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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 160182
(1)
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Εθνικής Επι−
τροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής
(ΕΕΘΠΕΣ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του
Ν. 3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και
διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος−Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες
διατάξεις» (Α΄144).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 « Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τρο−
ποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄56).
5. Την υπ’ αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄2234).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας ….στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας ….κλπ» (Α΄147).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 73/2011 «Μετο−
νομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης…..σύσταση Γενικής
Γραμματείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και άλλες συναφείς
διατάξεις» (Α΄178)
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός της ΕΕΘΠΕΣ
1. Η Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής
Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ, η οποία συστάθηκε με το άρ−
θρο 18 του Ν. 3983/2011, είναι το ανώτατο όργανο για
τη χάραξη και διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για
τη προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλ−
λοντος. Επιπλέον παρακολουθεί, συντονίζει, αξιολογεί
και ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής.
2. Η σύνθεση της ΕΕΘΠΕΣ μπορεί να τροποποιείται
ως προς τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν.
3983/2011.
Άρθρο 2
Τρόπος Λειτουργίας − Ημερήσια Διάταξη –
Προσκλήσεις στα Μέλη
1. Η ΕΕΘΠΕΣ συνέρχεται στο Υπουργείο Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τουλάχι−
στον τρεις φορές ετησίως και εκτάκτως ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου της, όποτε αυτός το κρίνει
αναγκαίο.
2. Ο Πρόεδρος της ΕΕΘΠΕΣ συντάσσει την ημερήσια
διάταξη, καθορίζει την ημέρα και την ώρα των συνε−
δριάσεων και καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν. Εφόσον
συζητούνται θέματα αρμοδιότητας και άλλων υπουρ−
γείων, ο Πρόεδρος μπορεί να προσκαλέσει, σύμφωνα
με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3983/2011
και Γενικούς Γραμματείς ή Ειδικούς Γραμματείς των
ίδιων ή άλλων Υπουργείων με δικαίωμα ψήφου, εφόσον
συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους. Επίσης, ο Πρό−
εδρος σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 18
του Ν. 3983/2011, μπορεί να προσκαλέσει χωρίς δικαίωμα
ψήφου και εξειδικευμένους επιστήμονες ή επιστήμονες
δημόσιων αρχών για την παρουσίαση και ανάλυση θε−
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μάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του νόμου.
Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να καλέσει σε ακρόαση
ενώπιον της ΕΕΘΠΕΣ και πρόσωπα που θα διευκολύνουν
το έργο της με την επιστημονική ή επαγγελματική τους
κατάρτιση.
3. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάτα−
ξης γνωστοποιείται από τον γραμματέα στα μέλη της
ΕΕΘΠΕΣ, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση.
Η γνωστοποίηση της πρόσκλησης μπορεί να γίνεται
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία ή και με
τηλεφώνημα. Στην τελευταία όμως περίπτωση πρέπει
να αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμμένη σημείωση
σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία της
ΕΕΘΠΕΣ. Το τακτικό μέλος οφείλει εντός δύο (2) ημερών
να ενημερώνει για την συμμετοχή του στη συνεδρίαση,
με τον ίδιο παραπάνω τρόπο, προκειμένου να προσκα−
λείται εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
4. Η ΕΕΘΠΕΣ συνεδριάζει νομίμως όταν τελεί σε απαρ−
τία, ήτοι όταν στη σύνθεσή της μετέχουν περισσότερα
από τα μισά μέλη της που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Παρόν θεωρείται και το μέλος που συμμετέχει μέσω
τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση δεν
δύναται να διεξαχθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, η ΕΕ−
ΘΠΕΣ συνέρχεται εκ νέου το αργότερο μέσα σε 7 ημέ−
ρες ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, με τα
ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Η ΕΕΘΠΕΣ βρίσκεται
τότε σε απαρτία εάν κατά τη συνεδρίαση μετέχουν στη
σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσω−
πούν τουλάχιστον το 1/3 του συνόλου των μελών που
έχουν δικαίωμα ψήφου.
5. Ο Πρόεδρος υποβάλει την ημερήσια διάταξη για
έγκριση κατά την έναρξη της συνεδρίασης της ΕΕΘΠΕΣ.
Τα μέλη της ΕΕΘΠΕΣ μπορούν να υποβάλουν στον Πρό−
εδρο γραπτώς, με κάθε πρόσφορο μέσο από τους ανα−
φερόμενους στην παρ. 3 τρόπους, τουλάχιστον τρεις
(3) εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, θέματα
προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
Κατ’ εξαίρεση θέματα που τίθενται προς συζήτηση
από τα μέλη της ΕΕΘΠΕΣ κατά τη συνεδρίασή της συ−
ζητούνται με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος.
6. Οι εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
ορίζονται κάθε φορά με την πράξη πρόσκλησης του
Προέδρου.
Άρθρο 3
Αποφάσεις – Πρακτικά
1. Οι αποφάσεις της ΕΕΘΠΕΣ λαμβάνονται με απόλυ−
τη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία
είναι φανερή.
2. Για τις συνεδριάσεις της ΕΕΘΠΕΣ τηρούνται πλήρη
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, τα οποία συντάσσει η
γραμματεία της ΕΕΘΠΕΣ. Σε αυτά μνημονεύονται επίσης
ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέ−
ματα που συζητήθηκαν με την ημερήσια διάταξη και τις
επ’ αυτών εισηγήσεις, τα αποτελέσματα της ψηφοφο−
ρίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρίζονται
επίσης οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.
3. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη,
εκδίδονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΕΕ−
ΘΠΕΣ και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Με ευθύνη της Γραμματείας της ΕΕΘΠΕΣ οι απο−
φάσεις του Σώματος κοινοποιούνται στα αρμόδια

Υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς της Δημόσιας
Διοίκησης.
Άρθρο 4
Εκπροσώπηση
Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματός του ο Ειδι−
κός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκπροσωπεί
την ΕΕΘΠΕΣ στις σχέσεις της με τις άλλες αρχές της
ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας
Ο παρών Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της
ΕΕΘΠΕΣ μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Προ−
έδρου της μετά από εισήγηση των μελών της.
Άρθρο 6
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με τον πα−
ρόντα Κανονισμό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Δια−
δικασίας και άλλες διατάξεις (Α΄45)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 112041
Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ροδόπης.

(2)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργα−
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει−
τουργών», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.
1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
5 του Ν. 1868/1989, και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η
παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 εκ νέου
με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997.
β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α΄ του Ν. 2812/2000 (Α΄
67).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Τη με αριθμό 56568/28−5−2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (Β΄ 842/2004), όπως ισχύει.
3. Τη με αριθμό 3/2011 απόφαση της Ολομέλειας του
Πρωτοδικείου Ροδόπης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
τροποποίησης της με αριθμό 2/2010 απόφασης της Ολο−
μέλειας του Πρωτοδικείου Ροδόπης περί καταρτίσεως
νέου Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτο−
δικείου Ροδόπης, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό
73699/2010 (Β΄1145) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως προς τα
άρθρα 3, 4 και 5 αυτού, τα οποία διαμορφώνονται, πλέον,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
με τη με αριθμό 3/2011 απόφαση της Ολομέλειας του
Πρωτοδικείου Ροδόπης, ως εξής:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Άρθρο 3
(Το Πολυμελές Πρωτοδικείο)
1. Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο εκδικάζονται όλες οι
υποθέσεις (τακτικής διαδικασίας, ειδικής διαδικασίας
γαμικών διαφορών και οι συνεκδικαζόμενες μ’ αυτές,
ειδικής διαδικασίας του άρθρου 681Δ ΚΠολΔ, εκούσιας
δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων), που υπάγονται
στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά του είτε σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είτε σύμ−
φωνα με ειδικότερες διατάξεις άλλων νόμων.
2. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο συνεδριάζει τακτικώς
στις 9.00 π.μ. : α) την πρώτη Τετάρτη που έπεται της
15ης Σεπτεμβρίου, β) την πρώτη και την τρίτη Τετάρτη
των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Φεβρουαρίου, Απρι−
λίου, Μαρτίου και Μαΐου, εκάστου έτους, εκτός από
την Μεγάλη Τετάρτη και την Τέταρτη που έπεται της
Κυριακής του Πάσχα, γ) την πρώτη Τετάρτη των μηνών
Δεκεμβρίου και Ιουνίου, εκάστου έτους, και δ) την τρίτη
Τετάρτη του μηνός Ιανουαρίου, εκάστου έτους, εκτός
αν κάποια απ’ όλες τις παραπάνω ημέρες είναι επίσημη
ή τοπική αργία (14η Μαΐου).
3. Σε κάθε δικάσιμο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
μπορούν να προσδιοριστούν προς εκδίκαση: α) έως
δώδεκα (12) υποθέσεις που δικάζονται με την τακτική
διαδικασία, εκ των οποίων οι εξ αναβολής δεν μπορούν
να υπερβαίνουν τις έξι (6), β) έως οκτώ (8) υποθέσεις που
δικάζονται με τις ειδικές διαδικασίες και γ) υποθέσεις
εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων, χωρίς
αριθμητικό περιορισμό
4. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Πολυμελούς Πρω−
τοδικείου συμμετέχουν, εκτός αν υπάρχει ανυπέρβλητο
κώλυμα, ο ένας από τους δύο Προέδρους Πρωτοδικών,
καθώς και όλοι οι Πρωτοδίκες και Πάρεδροι Πρωτοδι−
κείου, που υπηρετούν στο Δικαστήριο αυτό. Ο Πρόεδρος
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατανέμει και χρεώνει
τις υποθέσεις, κατά το δυνατόν, ισομερώς και ισοβαρώς
στους Δικαστές που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.
Άρθρο 4
(Το Μονομελές Πρωτοδικείο)
1. Στο Μονομελές Πρωτοδικείο εκδικάζονται όλες οι
υποθέσεις (τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών,
εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων), που
υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του είτε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
είτε σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις άλλων νόμων,
καθώς και οι εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων.
2. Το Μονομελές Πρωτοδικείο συνεδριάζει τακτικώς
στις 9.00 π.μ.: α) την δεύτερη Τετάρτη που έπεται της
15ης Σεπτεμβρίου, εκάστου έτους, β) την δεύτερη και
την τέταρτη Τετάρτη των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρί−
ου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Απριλίου, Μαρτίου και
Μαΐου, εκάστου έτους, εκτός από την Μεγάλη Τετάρτη
και την Τέταρτη που έπεται της Κυριακής του Πάσχα
και γ) την δεύτερη Τετάρτη των μηνών Δεκεμβρίου και
Ιουνίου, εκάστου έτους, εκτός αν κάποια απ’ όλες τις
παραπάνω ημέρες είναι επίσημη ή τοπική αργία (14η
Μαΐου). Κατ’ εξαίρεση, οι συνεδριάσεις για την εκδίκαση
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των υποθέσεων που δικάζονται με την διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων αρχίζουν στις 10.00 π.μ.
