΟΣ, κάτοικος 
∆ήµου Λευκάδας, κάτοχος του Ειδικού ∆ελτίου Ταυ−
τότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο) µε αριθµό Α 281162, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 49 Α).

4. Με την υπ’ αριθµ. Φ.2407/1048/20.6.2011 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο−
ποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή 
η αίτηση πολιτογράφησης της οµογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΓΚΑΖΕΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ον. πατρός. ΠΕΤΡΟΣ, 
κάτοικος ∆ήµου Λευκάδας, κάτοχος του Ειδικού ∆ελτίου 
Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο) µε αριθµό Α 281161, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 49 Α).

5. Με την υπ’ αριθµ. Φ.2386/436/20.6.2011 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο−
ποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή 
η αίτηση πολιτογράφησης της οµογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός. ΒΑΣΙΛΗΣ, 

κάτοικος ∆ήµου Λευκάδας, κάτοχος του Ειδικού ∆ελτίου 
Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο) µε αριθµό Α 438649, 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 49 Α).

6. Με την υπ’ αριθµ. Φ.2387/435/20.6.2011 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο−
ποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της οµογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΓΚΟΥΝΤΗ ΟΛΓΑ ον. συζ. ΣΠΥΡΟΣ, κάτοικος 
∆ήµου Λευκάδας, κάτοχος του Ειδικού ∆ελτίου Ταυ−
τότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο) µε αριθµό Α 438692, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 49 Α).

  Με εντολή Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Γενικός ∆ιευθυντής Εσωτ. Λειτουργίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙ∆ΗΣ

F

Αριθµ. 98 (4)
      Σύσταση της Περιφερειακής Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ’ του Ν. 3299/2004 της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 

(ΦΕΚ 8/Α/01−02−2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων 
για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα 
και την Περιφερειακή Συνοχή».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 1 περ. ιβ’ και 186 
παρ. II περ. Α20΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23−12−2004) 
«Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανά−
πτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα 
την περίπτωση γ’ της παρ. 15 του άρθρου 7.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2601/98 (ΦΕΚ 81/Α/15−04−98) 
«Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική 
και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες δι−
ατάξεις» και ειδικότερα την περίπτωση δ’ της παρ. 19 
του άρθρου 8.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 περ. γβ΄ του 
Π.∆. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27−12−2010) «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης».

6. Την απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας − Θράκης µε αριθµ. 1040/13−02−2008 
για την τροποποίηση της σύστασης της Περιφερειακής 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής (ΦΕΚ 308/Β/27.2.2008).

7. Την απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας − Θράκης µε αριθµ. 5646/25−08−98 
για τη σύσταση της Περιφερειακής Γνωµοδοτικής Επι−
τροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θρά−
κης και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 941/Β/01−09−98, 
ΦΕΚ 999/Β/24−09−98 ορθή επανάληψη), αποφασίζουµε:

Άρθρο 1

Α. Συστήνεται Περιφερειακή Γνωµοδοτική Επιτροπή, η 
οποία γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων 
ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλι−
σµού στον Αναπτυξιακό Νόµο που πραγµατοποιούνται 
στην Ανατολική Μακεδονία − Θράκη, µέλη της οποίας 
είναι:
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1. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης 
ως Πρόεδρος.

2. Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξι−
ακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.

3. Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας − Θράκης.

4. Ο Προϊστάµενος του αρµοδίου Τµήµατος της ∆ι−
εύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.

5. Ένας εκπρόσωπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυ−
ξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.

6. Ένας εκπρόσωπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περι−
φερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.

7. Ένας εκπρόσωπος της αρµόδιας Περιφερειακής 
Υπηρεσίας EOT.

8. Ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς.
9. Ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας της Ελ−

λάδος.
10. Ένας εκπρόσωπος της Αγροτικής Τράπεζας της 

Ελλάδας.
11. Ένας εκπρόσωπος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 

Επιµελητηρίου.
12. Ένας εκπρόσωπος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδας.
13. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδας.
14. Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ξενοδόχων 

Θράκης.
15. Ένας εκπρόσωπος του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστη−

µίου Θράκης − Τµήµα ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων 
και Ανάπτυξης.

Β. Της Περιφερειακής Γνωµοδοτικής Επιτροπής προ−
εδρεύει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας − 
Θράκης, αναπληρωτής του οποίου ορίζεται ο Γενικός 
∆ιευθυντής Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλ−
λοντος και Υποδοµών.

Γ. Για κάθε µέλος της Περιφερειακής Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωµοδοτική Επιτροπής

1. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή γνωµοδοτεί για ης αιτήσεις 
υπαγωγής επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµα−
τοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού. Επίσης γνωµοδοτεί 
επί αιτηµάτων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, αιτηµάτων 
παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης για λόγους 
ανώτερης βίας, καθώς και για την ανάκληση αποφάσε−
ων υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν 
καταβληθεί και αφορούν σε επενδυτικά σχέδια, για την 
υπαγωγή των οποίων γνωµοδότησαν κατά περίπτωση, 
ως και για θέµατα επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε 
προγενέστερους επενδυτικούς νόµους εφόσον οι σχε−
τικοί φάκελοι των επενδύσεων αυτών είναι της αρµο−
διότητας των κατά περίπτωση αντιστοίχων υπηρεσιών 
ή φορέων και τηρούνται σε αυτούς.

2. Επίσης γνωµοδοτεί για τα παρακάτω θέµατα:
(i) επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικών σχεδίων που 
έχουν υπαχθεί στο Ν. 2601/98, εφόσον αυτά είναι της 
αρµοδιότητας της υπηρεσίας

(ii) επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστε−
ρους αναπτυξιακούς Νόµους, εφόσον οι σχετικοί φά−
κελοι των επενδύσεων αυτών είναι της αρµοδιότητας 
της υπηρεσίας.

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 2 περ. δ’ του Ν. 3908/2011, 
η Γνωµοδοτική Επιτροπή της παρούσας απόφασης εξα−
κολουθεί να λειτουργεί µέχρι την ολοκλήρωση της διαδι−
κασίας εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλή−
θηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

Άρθρο 3
Καθορισµός Εισηγητών και Γραµµατέων

1. Αρµόδια για την εισήγηση των θεµάτων που καθο−
ρίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας είναι η ∆ιεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού.

2. Η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού συ−
ντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογηµένες 
εισηγήσεις.

3. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι της 
∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού που χει−
ρίζονται το εκάστοτε εξεταζόµενο θέµα.

4. Γραµµατέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής 
βοηθός Γραµµατέας, ο οποίος επικουρεί το γραµµατέα 
κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της ∆ιεύ−
θυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. Ο Γραµµατέας 
και ο αναπληρωτής βοηθός του είναι αρµόδιοι για την 
τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για τη 
γραµµατειακή υποστήριξη που απαιτείται για την οµαλή 
λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισµός Λειτουργίας 

της Περιφερειακής Γνωµοδοτικής Επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωµοδοτι−
κής Επιτροπής γίνονται στο κτίριο της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης µετά από έγγραφη 
πρόσκληση των µελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδή−
ποτε εργάσιµη µέρα εντός ή πέρα από το ωράριο των 
δηµοσίων υπηρεσιών.

2. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί επί θεµάτων που εισηγεί−
ται η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και 
τα µέλη της δύνανται να ενηµερώνονται επί όλων των 
θεµάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

3. Καταρτίζεται ηµερήσια διάταξη µε τα θέµατα που 
είναι έτοιµα να εισαχθούν στην Επιτροπή για συζήτηση, 
η οποία κοινοποιείται στα µέλη µε µέριµνα της Γραµµα−
τείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής µαζί µε τα 
αντίστοιχα εισηγητικά σηµειώµατα της υπηρεσίας.

