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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/61021/0023Α
Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

(1)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17 Α’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α/17−8−2010).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Την αριθ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».
8. Την αριθ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ,
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).
9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).
10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).
11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
ΤΡΑΠΕΖΑ
Εθνική
πεζα

ISIN

Τρά− GR0110019214

ΛΗΞΗ

ΤΟ−
ΚΟΜ.

20/03/11

3,80%

πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).
12. Την αρ. 2/6338/0023Α/29−1−2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση την 1/2/2008
3−ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω δη−
μοπρασίας, με ημερομηνία λήξης την 20/03/2011.
13. Το αρ. πρωτ. 1241/10−09−2010 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγορών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου,
αποφασίζουμε:
Την επαναγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου,
με ημερομηνία διακανονισμού 15−09−2010, ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας εκατόν τριάντα
ενός εκατομμυρίων ευρώ (€ 131.000.000,00), σύμφωνα
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ
ΤΙΜΗ

131.000.000,00 99,211

ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑΝ/
ΣΜΟΥ

ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ

129.966.410,00

2.441.265,75

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
132.407.675,75

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό
Δημόσιο θα καταβάλει στις 15−09−2010 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το
συνολικό ποσό των εκατόν τριάντα δύο εκατομμυρίων
τετρακοσίων επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέ−
ντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 132.407.675,75),
ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 129.966.410,00 για αξία
διακανονισμού, πλέον € 2.441.265,75 για δεδουλευμένους
τόκους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

συσκευή αποσυναρμολόγησης ερπυστριών, με υλικά
που ήδη υπήρχαν στο Μηχανουργείο του Εργοστασί−
ου, εξοικονομώντας αφενός χρόνο για την υλοποίηση
του προγράμματος πεδίλων έτους 2009 και αφετέρου
σημαντικό οικονομικό όφελος για την υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2010

F
Αριθμ. Φ.473/55/955624
(3)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής του επαίνου σε μόνιμο υπάλ−
ληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθ. Φ. 473/56/955623
(2)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής του επαίνου Μόνιμου υπαλλή−
λου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/07
(ΦΕΚ 26/09−02−07, ΤΑ΄).
β. Την πρόταση της Μονάδας − Υπηρεσίας του ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΕΣ στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος.
γ. Την από 15−07−10 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
δ. Την αριθ. Υ156/23−12−09 απόφαση Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2520/τ.Β΄/24−12−09) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη
Μπεγλίτη», αποφασίζουμε:
2. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στο
Μ.Υ. Πανάγου Παναγιώτη του Νικολάου (ΑΜ:9483), κλά−
δου ΔΕ Τεχνικού/ Μηχανολογίας/ Τεχνίτη Σιδ.−Μηχ./ Τε−
χνίτη Εργαλειομηχανών με βαθμό Α’, του 304 ΠΕΒ, διότι
προέβη σε εξαιρετικές πράξεις, αφού επιδεικνύοντας
απαράμιλλο ζήλο, μεθοδικότητα και ενδιαφέρον για την
υπηρεσία και χωρίς να φείδεται χρόνου, κατασκεύασε

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/07
(ΦΕΚ 26/09−02−07, ΤΑ΄).
β. Την πρόταση της Μονάδας − Υπηρεσίας του ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΕΣ στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος.
γ. Την από 15−07−10 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
δ. Την αριθ. Υ156/23.12.09 απόφαση Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2520/ΤΒ7 24.12.09) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη
Μπεγλίτη», αποφασίζουμε:
2. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στο
Μ.Υ. Ντούρμα Ηλία του Νικολάου (AM: 11715), κλάδου TE
Μηχανικών/ Ηλεκτρονικής με βαθμό Α΄, της 651 ΑΒΥΠ,
διότι προέβη σε εξαιρετικές πράξεις, αφού εργάσθηκε
με μεθοδικότητα, ιδιαίτερο ζήλο, υψηλό επίπεδο καθή−
κοντος και επαγγελματισμού και ενίοτε και πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας, στα πλαίσια εγκατάστα−
σης κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης καμερών
σε Στρατόπεδα και συνέβαλλε καθοριστικά στην υλο−
ποίηση κατάλληλων υπογείων δικτύων σωληνώσεων με
τις ισχύουσες προδιαγραφές, με παράλληλη δημιουργία
υποδομής για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
τον κεντρικό υποσταθμό (Υ/Σ) της ΔΕΗ στα κτίρια όπου
πρόκειται να λειτουργήσει το νέο τμήμα παραγωγής
πλαστικού υδροχρώματος, που είχε σαν αποτέλεσμα
το μεγάλο οικονομικό όφελος για την υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