3. Σε κάθε τακτική δικάσιμο του Μονομελούς Πρωτοδι−
κείου μπορούν να προσδιοριστούν προς εκδίκαση: α) Έως
δεκαπέντε (15) υποθέσεις που δικάζονται με την τακτική
διαδικασία, εκ των οποίων οι εξ αναβολής υποθέσεις δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τις οκτώ (8), ενώ οι υποθέσεις
που αφορούν τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών στα
κτηματολογικά βιβλία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις
τέσσερις (4). β) Έως δεκαπέντε (15) υποθέσεις που δικά−
ζονται με τις ειδικές διαδικασίες και εγγράφονται στο
πινάκιο, εκ των οποίων οι εξ αναβολής υποθέσεις δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τις οκτώ (8), γ) Έως δέκα (10)
υποθέσεις που δικάζονται με τις ειδικές διαδικασίες και
δεν εγγράφονται στο πινάκιο, εκ των οποίων οι εξ αναβο−
λής υποθέσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις πέντε (5).
δ) Έως τριάντα πέντε (35) υποθέσεις που δικάζονται με
την εκούσια δικαιοδοσία, εκ των οποίων οι υποθέσεις που
αφορούν τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών στα κτη−
ματολογικά βιβλία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις οκτώ
(8), ε) έως έξι (6) εφέσεις κατά αποφάσεων ειρηνοδικείου,
ανεξαρτήτου διαδικασίας, εκ των οποίων οι εξ αναβολής
δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις (3). Ο ανωτέρω
αριθμητικός περιορισμός δεν καταλαμβάνει τις υποθέσεις
που αφορούν την πρώτη συζήτηση αιτήσεων έκδοσης
συναινετικού διαζυγίου και την δημοσίευση διαθηκών. Η
δικάσιμος για την επανάληψη των δηλώσεων των συζύ−
γων περί συναινετικής λύσης του γάμου τους αυτή θα
ορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών από
την συμπλήρωση του προβλεπόμενου από το άρθρο 1441
παρ.2 του Α.Κ. χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών,
εκτός αν μεσολαβούν οι δικαστικές διακοπές, οι εορτές
Χριστουγέννων−νέου έτους και Πάσχα, οπότε η δικάσιμος
θα ορίζεται υποχρεωτικά, εντός τριάντα (30) ημερών από
την επανέναρξη της κανονικής λειτουργίας του Δικαστη−
ρίου. στ) Έως δεκαπέντε (15) υποθέσεις που δικάζονται
με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, στις οποίες
δεν συμπεριλαμβάνονται οι αιτήσεις συναινετικών εγγρά−
φων και εξαλείψεων προσημειώσεων υποθήκης, για τις
οποίες γίνεται λόγος ειδικότερα παρακάτω.
4. Στις τακτικές συνεδριάσεις και στην εκδίκαση των
υποθέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου, εκτός απ’
αυτές που δικάζονται με την διαδικασία των ασφαλι−
στικών μέτρων, συμμετέχουν όλοι οι Πρωτοδίκες και
Πάρεδροι Πρωτοδικείου, που υπηρετούν στο Δικαστή−
ριο αυτό. Ο διευθύνων το Δικαστήριο Πρόεδρος Πρω−
τοδικών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κατανέμει και
χρεώνει τις υποθέσεις, κατά το δυνατόν, ισομερώς και
ισοβαρώς στους Δικαστές που συμμετέχουν στις συνε−
δριάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Οι υποθέσεις
που αφορούν τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών στα
κτηματολογικά βιβλία δικάζονται πάντοτε από τον τα−
κτικό ή τον αναπληρωματικό Κτηματολογικό Δικαστή.
Οι εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων δικάζονται
από Πρόεδρο Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκη με πενταετή
τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και
η υπηρεσία αυτού ως Παρέδρου Πρωτοδικείου και σε
περίπτωση που δεν υπηρετούν Πρωτοδίκες με την πιο
πάνω υπηρεσία ή αυτοί που υπηρετούν δεν επαρκούν,
από τον αρχαιότερο κατά διορισμό Πρωτοδίκη. Οι υπο−
θέσεις των ασφαλιστικών μέτρων δικάζονται από τους
Προέδρους Πρωτοδικών και σε περίπτωση κωλύματος
αυτών από τον Πρωτοδίκη που ορίζεται με πράξη του
διευθύνοντος το Δικαστήριο Προέδρου Πρωτοδικών ή
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του νόμιμου αναπληρωτή του. Οι υποθέσεις διορθώσε−
ων περιλήψεων κατασχετηρίων εκθέσεων και αναστο−
λής πλειστηριασμών (άρθρα 954 και 1000 ΚΠολΔ), που,
εξαιτίας προβλεπόμενης στο νόμο χρονικής προθεσμί−
ας, προσδιορίζονται να εκδικαστούν σε άλλες ημέρες,
πλην των ανωτέρω αναφερομένων τακτικών δικασίμων,
καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης προσωρινών διατα−
γών, δικάζονται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών ή τον
εκάστοτε, κατά το μηνιαίο πρόγραμμα υπηρεσιών του
Δικαστηρίου, εκτελούντα χρέη Προέδρου Υπηρεσίας
Πρωτοδίκη, ο οποίος δικάζει επιπλέον και τις υποθέσεις
ακούσιας νοσηλείας (εκούσιας δικαιοδοσίας), που προσ−
διορίζονται να δικαστούν εκτός τακτικών δικασίμων.