4. Ο Γραµµατέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των 
συζητήσεων των θεµάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτι−
κά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα 
της Επιτροπής. Ο Γραµµατέας µεριµνά για την κοινοποί−
ηση των πρακτικών για τις περαιτέρω ενέργειες και την 
έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Μια σειρά επικυρω−
µένων πρακτικών καθώς και τα σχέδια των εισηγητικών 
σηµειωµάτων τηρείται στο αρχείο της Γραµµατείας.

5. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία 
όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής 
του και τα µισά µέλη της Επιτροπής και αποφασίζει 
κατά πλειοψηφία.

6. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής του 
Ν. 3299/2004 στη Γνωµοδοτική Επιτροπή τηρείται η 
απόλυτη σειρά της προτεραιότητας µε την οποία 
έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.
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7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατό να 
καλούνται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, υπη−
ρεσιών του ∆ηµοσίου και λοιπών φορέων, εφόσον αυτό 
κρίνεται σκόπιµο για την υποβοήθηση του έργου της 
Επιτροπής.

Άρθρο 5

Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωµοδοτικής Επι−
τροπής της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε την περ. 
στ’ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, 
γίνεται µε απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης, µη δηµοσιευόµενη στην Εφηµε−
ρίδα της Κυβέρνησης. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζο−
νται επίσης οι γραµµατείς και οι αναπληρωτές βοηθοί 
γραµµατείς των επιτροπών, καθώς και οι εισηγητές.

Άρθρο 6
Περιορισµοί και όροι για τα µέλη 

της Περιφερειακή Γνωµοδοτικής Επιτροπής

1. ∆εν µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις των 
παραπάνω γνωµοδοτικών επιτροπών τα µέλη, σύµβου−
λοι ή φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο εταιρικό 
ή µετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή 
έχουν καταρτίσει ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αι−
τήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που 
έχουν υπαχθεί στους νοµούς 3299/2004 και 2601/1998 ή 
έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις 
του παρόντος, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετά−
ζονται θέµατα των επιχειρήσεων αυτών ή θέµατα άλλων 
επιχειρήσεων ιδίου ή συναφούς αντικειµένου.

2. Στα µέλη και τους εισηγητές των γνωµοδοτικών επι−
τροπών που προβλέπονται στο παρόν, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2429/1996 περί υποβολής 
δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του Ν. 3213/2003.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί−
ται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Άρθρο 8

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Κοµοτηνή, 11 Ιουλίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ

F

Αριθµ. Γ/ΟΙΚ/847 (5)
      Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωση αυ−

τής µε αµοιβή κατά τις απογευµατινές ώρες, των 
υπαλλήλων της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερεια−
κής Ενότητας Σάµου έως 30−9−2011.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 186 «Αρµοδιότητες Περιφερειών» παρ. ΙΙ 

τοµέας ∆΄ αριθµ. 17 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Το Π.∆. 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27−12−2010) «Οργανισµός 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

3. Την υπ’ αριθµ. 325/01−03−2011 (ΦΕΚ 763/06−05−2011) 
απόφαση Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου «Μεταβίβαση αρµο−
διοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου».

4. Το άρθρο 3 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/29−01−2003).
5. Το άρθρο 12 παρ. 2β του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/

30−10−2003) µε το οποίο διατίθεται ποσοστό 25% των ετή−
σιων εισπράξεων από τους ελέγχους Μέτρων και Σταθµών, 
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονο−
µίας − Οικονοµικών, στις κατά τόπους Υπηρεσίες Εµπορίου 
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την αντιµετώπιση 
των εν γένει αναγκών των κλιµακίων ελέγχου.