F
Αριθμ. ΑΠ:Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.19046
(4)
Ένταξη του «Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» Κ.Ο.Τ. στις
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996
(ΦΕΚ Α΄ 154) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώ−
νευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέρ−
γειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε με το
π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»
(ΦΕΚ Α΄ 85).
3. Το π.δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).
4. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 214).
5. Το π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 154).
6. Την υπ’ αρ. ΟΙΚ. 52167/21.12.2009 απόφαση «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ
Β’2514/22.12.2009).
7. Το νόμο 3426/2005 (ΦΕΚ Α ’ 309), και ιδίως το άρθρο
28, παρ. 1.
8. Τα άρθρα 28 και 29 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286)
όπως ισχύει.
9. Την υπουργική απόφαση υπ’ αρ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/
Φ1Β/12924/13.06.2007 «Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας» (ΦΕΚ Β΄ 1040/25.06.2007).
10. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αρ. Δ5−ΗΛ/Β/
Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου.» (ΦΕΚ Β’/1403/06−09−2010).
11. Το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)
αποβλέπουν σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομέ−
νης της ασφάλειας του εφοδιασμού τακτικής παροχής,
ποιότητας και τιμών παροχής, καθώς και προστασίας
του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προ−
στασίας του κλίματος και της ενεργειακής αποδοτι−
κότητας.
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12. Το γεγονός ότι υφίστανται κοινωνικές ομάδες οι
οποίες, για αντικειμενικούς λόγους, χαρακτηρίζονται
ως ευπαθείς και χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης, η δε
κάλυψη του σχετικού κόστους δεν πρέπει να αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα για την ενισχυση του βιοτικού
τους επιπέδου, αντίθετα πρέπει να διασφαλιστεί το
δικαίωμα τους να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια
σε προσιτές τιμές.
13. Το γεγονός ότι οι κάτοχοι άδειας που παρέχουν
ΥΚΩ πρέπει να ανακτούν πλήρως τις σχετικές δαπά−
νες.
14. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκα−
λεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Στο Άρθρο 1 της ΥΑ ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.06.2007
«Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» (ΦΕΚ Β΄
1040/25.06.2007) προστίθεται παρ. 3, ως εξής:
«3. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολό−
γιο «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» Κ.Ο.Τ. στους ευπαθείς
καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της
υπουργικής απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010
«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. Δ5/ΗΛ/Β/
Φ1Β/12924/13.06.2007 υπουργική απόφαση.
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊ−
κή Επιτροπή και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ.15067
(5)
Έγκριση πρόσληψης δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου στον Ενιαίο Φορέα Δημοτι−
κών Παιδικών Σταθμών Δήμου Κρωπίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το−
πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβά−
σεις μίσθωσης έργου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 «Ανα−
μόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα
και άλλες διατάξεις».
4. Τη βεβαίωση του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την οποία οι
αιτούμενες συμβάσεις αποτελούν γνήσιες συμβάσεις
έργου και δεν υποκρύπτουν σύμβαση εξαρτημένης ερ−
γασίας.
5. Την αριθ.οικ.622/13−1−10 εισηγητική έκθεση του Γ.Γ.
Περιφέρειας Αττικής.
6. Την αριθ.238/10 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Κρωπίας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Την αριθ. 32/09 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ενιαίου Φορέα Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
Δήμου Κρωπίας.
8. Το με αριθ.πρωτ.οικ. 18963/12−4−10 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης με το οποίο μας έκανε γνωστή την
αριθ. πρωτ. οικ. 17848/7−4−10 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/15−5−09, σχετικά με την
έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτο−
βάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων
με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός
(1) έτους, και με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κα−
τωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα
στην αριθ. 32/09 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ενιαίου Φορέα Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου
Κρωπίας και συγκεκριμένα:
− Εννέα (9) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, με έργο τη
διαπαιδαγώγηση και φροντίδα των νηπίων, με συνολική
αμοιβή 10.133,89 € έκαστος.
− Ενός (1) ΠΕ Παιδιάτρων, με έργο την ιατρική παρακο−
λούθηση των νηπίων, με συνολική αμοιβή 2.500,00 €.
− Δύο (2) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας,
με έργο την καθαριότητα των εξωτερικών και εσωτερι−
κών χώρων του Παιδικού Σταθμού, με συνολική αμοιβή
10.133,89 € έκαστος.
− Δύο (2) ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, με έργο την προετοι−
μασία, την παρασκευή και τη διανομή του φαγητού, με
συνολική αμοιβή 10.133,89 € έκαστος.
Οι ανωτέρω συμβάσεις σύμφωνα με την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη σχετική βεβαίωση
του ΑΣΕΠ δεν ανάγονται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων
του Νομικού Προσώπου και δεν υποκρύπτουν πάγια
εξαρτημένη εργασία.
Η δαπάνη για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων
μίσθωσης έργου θα βαρύνει τους Κ.Α.10−6141.001 και 00−
6617.001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου.
Ως τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ορίζεται η
έδρα του Ενιαίου Φορέα Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
Δήμου Κρωπίας, ο οποίος έχει την ευθύνη της παρα−
κολούθησης και εκτέλεσης των έργων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γέρακας, 23 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 4377/52552
(6)
Ανάθεση άσκησης αρμοδιότητας στη Δημοτική
Αστυνομία Δήμου Ηγουμενίτσας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2503/1997
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας,
Ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δια−
τάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 23/2002(ΦΕΚ
19/τ.Α΄/7−2−2002) «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης,
προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν
σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. (9), (12),
(13) και της παρ. 4 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/
23−12−2008), «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας
και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργεί−
ου Εσωτερικών».
4. Την αριθ. 50/2009 (ΦΕΚ 121/τΒ΄/27−1−2009) διαπιστω−
τική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Ηπείρου περί, «Προσδιορισμού αρμοδιοτήτων της Δημο−
τικής Αστυνομίας του Δήμου Ηγουμενίτσας».
5. Την αριθ. 93/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Ηγουμενίτσας, «περί άσκησης επιπλέον αρμοδιοτή−
των από τη Δημοτική Αστυνομία», αποφασίζουμε:
Επικυρώνουμε την αριθ. 93/2010 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την οποία,
η Δημοτική Αστυνομία θα ασκεί και τις αρμοδιότητες,
που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.
1 περ. (9), (12) και (13) του Ν. 3731/2008.
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου Ηγουμενίτσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Ηγουμενίτσα, 14 Σεπτεμβρίου 2010
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ
F
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς
ΓΚΙΖΕΛΗ (επώνυμο) ΓΑΡΟΥΦΩΣ (κ. όνομα).