Άρθρο 5
(Ειδικές διατάξεις για την λειτουργία
του Πολιτικού Τμήματος)
1. Στον αριθμό των υποθέσεων που προσδιορίζονται
προς εκδίκαση σε κάθε δικάσιμο του Πολυμελούς και
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, όπως αυτός καθορίζεται
στα άρθρα 3 παρ. 3 και 4 παρ.3, δεν περιλαμβάνονται οι
υποθέσεις που σύμφωνα με το νόμο πρέπει να συνεκδι−
κασθούν με ήδη προσδιορισμένες, οι οποίες μπορεί να
προσδιορίζονται καθ` υπέρβαση των πιο πάνω αριθμών.
Κατά τα λοιπά, υπέρβαση των ανωτέρω αριθμών των
προσδιοριζομένων προς εκδίκαση υποθέσεων σε κάθε
τακτική δικάσιμο δεν επιτρέπεται. Σε εντελώς εξαιρετικές
περιπτώσεις επιτρέπεται η υπέρβαση μέχρι ποσοστού
δέκα τοις εκατό (10 %) των ανωτέρω αριθμών των προσδι−
οριζομένων προς εκδίκαση υποθέσεων, κατόπιν έγγραφης
αίτησης διαδίκου, με σχετική απόφαση του διευθύνοντος
το Δικαστήριο Προέδρου Πρωτοδικών ή του νόμιμου ανα−
πληρωτή του, είτε για να αποφευχθεί η αναπότρεπτη με
άλλο τρόπο απώλεια δικονομικού ή ουσιαστικού δικαιώμα−
τος είτε επειδή υφίσταται άλλος επικείμενος και σοβαρός
κίνδυνος που αιτιολογείται ειδικά.
2. Σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο (όπως
π.χ. μη κάλυψη οργανικών θέσεων, προαγωγή, μετάθεση,
απόσπαση, άδεια εγκυμοσύνης και ανατροφής τέκνου
κ.α.) δεν υπηρετεί στο Δικαστήριο ο προβλεπόμενος
αριθμός Δικαστών, ο διευθύνων το Δικαστήριο Πρό−
εδρος Πρωτοδικών μπορεί να μειώνει αναλόγως τον
αριθμό των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται για
εκδίκαση σε κάθε τακτική δικάσιμο του Πολυμελούς
και του Μονομελούς Πρωτοδικείου εκδίδοντας σχετική
πράξη, την οποία δύναται να ανακαλεί ελεύθερα όταν
εκλείψει ο ειδικός λόγος. Επίσης, στην περίπτωση που
κατά την ημέρα της δικασίμου υπηρετούν λιγότεροι
Δικαστές από τον προκαθορισμένο αριθμό για τους
ανωτέρω λόγους, οι τελευταίες υποθέσεις του πινακίου
θα αναβάλλονται οίκοθεν σε επόμενη δικάσιμο, στην
οποία υπάρχει η δυνατότητα προς τούτο, εξαιρουμένων
των γαμικών διαφορών, των διαφορών από τις σχέσεις
γονέων – τέκνων, των υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας
και των ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και των κτηματο−
λογικών υποθέσεων, εφόσον υπηρετούν οι ορισθέντες
στο Δικαστήριο Κτηματολογικοί Δικαστές.
3. Συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες και τον
φόρτο εργασίας του ανακριτικού γραφείου, κατά την
κρίση του διευθύνοντος το Δικαστήριο Προέδρου Πρω−
τοδικών, ο Ανακριτής μπορεί να απαλλάσσεται πλήρως
από την εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων ή να έχει
μειωμένη χρέωση σε σχέση με τους υπόλοιπους Δι−
καστές.

4. Αν μετά την εκδίκαση κάποιας υπόθεσης (οποι−
ασδήποτε διαδικασίας) στο Μονομελές Πρωτοδικείο
διαταχθεί με μη οριστική απόφαση είτε αυτοπρόσωπη
εμφάνιση των διαδίκων ή μαρτύρων (άρθρο 245 ΚΠολΔ)
ή επανάληψη της συζητήσεως για την συμπλήρωση κε−
νών (άρθρο 254 ΚΠολΔ), όταν η υπόθεση επανέλθει προς
συζήτηση στο δικαστήριο, ο διευθύνων το Δικαστήριο
Πρόεδρος Πρωτοδικών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του
την χρεώνει, εφόσον αυτό είναι εφικτό, στον ίδιο Δικα−
στή που εξέδωσε και την μη οριστική απόφαση.
Αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στην Κομοτηνή την
28−9−2011.
Οι Πρόεδροι Πρωτοδικών
1. Ευγενία Κωνσταντινίδου
2. Κυριακή Φελεκίδου
Οι Πρωτοδίκες
1. Ευαγγελία Αλεξακίδου
2. Αργύριος Γκόγκολας
3. Μαρία Κορυφίδου
4. Ελένη Αντωνοπούλου
Η Γραμματέας
Mαρούλα Γκιζδιμίδου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 19 Δεκεμβρίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 67499/12677
(3)
Τροποποίηση του Καταστατικού της Διαδημοτικής
Επιχείρησης Πολιτισμού – Τουρισμού – Ανάπτυξης
(Δ.Ε.Π.Τ.Α.) των πρώην Δήμων Αμφίκλειας – Τιθορέ−
ας – Παρνασσού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1, 6, 65, 111, 214, 225, 238 και 280 παρ.
Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) του άρθρου 269 παρ.9 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114
Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
γ) των άρθρων 277 – 285, 291 και 304 του Π.Δ. 410/1995
(ΦΕΚ 231 Α΄) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
δ) του άρθρου 24 του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
– Στερεάς Ελλάδας».
ε) του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) με
το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985
σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 4569/27−01−2011 Εγκύκλιο 11 του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης σχετικά με Θέματα συγχωνεύσεων
και προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων των Δήμων.
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2990/18604/23−02−2011 (ΦΕΚ 385
Β΄) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. στον
Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας.
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4. Την υπ’ αριθμ. 6591+6057+4850/80−08−2001 (ΦΕΚ
1120 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας περί Σύστασης Διαδημοτικής Επιχεί−
ρησης των Δήμων Αμφίκλειας, Τιθορέας και Παρνασσού
με την επωνυμία: «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙ−
ΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.)»
5. Τις υπ’ αριθμ. 17/2011, 144/2011 και 264/2011 αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΤΑ, του Δημοτικού
Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας και του Δημοτικού
Συμβουλίου Δελφών αντίστοιχα, περί «Τροποποίησης
Καταστατικού της ΔΕΠΤΑ»
6. Τα υπ’ αριθμ. 94/22−09−2011 και 110/11−10−2011 έγγραφα
της ΔΕΠΤΑ με τα οποία στάλθηκαν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την Τροποποίηση του Καταστατικού
της Επιχείρησης
7. Τα υπ’ αριθμ. 13175/13−10−2011 και 30237/09−11−2011
έγγραφα των Δήμων Αμφίκλειας – Ελάτειας και Δελφών
αντίστοιχα, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε το καταστατικό της Διαδημοτικής
Επιχείρησης Πολιτισμού – Τουρισμού – Ανάπτυξης
(Δ.Ε.Π.Τ.Α.) Δήμων Αμφίκλειας – Τιθορέας – Παρνασσού,
η οποία συστάθηκε με την αριθ. 6591+6057+4850/80−
08−2001 (ΦΕΚ 1120 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και το οποίο διαμορ−
φώνεται ως εξής:
1. Η επωνυμία της συσταθείσας Διαδημοτικής Επιχεί−
ρησης είναι:
«Διαδημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού – Τουρισμού
– Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Τ.Α) Δήμων Αμφίκλειας – Ελάτειας
και Δελφών», η οποία συνιστά ίδιο νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις
των άρθρων 277 έως 285, 291 και 304 του Π.Δ 410/1995
Δ.Κ.Κ και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.»
2. Σκοπός της επιχείρησης είναι:
Α. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με
την πολιτιστική ανάπτυξη και συγκεκριμένα:
α. Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανά−
πτυξη των ιδρυτικών και της ευρύτερης περιοχής και η
καλλιέργεια σε βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας
και της αγάπης για τις τέχνες, η προστασία της εθνικής
πολιτιστικής ταυτότητας, η αναγωγή των πολιτιστικών,
πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών σε οργανικά
στοιχεία της καθημερινής ζωής και η ενεργητική και
συνειδητή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική
ζωή της πόλης.
β. Η δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υπο−
δομής.
γ. Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδεί−
ας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματο−
γράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικοακουστικών
μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών.
δ. Η στήριξη, η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτε−
χνικής παιδείας, η στήριξη και διάδοση της σύγχρονης
καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και η εξα−
σφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν στην άσκηση
και ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων
στους αντίστοιχους τομείς.
ε. Η προβολή, η ανάπτυξη και η διάδοση αυτών των
τεχνών με τη διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση
πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και άλλων επιμορφω−
τικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
στ. Η δημιουργία και η ανάπτυξη της αναγκαίας υπο−
δομής για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και
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τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των
κατοίκων της πόλης και ιδιαίτερα των νέων.
ζ. Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τα πνευματικά
κέντρα, τους μαζικούς πολιτιστικούς φορείς και τα
ερασιτεχνικά συγκροτήματα των πόλεων και η παρο−
χή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής και υλικής βοήθειας
και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της
ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου
των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους.
η. Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα των
πόλεων και της ευρύτερης περιοχής για την από κοινού
προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών, πνευματικών,
παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δρα−
στηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία και η εξα−
σφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των μαθητικών
κοινοτήτων και της νεολαίας γενικότερα στις δραστη−
ριότητες της επιχείρησης.
θ. Η ανάληψη και υλοποίηση κοινοτικών (Ε.Ε) και εθνι−
κών προγραμμάτων εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού, πο−
λιτιστικού, αναπτυξιακού και ερευνητικού χαρακτήρα.
Για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων η επιχείρηση
θα αναπτύξει τη δραστηριότητά της σε τρεις αλληλέν−
δετους στόχους: τον εκπαιδευτικό, τον επιμορφωτικό
και τον ψυχαγωγικό.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επαγγελματικά και
ελεύθερα τμήματα σχολών) θα συνδυαστούν με ένα
σύνολο επιμορφωτικών πρωτοβουλιών (όπως σχολές
γονέων, σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού,
σεμινάρια παιδαγωγικού περιεχομένου, σχολές αναλφά−
βητων, εργαστήρια, διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια κλπ)
με πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις( όπως θε−
ατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, προβολές,
εκθέσεις, συναυλίες, φεστιβάλ κλπ).