6. Το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.∆. 524/1978 (ΦΕΚ 112/Α/
15−7−1978) «Πέρι Κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείµενο των 
ισχυουσών διατάξεων των αναφεροµένων στη εισαγω−
γή στην Ελλάδα του ∆ιεθνούς Συστήµατος Μέτρων και 
Σταθµών».

7. Το Ν∆ 136/46 «Περί Αγορανοµικού Κώδικα» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3668/08 (ΦΕΚ 115/
Α/08) και την Υ.Α. Α2 −5900/08 (ΦΕΚ 1857/Β/08), που 
εκδόθηκε κατ’ επιταγή του.

8. Την υπ’ αριθµ Φ2−1936/10−12−10 (ΦΕΚ 2010/Β/27−12−2010) 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας για ορισµό του χρόνου διενέργειας του 
Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθµών έτους 2011 
από 02/01/2011 µέχρι 30/09/2011.

9. Την υπ’ αριθµ. Φ2−81/17−1−11 εγκύκλιο της ∆/νσης 
Μετρολογίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας για τον τρόπο διεξαγωγής του 
Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθµών.

10. Την υπ’ αριθµ. Φ2−245/4−2−2011 εγκύκλιο της ∆/νσης 
Μετρολογίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «Συµπληρωµατικές διευκρινήσεις 
σχετικά µε την διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέ−
τρων και Σταθµών.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν για την 
διενέργεια του Π.Ε. 2011 καθώς και τις λοιπές ανάγκες 
που προκύπτουν από την εφαρµογή του Ν. 3103/2003 
(ΦΕΚ 23/Α/29−01−2003).

12. Το άρθρο 16 παρ. 1 και 3 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/
Α/23−12−2003) µισθολογικές ρυθµίσεις όπως ισχύει µε 
τον Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1−7−2011).

13. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/
9−9−1999).

14. Το υπάρχον δυναµικό της Υπηρεσίας µας και τις 
γενικότερες ανάγκες αυτής, αποφασίζουµε:

1. Εγκρίνουµε έως 30/09/2011 µέχρι της 22ας βραδινής 
την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τέσσερις (4) 
υπαλλήλους της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Σάµου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2. Έργο των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωρια−
κά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και εκτάκτου 
ελέγχου Μέτρων και Σταθµών και λοιπών µετρολογικών 
ελέγχων στο Νοµό Σάµου.

3. Ώρες µηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο µέχρι 
είκοσι (20) ώρες.

4. Αριθµός υπαλλήλων που θα ασχοληθούν τέσσερις (4).
5. Η δαπάνη ύψους 2.000,00 € περίπου που θα προ−

κληθεί, θα καλυφθεί από τα χρήµατα που εισπράττο−
νται από τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο Μέτρων και 
Σταθµών και κατατίθενται µέσω των ∆.Ο.Υ. στον κωδικό 
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3422 «Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. 
Ανάπτυξης» (Λογαριασµός Μέτρων και Σταθµών).

6. Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Ανάπτυξης θα βεβαιώσει 
την πραγµατοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης 
καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα µήνα πριν την δηµοσί−
ευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µέχρι 
30/09/2011.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σάµος, 11 Ιουλίου 2011 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

F

Αριθµ. 1748 (6)
      Ανάκληση απόφασης ανάθεσης άσκησης τοµέων αρµο−

διοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας 
και Σποράδων στον Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 160, 186 και 282 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 
Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Οργανισµός 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Την υπ’ αριθµ. 2/3−1−2011 απόφαση ανάθεσης άσκη−
σης τοµέων αρµοδιοτήτων των Περιφερειακών Ενοτή−
των Μαγνησίας και Σποράδων στον Αλεξόπουλο ∆η−
µήτριο Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (ΦΕΚ 3/5−1−2011, τ.Β΄).

4. Την υπ’ αριθµ. 1510/28−6−2011 απόφαση ορισµού Αντι−
περιφερειαρχών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

5. Την ανάγκη έκδοσης νέων αποφάσεων ανάθεσης 
άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων µετά και τον ορισµό 
των θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας.