(7)

Με την Αριθ. Πρωτ. 6958/15/9/2010 απόφαση της Γενικής
Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/
2010 (ΦΕΚ 49/Α/24−3−2010) «Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
ρυθμίσεις», γίνεται αποδεκτή η από 26−2−2009 αίτηση
της ανωτέρω ομογενούς περί απόκτησης της Ελληνικής
Ιθαγένειας και με στοιχεία:
ΟΝΟΜΑ: ΓΑΡΟΥΦΩ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΚΙΖΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΤΣΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΙΤΣΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΒ. ΣΥΖΥΓΟΥ:ΛΙΩΛΗΣ ΓΚΙΖΕ−
ΛΗΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1933
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΛΒΑΝΙΑ
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

(8)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς ΓΚΙΖΕ−
ΛΗ (επώνυμο) ΓΙΩΡΓΟΥ (κ. όνομα).
Με την αριθ. 5497/15/9/2010 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.
3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/24−3−2010) «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες ρυθμίσεις», γίνεται αποδεκτή η από 26−2−2009
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αίτηση του ανωτέρω ομογενούς περί απόκτησης της
Ελληνικής Ιθαγένειας και με στοιχεία:
ΟΝΟΜΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΚΙΖΕΛΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΚΙΖΕΛΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΜΑΪΛΙΝΤΑ ΓΚΙΖΕΛΗ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1988
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΛΒΑΝΙΑ
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

(9)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς ΣΟΥΛΙ−
ΩΤΗ (επώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ (κ. όνομα)
Με την Αριθ. Πρωτ. 6956/15/9/2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/24−3−2010) «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλ−
λες ρυθμίσεις», γίνεται αποδεκτή η από 4−3−2009 αίτηση
του ανωτέρω ομογενούς περί απόκτησης της Ελληνικής
Ιθαγένειας και με στοιχεία:
ΟΝΟΜΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΣΤΑΜΑΤΩ ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1972
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΛΒΑΝΙΑ
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