Β. Η οργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών και ψυχα−
γωγικών εκδηλώσεων.
Η ένταξη των εκδηλώσεων στις δραστηριότητες της
νέας δημοτικής επιχείρησης για την εξασφάλιση της
αποτελεσματικής οργάνωσης και διεξαγωγής των ση−
μαντικών αυτών γεγονότων για τις πόλεις, της ευελιξίας
και της συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Γ. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών−επιμορφωτικών, αλλά
και κοινωνικών προγραμμάτων.
Η υλοποίηση εκπαιδευτικών−επιμορφωτικών, αλλά
και κοινωνικών προγραμμάτων Ε.Ε ή άλλων Δημόσιων
Φορέων.
Δ. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η Διαχεί−
ριση του Περιβάλλοντος.
α. Η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με τη δι−
αχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, η
ευαισθητοποίηση των δημοτών σε αντίστοιχα θέματα,
η προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, η ενεργός
συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η παροχή υπηρεσιών σύμβουλου σε θέματα
ρύπανσης, κυκλοφορίας και πράσινου των πόλεων, η
ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημι−
ακούς και Δημόσιους γενικά Οργανισμούς και Επιχει−
ρήσεις Κοινής Ωφέλειας.
β. Η αξιοποίηση και διαχείριση του πράσινου της πό−
λης με τη δημιουργία αθλητικών χώρων, χώρων ψυχα−
γωγίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων, εμπλουτισμού του
πράσινου και δημιουργίας της απαραίτητης υποδομής
για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων
των πόλεων.
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γ. Η εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης με δια−
λογή στην πηγή.
δ. Η οργάνωση και επέκταση των δραστηριοτήτων
που έχουν σχέση με την πυρασφάλεια των δασών, την
αισθητική των πόλεων και των τουριστικών περιοχών,
την συντήρηση του πράσινου και την επέκτασή του.
ε. Η ανάληψη δράσεων στα πλαίσια εφαρμογής του
διαχειριστικού ( ή άλλου) προγράμματος του Εθνικού
Δρυμού του Παρνασσού.
στ. Η λειτουργία τμήματος Κυκλοφοριακής Αγωγής
και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παιδιών ηλικίας μέχρι
12 ετών.
Ε. Ανάπτυξη του Αθλητισμού.
Η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε χώρους,
εγκαταστάσεις (όπως ανοιχτά ή κλειστά γήπεδα) και
εξοπλισμό, η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευσή
τους, η εξασφάλιση των αναλώσιμων αθλητικών ειδών
και υλικών, η συνεργασία με τα αθλητικά κέντρα των
Δήμων και τους λοιπούς φορείς του Αθλητισμού τους,
η στήριξη των δραστηριοτήτων τους, η οργάνωση και
λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων, η δι−
οργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών ή ατομι−
κών αθλημάτων και αγώνων μαζικών αθλημάτων για τη
συμμετοχή των νέων και γενικότερα των κατοίκων των
πόλεων σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις
και μέσω αυτών η σημαντική πολιτιστική, πνευματική
και κοινοτική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής των
Δήμων.
ΣΤ. Η οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας.
Η οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας, η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων προ−
ληπτικής υγιεινής και παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμι−
ας και δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, η λειτουρ−
γία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) για την
εξυπηρέτηση των εργαζόμενων και μη μητέρων, η φρο−
ντίδα, η προσχολική αγωγή, διαπαιδαγώγηση, ψυχαγω−
γία και απασχόληση βρεφών, νηπίων και παιδιών γενικά
προσχολικής ηλικίας.
Ζ. Εκδόσεις −Εκτυπώσεις.
Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών πολι−
τιστικού και τουριστικού περιεχομένου για την προβολή
των τοπικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων, πε−
ριοδικών για τη συνεχή επικοινωνία με τους κατοίκους
και δημότες των πόλεων μέσα από ένα “φιλικό” έντυπο
και τη δημιουργία βήματος για την αμφίδρομη ανάπτυξη
των ιδεών των Δήμων, των δημοτών, των κατοίκων και
των εργαζομένων στους Δήμους.
Η δημιουργία εργαστηρίου εκτυπώσεων για την κάλυ−
ψη των αναγκών των Δήμων της Διαδημοτικής Επιχεί−
ρησης και άλλων ΟΤΑ της ευρύτερης περιοχής.
Η. Τουριστική ανάπτυξη.
Η λειτουργία τμήματος για την προβολή των τουριστι−
κών πόρων, των πόλεων και της ευρύτερης περιοχής, τη
δημιουργία και εκμετάλλευση ξενώνων, αναψυκτηρίων,
εστιατορίων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων,
τη διοργάνωση εκδρομών και τη συμμετοχή σε προ−
γράμματα αγροτουρισμού.
Θ. Τεχνικός− Κατασκευαστικός τομέας.
Η εκπόνηση μελετών, η κατασκευή και συντήρηση
έργων, οι οικιστικές αναπλάσεις, η διαμόρφωση κοι−

νόχρηστων χώρων, η κατασκευή και συντήρηση έργων
υποδομής, η συντήρηση σχολικών κτιρίων και γενικά
των εγκαταστάσεων των Δήμων, εφόσον η Επιχείρηση
θα έχει τη δυνατότητα από τις ισχύουσες διατάξεις
ανάληψης εκτέλεσης τέτοιων έργων.