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Κράτους ή 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουµε:

Ανακαλούµε την υπ’ αριθµ. 2/3−1−2011 απόφαση ανάθε−
σης άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων στον Αλεξόπουλο 
∆ηµήτριο Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 13 Ιουλίου 2011 

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F

Αριθµ. οικ. 9016/2392 (7)
      Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή, κατά τις 

απογευµατινές ώρες των εργάσιµων ηµερών για το 
προσωπικό της Π.Ε. Πιερίας.

  Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 159, 186, 282 παρ. 1α και 

283 παρ. 3 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/2010) 
«Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 
26/Α/2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α/2003) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις δια−
τάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/10 (ΦΕΚ 40/Α/2010) κα−
θώς και τις διατάξεις παρ. 7 του άρθρο 25 του Ν. 2738/99 
(ΦΕΚ 108/Α/1999).

5. Την υπ’ αριθµ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/8−4−2011 (ΦΕΚ 1040/Β/
27−5−11) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
περί «Ανάθεσης άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους 
εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπερι−
φερειάρχης που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας».

6. Τις έκτακτες εποχιακές και απρόβλεπτες υπηρε−
σιακές ανάγκες που παρουσιάζονται για αντιµετώπι−
ση πυρκαγιών, πληµµύρων, χιονοπτώσεων, σεισµών 
κ.τ.λ.

7. Τις αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες λόγω αλλαγής 
των εφαρµογών µηχανοργάνωσης της ∆ιαχείρισης του 
Προσωπικού − Μισθοδοσίας και της Οικονοµικής ∆ια−
χείρισης καθώς και διαφόρων αυξηµένων αναγκών για 
έκδοση συνταξιοδοτικών δελτίων, ηλεκτρονική απογρα−
φή υπαλλήλων, έλεγχο − πληρωµή διαφόρων δαπανών, 
παρακολούθηση, έλεγχο διαφόρων προγραµµάτων και 
έργων, εκκαθάριση αρχείου κ.τ.λ.

8. Το γεγονός ότι στο Προϋπολογισµό της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο Ε.Φ./ΚΑΕ 
04.072α.0511 έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 70.000,00 
€ και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµ. 1589/25−5−2011 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης µε την οποία δεσµεύτηκε πί−
στωση ύψους 50.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του 
(Α∆Α: 4ΑΤΖ7ΛΛ−ΟΙ), αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης µε αµοιβή, κατά ης απογευµατινές ώρες, για το 
προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για 
το έτος 2011 και συγκεκριµένα έως 31−12−2011.

Ορίζουµε ότι:
α) ο αριθµός του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότη−

τας Πιερίας που θα απασχοληθεί υπερωριακά σε περίπτω−
ση που υπάρξει ανάγκη είναι πενήντα (50) υπάλληλοι.

β) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, είναι κατ’ ανώτε−
ρο όριο, είκοσι (20) ώρες το µήνα για κάθε υπάλληλο.

Το σύνολο των ωρών που εγκρίνουµε για το έτος 2011 
δεν θα υπερβεί τις 6.000 ώρες.

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλη−
σης, στην οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά οι συµµετέ−
χοντες υπάλληλοι, θα γίνει µε νεότερη απόφαση µας.

Η παρούσα απόφαση έχει αναδροµική ισχύ έως και 
ένα µήνα προ της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ποσού 
42.000,00 € σε βάρος του Ε.Φ/ΚΑΕ 04.072α.0511 του προ−
ϋπολογισµού 2011 της Π.Ε. Πιερίας.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 8 Ιουλίου 2011

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
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Αριθµ. Αποφ. 71/9.3.2011 (8)
      Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων 

του ∆ήµου Ερυµάνθου και σύσταση νέας.