(10)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς ΤΑΛΛΙ−
ΟΥ (επώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ (κ. όνομα)
Με την Αριθ. Πρωτ. 10025/15/9/2010 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/24−3−2010) «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλ−
λες ρυθμίσεις», γίνεται αποδεκτή η από 5−3−2009 αίτηση
του ανωτέρω ομογενούς περί απόκτησης της Ελληνικής
Ιθαγένειας και με στοιχεία:
ΟΝΟΜΑ: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΑΛΛΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΝΑΣΙΟΣ ΤΑΛΛΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΒΑΣΙΛΩ ΤΑΛΛΙΟΥ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1966
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΛΒΑΝΙΑ
Η Γενική Γραμματέως Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

(11)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΧΡΗ−
ΣΤΟΥ (επώνυμο) ΛΕΝΗΣ (κ. όνομα)
Με την Αριθ. Πρωτ. 5473/15/3/2010 απόφαση της Γενικής
Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/
2010 (ΦΕΚ 49/Α/24−3−2010) «Σύγχρονες διατάξεις για την
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Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες
ρυθμίσεις», γίνεται αποδεκτή η από 13−3−2009 αίτηση
της ανωτέρω ομογενούς περί απόκτησης της Ελληνικής
Ιθαγένειας και με στοιχεία:
ΟΝΟΜΑ: ΛΕΝΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΗΣΤΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΚΩΤΣΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΤΣΕΠΩ ΚΟΚΚΑΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΒ. ΣΥΖΥΓΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗ−
ΣΤΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1934
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΛΒΑΝΙΑ
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

(12)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΣΟΥΛΙ−
ΩΤΗ (επώνυμο) ΑΝΕΤΑΣ (κ. όνομα)
Με την Αριθ. Πρωτ. 5488−15/9/2010 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010
(ΦΕΚ 49/Α/24−3−2010) «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική
Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως
διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις», γίνεται απο−
δεκτή η από 4−3−2009 αίτηση της ανωτέρω ομογενούς περί
απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και με στοιχεία:
ΟΝΟΜΑ: ΑΝΕΤΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΗΛΙΑΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡΑΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΟΥΛΙΩ−
ΤΗΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1977
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΛΒΑΝΙΑ
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

(13)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΣΟΥΛΙ−
ΩΤΗ (επώνυμο) ΣΤΑΜΑΤΩΣ (κ. όνομα)
Με την Αριθ. Πρωτ. 5468 15/9/2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/24−3−2010) «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλ−
λες ρυθμίσεις», γίνεται αποδεκτή η από 4−3−2009 αίτηση
της ανωτέρω ομογενούς περί απόκτησης της Ελληνικής
Ιθαγένειας και με στοιχεία:
ΟΝΟΜΑ: ΣΤΑΜΑΤΩ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΠΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΒ. ΣΥΖΥΓΟΥ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΥ−
ΛΙΩΤΗΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1943
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΛΒΑΝΙΑ
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
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Αριθμ. 17319
(14)
Έγκριση πρόσληψης έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας
έως οκτώ (8) μήνες από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη−
ση Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 «Αυτοδιοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 9 του
Ν. 3051/2002 και το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 3260/2004.
3. Την αριθ. 6/15−05−2009 ΠΥΣ (άρθρο 2 παρ. 1) (ΦΕΚ
70/Α΄/07−05−2009)
4. Την αριθ. πρωτ.οικ.40004/16−07−2010 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ.6/2009 ΠΥΣ, με
την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση από τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης, έξι (6) ατόμων,
για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρό−
σκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών.
5. Το αριθ. πρωτ. οικ.40306/19−07−2010 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Το αριθ.οικ. 1708/30−07−2010 έγγραφο της Νομαρ−
χιακής Αυτ/σης Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Εγκρίνουμε την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας
έως οκτώ (8) μήνες, στις εξής ειδικότητες:
− Ενός (1) ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
προκειμένου να ενισχυθεί η στελέχωση των Δ/νσεων
ΚΤΕΟ, Ανάπτυξης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Με−
ταφορών και Επικοινωνιών.
− Δύο (2) ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων
για την παρακολούθηση και υλοποίηση έργων που
εντάσσονται σε διάφορα προγράμματα με στόχο την
ταχύτερη απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων.
− Ενός (1)ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
Καθόσον δεν υπηρετεί στη Νομαρχιακή Αυτ/ση Κε−
φαλληνίας και Ιθάκης κανένας με την αναφερόμενη
ειδικότητα.
Και δύο (2) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού είναι απαραίτη−
τοι προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη και απρόσκοπτη
λειτουργία των υπηρεσιών λόγω των ποικίλων διοικη−
τικών διαδικασιών.
Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για το προσωπικό αυτό
ανέρχεται στο ποσό των 70000€ και θα καλυφθεί από
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης, στον
Φ.073 ΚΑΕ 9822.Δ02.
Με την παρούσα καταργείται η αριθ. 14304/19−08−2010
όμοια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 22 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ

(15)
Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της επιχείρησης «ΧΕΛΩΝΑΚΙ ΕΠΕ» στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθ. 15465/2758/Π08/4/00171/Ε/Ν.3299/04/12−
05−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχεί−
ρησης «ΧΕΛΩΝΑΚΙ ΕΠΕ» που αναφέρεται σε ίδρυση ξε−
νοδοχειακής μονάδας 3 Αστέρων τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων δυναμικότητας 16 διαμερισμάτων − 34
κλινών, στη θέση Λάμπες του Δ.Δ. Φοινίκης του Δήμου
Μεθώνης του Νομού Μεσσηνίας. Το συνολικό και ενι−
σχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα τριών χιλιά−
δων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα
εννέα λεπτών (1.113.575,49 €)
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των πε−
ντακοσίων μιας χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και ενενήντα
επτά λεπτών (501.108,97 €). Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε
στο ποσό των διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων πεντα−
κοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών
(286.555,68 €) η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από με−
τρητά και αποτελεί εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Το τραπεζικό δάνειο ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων
είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα
τεσσάρων λεπτών (325.910,84 €) Ημερομηνία ολοκλήρω−
σης της επένδυσης ορίστηκε η 21−04−2009. Η μονάδα που
προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης λειτουργεί
παραγωγικό. Από την πραγματοποίηση της επένδυσης
δημιουργήθηκαν δύο (2) νέες θέσεις εργασίας.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού πεντακοσίων μιας
χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών
λεπτών (501.108,97 €), ήτοι ποσού διακοσίων δέκα οκτώ
χιλιάδων πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών
(218.058,97 €) στην επιχείρηση «ΧΕΛΩΝΑΚΙ ΕΠΕ».
Η ανάλογη απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 897/
Β/22−06−2010 μετά τη δημοσίευση της παρούσης παύει
να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
Αριθμ. 20475/7179
(16)
Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δή−
μου Νάξου (Δ.Ε.Α.Δ.Ν.) σε Δημοτική Κοινωφελή Επι−
χείρηση Δήμου Νάξου με την επωνυμία Δημοτική Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 107/Α). β) Των άρθρων 252−264 και 268−270 του
Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των» (ΦΕΚ 114/Α/8−6−2006) και της παρ. 3 του αρθρ. 17
Ν. 3812/09(ΦΕΚ234/Α).
2. Την 43886/3−8−2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσω−
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθο−
ρισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων
ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής» (ΦΕΚ 1574/Β/17−8−2007).
3. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για την με−
τατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου
Νάξου σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου.
4. Την αριθ. 150/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Νάξου, αποφασίζουμε:
Την μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης
Δήμου Νάξου (Δ.Ε.Α.Δ.Ν.) σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχεί−
ρηση με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Νάξου με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.» ως
ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου» (ΔΗ.
Κ.Ε.Δ.ΝΑ.),
Στην αλλοδαπή η επιχείρηση θα χρησιμοποιεί τον
τίτλο σε πλήρη μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Κοινωφελής Επιχείρηση του Ν. 3463/2006 (άρθρα 252
− 264 και 268 −269).
ΣΚΟΠΟΙ:
Α. Η κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη:
Η συνέχιση των προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας
που υλοποιεί μέχρι σήμερα η Δ.Ε.Α.Δ.Ν. και συγκεκριμένα
τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι», «Κέντρο Ημερή−
σιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», «Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών», «Οι Μικροί Δημιουργοί», καθώς