Ι. Διαφημίσεις.
Η εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων για μισθώ−
σεις σε διαφημιστικές εταιρείες και η προβολή μέσω
των διαφημιστικών στοιχείων, ιδεών και μηνυμάτων των
Δήμων και της Επιχείρησης που έχουν σχέση με την
κοινωνική και Πολιτιστική Ανάπτυξη, τον Αθλητισμό, το
Περιβάλλον, την Επιμόρφωση και την Ψυχαγωγία των
κατοίκων των πόλεων.
Κ. Λοιπές Δραστηριότητες.
Η αντιμετώπιση προβλημάτων αποχέτευσης, του δι−
κτύου ύδρευσης, η συντήρηση και κατασκευή έργων
πράσινου, η συντήρηση και τοποθέτηση αναμεταδοτών,
η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενώνα, περιπτέρων,
αναψυκτηρίων, κυλικείων, καντινών και η παροχή λοι−
πών υπηρεσιών όπως η μηχανοργάνωση, η δημιουργία
κόμβου διαδικτύων, η έκδοση και επεξεργασία λογαρι−
ασμών ύδρευσης, η καταμέτρηση των υδρομετρητών,
οι ταχυμεταφορές κλπ.
Λ. Λοιπές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες.
Η αξιοποίηση − εκμετάλλευση ακινήτων και χώρων
ιδιοκτησίας των Δήμων ή άλλων φορέων που θα παρα−
χωρηθούν στην Επιχείρηση, κατά χρήση ή κυριότητα, η
δρομολόγηση λεωφορείων εντός των πόλεων για την
εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, τρίτης ηλικίας,
μαθητών και γενικά κατοίκων που δεν εξυπηρετούνται
από τις γραμμές των αστικών λεωφορείων, η ανάληψη
βιώσιμων λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και
η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες με
σκοπό την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την ανάπτυξη
της περιοχής των Δήμων.
3. Η Δ.Ε.Π.Τ.Α διοικείται από ενδεκαμελές (11 μέλη)
συμβούλιο που τα μέλη του ορίζονται μαζί με τους
αναπληρωτές από τα Δημοτικά Συμβούλια.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχουν:
α) Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας− Ελάτειας ή Εκπρόσωπός του.
β) Ο Δήμαρχος Δελφών ή Εκπρόσωπός του.
γ) Δύο (2) αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δελφών εκ των οποίων το ένα θα προέρχεται από τη
μειοψηφία.
δ) Τέσσερα (4) αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλί−
ου Αμφίκλειας− Ελάτειας, εκ των οποίων τα δύο (2) θα
προέρχονται από τη μειοψηφία.
ε) Δύο (2) δημότες του Δήμου Αμφίκλειας− Ελάτειας.
στ) Ένας (1) εκπρόσωπος των Συνεταιρισμών του Δή−
μου Αμφίκλειας−Ελάτειας.
Στα μέλη του Δ.Σ. προστίθεται και ένας (1) εκπρόσω−
πος των εργαζομένων χωρίς αλλαγή στη συστατική
πράξη όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους
από είκοσι (20) εργαζόμενους.
Το Διαδημοτικό Όργανο ορίζει από τα μέλη του Διοι−
κητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο, ενώ ο Αντιπρόεδρος
εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης
μεταξύ των μελών του.
4. Η διάρκεια της επιχείρησης είναι πενήντα (50) χρό−
νια από τη δημοσίευση της κατά το νόμο απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
5. Έδρα της Επιχείρησης είναι η πόλη της Αμφίκλειας
του Νομού Φθιώτιδας.
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6. Οι πρώην Δήμοι Αμφίκλειας, Τιθορέας και Παρνασ−
σού διέθεσαν στην Επιχείρηση χρηματικό ποσό δύο
εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων δραχμών
(2.350.000), ήτοι 6.896,55 ευρώ, έκαστος ως κεφάλαιο
κίνησης του πρώτου έτους, και ποσό δύο εκατομμυρί−
ων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων δραχμών (2.850.000),
ήτοι 8.363,90 ευρώ, ως κεφάλαιο κίνησης των επόμε−
νων τεσσάρων ετών, δηλαδή συνολικά ποσό δεκατριών
εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων δραχμών
(13.750.000), ήτοι 40.352,16 ευρώ, έκαστος πρώην Δή−
μος ως αρχικό κεφάλαιο αυτής, το οποίο κατά συνέ−
πεια ανέρχεται στο ποσό των 41.250.000 δραχμών, ήτοι
121.056,49 ευρώ.
Συνεπώς, οι νυν συμβαλλόμενοι Δήμοι Αμφίκλειας−
Ελάτειας και Δελφών ενέχονται πλέον στο αρχικό κε−
φάλαιο της επιχείρησης, ο μεν πρώτος με το αθροιστικό
ποσό των 80.704,32 ευρώ, ο δε δεύτερος με το ποσό
των 40.352,17 ευρώ.
7. Πόροι της Επιχείρησης είναι:
α. Έσοδα από δικαιώματα εγγραφών και φοίτησης στα
τμήματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
β. Έσοδα από την οργάνωση πολιτιστικών και ψυχα−
γωγικών εκδηλώσεων.