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) τα άρθρα 254−264 και 268−270 του Ν. 3463/2006 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Ε.τ.Κ., 
τχ.Α΄, φ. 114/8−6−2006),

2) τα άρθρα 1, 103 και 107−109 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., 
τχ. Α΄, φ. 87/7−6−2010),

3) την υπ’ αριθµ. οικ. 74903/εγκ.64/30−12−2010 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα: «Συνέχιση κοινωνι−
κών προγραµµάτων Ο.Τ.Α.»,

4) την υπ’ αριθµ. οικ. 4317/εγκ.9/25−1−2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα: «Κοινωνικά Προγράµµατα 
Ο.Τ.Α.»,

5) την υπ’ αριθµ. οικ. 4569/εγκ. 11/27−1−2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα: «Θέµατα συγχωνεύσεων 
και προσωπικού νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 
και επιχειρήσεων των δήµων» και

6) το γεγονός ότι στο ∆ήµο Ερυµάνθου, ο οποίος 
προέκυψε από τη συνένωση των τέως ∆ήµων Φαρρών, 
Τριταίας, και τις Κοινότητες Λεοντίου Καλεντζίου, λει−
τουργούν σήµερα οι ακόλουθες δηµοτικές κοινωφελείς 
επιχειρήσεις:

α) ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Τριταίας» και τον 
διακριτικό τίτλο «∆Η.Κ.Ε.Τ.» (ΦΕΚ 2575/31−12−2009)

β) «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρρών» και 
τον διακριτικό τίτλο «∆Η.Κ.Ε.Φ.» (ΦΕΚ 937/28−6−2010), 
αποφασίζει:

Την συγχώνευση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχεί−
ρησης Φαρρών (∆Η.Κ.Ε.Φ) και ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Τριταίας (∆Η.Κ.Ε.Τ), σε µία ∆ηµοτική Κοι−
νωφελή Επιχείρηση µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙ−
ΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (∆Η.Κ.Ε.ΕΡ), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

1. Νοµική µορφή:
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα αποτελεί Νο−

µικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου.
2. Επωνυµία:
Η νέα ∆ηµοτική Επιχείρηση θα αποτελεί δηµοτική 

κοινωφελή επιχείρηση µε τίτλο «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕ−
ΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» και µε διακριτικό τίτλο 
«∆Η.Κ.Ε.ΕΡ.»

3. Έδρα:
Η έδρα της «∆Η.Κ.Ε.ΕΡ.» θα βρίσκεται στον ∆ήµο Ερυ−

µάνθου και θα εγκατασταθεί στο κτίριο που στεγάζεται 
το ∆ηµαρχείο.

4. ∆ιάρκεια:
Η διάρκεια της Επιχείρησης θα είναι τριάντα (30) έτη 

από την ηµεροµηνία της ίδρυσης της.
5. Σκοπός και αντικείµενο της επιχείρησης:
α) Η συµµετοχή της σε προγραµµατικές συµβάσεις.
β) Η οργάνωση πλήρους δηµοτικής συγκοινωνίας σύµ−

φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3463/2006
γ) Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

δ) Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη στους το−
µείς:

Ι. Εφαρµογή πολιτικών υποστήριξης βρεφικής, παιδικής 
και τρίτης ηλικίας (Υλοποίηση προγραµµάτων «Βοήθεια 
στο σπίτι», κ.α.).

II. Συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που αφο−
ρούν παροχή υπηρεσιών υγείας (κέντρα αγωγής υγείας, 
υποστήριξη πολιτών µε αναπηρία, συµβουλευτική στήρι−
ξη θεµάτων ενδοοικογενειακής βίας, κέντρα πρόληψης 
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών κ.λπ.).

III. Μέριµνα και προστασία ειδικών ευπαθών οµάδων 
και συγκεκριµένα: α) τον εντοπισµό και την αντιµετώ−
πιση κοινωνικών προβληµάτων που αφορούν ευπαθείς 
οµάδες πληθυσµού σε µια προσπάθεια βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής και β) την ενθάρρυνση δράσεων κοι−
νωνικής οικονοµίας σε τοπικό επίπεδο π.χ. δηµιουργία 
τράπεζας τροφίµων, ένδυσης και παιχνιδιών.

IV. Υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης παραβατι−
κότητας.

V. Υλοποίηση προγραµµάτων για την ένταξη των µε−
ταναστών στην τοπική κοινωνία.

VI. ∆ηµιουργία δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
Ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών, τράπεζα τροφίµων, 

κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ∆ΑΠ), 
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.

Εφαρµογή πολιτικών για την ανάπτυξη του τοπικού 
πολιτισµού (Πνευµατικό και Πολιτιστικό Κέντρο, µουσείο, 
πινακοθήκη, κινηµατογράφος, θέατρο, ωδείο, σχολή ει−
καστικών τεχνών, διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών 
παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων).

Υλοποίηση προγραµµάτων που αφορούν θέµατα παι−
δείας των δηµοτών (εξωσχολικές επιµορφωτικές δρα−
στηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας, προγράµµατα 
δια βίου µάθησης ενηλίκων, προγράµµατα γλωσσικής 
διδασκαλίας µεταναστών και ευπαθών κοινωνικών οµά−
δων κ.λπ.).

Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευ−
ρωπαϊκό επίπεδο µε στόχο την ανάδειξη του τοπικού 
πολιτισµού.

Συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων 
µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών εκδη−
λώσεων.

∆ηµιουργία γραφείου υποθέσεων πολιτών και πλη−
ροφόρησης σε θέµατα: ανεργίας, επιχειρηµατικότητας, 
επαγγελµατικής κατάρτισης, προστασίας περιβάλλο−
ντος, ενηµέρωσης καταναλωτή, καθώς και η συµµετοχή 
σε αντίστοιχα εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα.

Η ανωτέρω απαρίθµηση είναι ενδεικτική. Η κοινωφε−
λής επιχείρηση µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού της 
Συµβουλίου και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και σε άλλους 
τοµείς, εφόσον τούτο εξυπηρετεί το γενικότερο συµ−
φέρον του ∆ήµου και τους σκοπούς της επιχείρησης, 
π.χ λειτουργία σφαγείων κ.α.

6. ∆ιοίκηση:
Η επιχείρηση διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

αποτελούµενο από επτά (7) µέλη, τα οποία ορίζονται 
µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το ∆ηµοτικό Συµ−
βούλιο.

Από τα µέλη αυτά:
Τα τρία (3) µέλη τουλάχιστον θα είναι αιρετοί εκ−

πρόσωποι του ∆ήµου Ερυµάνθου εκ των οποίων το 
ένα (1) µέλος θα προέρχεται από την µειοψηφία. Μετά 
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τον ορισµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει από αυτά τον πρόεδρο και 
τον αντιπρόεδρο του. Το ένα (1) µέλος θα εκπροσωπεί 
κοινωνικό φορέα της περιοχής και τα τρία (3) µέλη θα 
είναι δηµότες µε εµπειρία και γνώσεις σχετικές µε το 
αντικείµενο της επιχείρησης.

Όταν η επιχείρηση θα απασχολεί περισσότερους από 
είκοσι (20) εργαζοµένους, ένα (1) µέλος θα είναι εκπρό−
σωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, υποδεικνυ−
όµενος από την γενική συνέλευση αυτών, µε ανάλογη 
µείωση των δηµοτών και χωρίς τροποποίηση της συ−
στατικής πράξης.

7. Θητεία του ∆.Σ.:
Η θητεία του ∆.Σ. της επιχείρησης θα ακολουθεί την 

θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ερυµάνθου και σε 
κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις 
µήνες µετά την εγκατάσταση του νέου ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου.