γ. Έσοδα από Τουριστικές δραστηριότητες (όπως ξε−
νώνες, γραφείο υποστήριξης, εστιατόρια, αναψυκτήρια
και λοιπές εγκαταστάσεις).
δ. Έσοδα από την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων
και λοιπών χώρων και τη μίσθωσή τους σε διαφημιστικές
εταιρείες για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.
ε. Έσοδα από την εκτέλεση τεχνικών έργων.
στ. Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες της Επιχείρη−
σης που σε κάθε περίπτωση επιτρέπονται εφόσον δεν
απαγορεύονται από την κείμενη νομοθεσία, τη σχετική
με τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ.
ζ. Έσοδα από τη διαχείριση προγραμμάτων της Ε.Ε. ή
άλλων δημόσιων φορέων.
η. Έσοδα από την περιουσία της Επιχείρησης.
θ. Έσοδα από κληροδοτήματα, εισφορές, δωρεές,
κλπ.
ι. Έσοδα από λοιπές πηγές.
8. Η Επιχείρηση διαλύεται:
α) Με απόφαση του Διαδημοτικού Οργάνου, η οποία
λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3.
β) Όταν λήξει η διάρκειά της.
γ) Σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.
Τη διάλυση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθά−
ριση.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκα−
θάριση γίνεται από εκκαθαριστές που ορίζονται από
το Διαδημοτικό Όργανο, το οποίο και εγκρίνει τους
λογαριασμούς της εκκαθάρισης.
Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υπο−
θέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η
περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της Επιχείρησης.
Το υπόλοιπο περιέρχεται στους Δήμους, ανάλογα με
το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Επι−
χείρησης.
9. Με την πράξη σύστασης επιβαρύνθηκαν οι προϋπο−
λογισμοί των ιδρυτικών πρώην Δήμων Αμφίκλειας, Τιθο−
ρέας και Παρνασσού με το ποσό των δύο εκατομμυρίων
τριακοσίων πενήντα χιλιάδων δραχμών (2.350.000), ήτοι
6.896,55 ευρώ, έκαστος, για το πρώτο έτος σύστασης
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(2001) και με το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσί−
ων πενήντα χιλιάδων δραχμών (2.850.000), ήτοι 8.363,90
ευρώ, για τα έτη 2002,2003,2004 και 2005.
Με την παρούσα τροποποίηση οι εδώ συμβαλλόμενοι
Δήμοι αποφασίζουν ότι θα επιβαρύνουν τους προϋπο−
λογισμούς τους για το οικονομικό έτος 2011 με το ποσό
των 20.000,00 ευρώ ο Δήμος Αμφίκλειας− Ελάτειας και
10.000,00 ευρώ ο Δήμος Δελφών, το οποίο θα εγκριθεί με
την απόφαση έγκρισης της παρούσας τροποποίησης.
10. Το αρχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με νέα
εισφορά από τους Δήμους που συμμετέχουν, μόνο αν
τα Δημοτικά Συμβούλιά τους το αποφασίσουν, χωρίς
να απαιτείται τροποποίηση της συστατικής πράξης. Η
αυτή διαδικασία ακολουθείται και για τη μείωση του
αρχικού κεφαλαίου.
11. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες
των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η
διαχείριση και η εποπτεία της επιχείρησης διέπονται
από τις σχετικές με τις δημοτικές και κοινοτικές επι−
χειρήσεις διατάξεις του Π.Δ 410/1995 (Δ.Κ.Κ) και τις δι−
ατάξεις του Ν. 3852/2010.
12. Συστήνεται εννεαμελές (9μελές) Διαδημοτικό Όρ−
γανο από αιρετούς εκπροσώπους των συμβαλλόμενων
Δήμων. Στο όργανο αυτό ο Δήμος Αμφίκλειας− Ελάτειας
εκπροσωπείται από έξι (6) και ο Δήμος Δελφών από
τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους. Εκπρόσωποι κάθε Δή−
μου στο όργανο αυτό είναι οι Δήμαρχοι ή οι οριζόμενοι
από αυτούς. Οι υπόλοιποι εκπρόσωποι, οι οποίοι είναι
Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται μαζί με τους αναπληρω−
τές τους από τον κάθε Δήμο με απόφαση του αντίστοι−
χου Δημοτικού Συμβουλίου. Το όργανο αυτό λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9−14 του άρθρου
5 της υπ’ αριθμ. 25027/9−4−1984 ΥΑ. Η πρώτη σύγκλη−
ση του οργάνου αυτού για την εκλογή του Προέδρου
του και Αντιπροέδρου του γίνεται από τον Δήμαρχο
του Δήμου με τους περισσότερους εκπροσώπους στο
όργανο αυτό.
13. Η αποχώρηση Δήμου ή η συμμετοχή νέου μέλους
στην Επιχείρηση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του, απόφαση του Διαδημοτικού Οργάνου
και απόφαση του αρμόδιου Δ/ντή Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης και Διοίκησης.
14. Τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου και
την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ της Επιχείρησης μπορεί
να ζητήσει κάθε Δημοτικό Συμβούλιο που συμμετέχει
σε αυτήν.
Ακροτελεύτιο Άρθρο
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Αμφίκλειας – Ελάτειας Νομού Φθιώτιδας 20.000,00 € και
του Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας 10.000,00 € και έχει
εγγραφεί η σχετική πίστωση στους Κ.Α. 00.7512.0001 και
10.7512.001 των προϋπολογισμών των ανωτέρω Δήμων
αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 21 Νοεμβρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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