8. Κεφάλαιο της Επιχείρησης:
Το συνολικό κεφάλαιο που απαιτείται για την υλοποί−

ηση των σκοπών της επιχείρησης που είναι απολύτως 
απαραίτητο για την απόκτηση παγίων και οργάνων 
ανέρχεται σε 60.000,00 €. Το ποσό θα καλυφθεί εφά−
παξ µε κατάθεση µετρητών από τον ∆ήµο Ερυµάνθου, 
µετά την δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του καταστατικού, της 
εν λόγω επιχείρησης.

9. Πόροι:
Οι πόροι της επιχείρησης συνοψίζονται στα ακόλου−

θα:
1. Τα έσοδα από δίδακτρα, εισιτήρια και άλλες δρα−

στηριότητες της επιχείρησης ή από παραγόµενα από 
αυτήν προϊόντα και εκδόσεις.

2. Οι πρόσοδοι από την περιουσία της, δάνεια, κλη−
ρονοµιές οι οποίες είναι υποχρεωτικά αποδεκτές επ’ 
ωφελεία απογραφής, εισφορές, δωρεές, λοιπές επιχο−
ρηγήσεις και από διαφήµιση ή προβολή εκδηλώσεων 
και αναθέσεις έργων.

3. Έσοδα από αποδέκτες των ωφελούµενων από τις 
παρεχόµενες από την επιχείρηση υπηρεσίες.

4. Έσοδα από συµµετοχή σε επιδοτούµενα ή συγχρη−
µατοδοτούµενα προγράµµατα της Ε.Ε. και των εθνικών 
φορέων.

5. Χρηµατοδότηση του ∆ήµου Ερυµάνθου.
6. Αναθέσειςτου ∆ήµου Ερυµάνθου.

7. Χρηµατοδότηση από όλες τις πιθανές πηγές που 
ισχύουν στον νόµο 3463/2006 και από οποιαδήποτε άλλη 
διάταξη εκδοθεί στο µέλλον.

10. Περιουσιακά στοιχεία:
Ο ∆ήµος Ερυµάνθου θα παραχωρήσει δωρεάν για χρή−

ση για τριάντα (30) χρόνια, γραφεία πενήντα τετραγω−
νικών µέτρων (50) ή και περισσότερων στο κτίριο του 
∆ηµαρχείου ή σε άλλο κτίριο του ∆ήµου, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθεί ως έδρα της επιχείρησης. Επίσης, κατά 
περίπτωση και αναλόγως των δυνατοτήτων θα παρα−
χωρεί χώρους διεξαγωγής πολιτιστικών, αθλητικών και 
κοινωνικών εκδηλώσεων, που ανήκουν στον ∆ήµο, προκει−
µένου η επιχείρηση να υλοποιήσει τους στόχους της.

11. Έναρξη λειτουργίας:
Μετά την δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. η επιχείρηση θα ξεκινήσει 

την λειτουργία της, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
12. Λύση − Εκκαθάριση της επιχείρησης:
Η επιχείρηση λύεται:
α) Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, και 
πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου − ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
που δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ.

β) Όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της 
επιχείρησης και

γ) αν καταστεί ανενεργή για χρονικό διάστηµα άνω 
των δύο (2) ετών,

ε) την λήξη της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
της, τα δε περιουσιακά στοιχεία, που αποµένουν µετά 
την εκκαθάριση περιέρχονται στον ∆ήµο Ερυµάνθου.

Η εκκαθάριση γίνεται µόνο από ορκωτούς λογιστές 
που ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

13. Κάλυψη δαπάνης
Στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2011 θα 

προβλεφθεί πίστωση ποσού 60.000,00 € στον Κ.Α 10−7513, 
µε τίτλο: «Συµµετοχή σε Κοινωφελείς ∆ηµοτικές Επιχει−
ρήσεις», από την οποία θα καλυφθεί η ισόποση δαπάνη 
που προκαλείται µε την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Χαλανδρίτσα, 9 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  
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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.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 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.
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Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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 ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