και η ανάληψη νέων με στόχο την εξασφάλιση και αξι−
οποίηση Κοινοτικών και Εθνικών Χρηματοδοτήσεων του
κοινωνικού τομέα (βρεφονηπιακός σταθμός, παιδικός
σταθμός, λειτουργία δημοτικού ιατρείου κ.α.).
Η εισαγωγή νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας.
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οικογένειες
με κοινωνικά προβλήματα (Γραφείο Παροχής Κοινωνι−
κών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κ.α.).
Η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μειονε−
κτούντων ατόμων και ατόμων με ειδικές ανάγκες
(Κ.Η.Φ.Η., Κ.Α.Π.Η., η υλοποίηση προγράμματος για την
αναψυχή ατόμων με αναπηρία, κ.α.).
Β. Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Περιβάλλον:
Η υλοποίηση δραστηριοτήτων με σκοπό την αναβάθ−
μιση των υπηρεσιών επιμόρφωσης των πολιτών (βιβλι−
οθήκη, ΚΔΑΠ, κ.α.).
Η διοίκηση και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστά−
σεων του Δήμου για την λειτουργία προγραμμάτων
άθλησης (γυμναστήριο, αθλητικό κέντρο, κ.α.)
Η συνεργασία με φορείς αθλητισμού του Δήμου και
αθλητικά σωματεία.
Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου,
η λειτουργία μουσείου,
η λειτουργία πινακοθήκης,
η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
η λειτουργία φιλαρμονικής,
η λειτουργία ωδείου,
η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,
η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 83 ΚΔΚ
και
η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και
τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
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Επιπλέον, η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δή−
μου Νάξου» δύναται να έχει και άλλους σκοπούς όπως
ρητά αναφέρονται στο νέο Κώδικα Δήμων και Κοινο−
τήτων και εξειδικεύονται στις επιμέρους εγκυκλίους
του Υπουργείου Εσωτερικών που έχουν εκδοθεί για
τον σκοπό αυτό.
ΕΔΡΑ:
Ως έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Χώρα του Δήμου
Νάξου της ν. Νάξου του Νομού Κυκλάδων της Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης προτείνεται
να είναι επταμελές (7). Τα τρία μέλη πρέπει να είναι
αιρετοί, εκ των οποίων το ένα της αντιπολίτευσης, τα
υπόλοιπα τέσσερα μέλη πρέπει να είναι δημότες ή κά−
τοικοι του Δήμου Νάξου οι οποίοι έχουν γνώση και
εμπειρία στη δράση της επιχείρησης.
Εάν το προσωπικό υπερβαίνει τα είκοσι άτομα συμμε−
τέχει στο διοικητικό συμβούλιο εκπρόσωπος των εργα−
ζομένων, ο οποίος εκλέγεται από την γενική συνέλευση
αυτών, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό συμμετοχής
των δημοτών ή κατοίκων του Δήμου Νάξου κατά ένα
(1).
Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί αυτή
του δημοτικού συμβουλίου. Το δημοτικό συμβούλιο ορί−
ζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του διοικητικού
συμβουλίου.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου προσλαμβά−
νεται ο διευθυντής της επιχείρησης μετά από σχετική
προκήρυξη και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο εσωτερικός
κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται έως (25)
είκοσι πέντε χρόνια από την ημερομηνία σύστασης αυ−
τής. Η επιχείρηση δύναται να διαλυθεί ή να συγχωνευθεί
προ τη λήξη αυτής, με απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου ή όπως άλλως ο νόμος ορίζει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το κεφάλαιο σύστασης της κοινωφελούς επιχείρησης
θα είναι 158.658,76 ευρώ και αποτελείται από το αρχικό
κεφάλαιο σύστασης της ΔΕΑΔΝ ποσού 58.658,76 ευρώ
προσαυξημένο κατά 100.000,00 ευρώ το οποίο θα κα−
ταβάλει ο Δήμος Νάξου. Το ποσό των 100.000,00 ευρώ
θα κατατεθεί σε δύο δόσεις ως εξής:
Α. δόση 30.000€ εντός του έτους 2010
Β. δόση 70.000€ εντός του έτους 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ:
Οι οικονομικοί πόροι της επιχείρησης θα προέρχονται:
από την χρηματοδότηση του Δήμου για τις δραστηρι−
ότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης
με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/06,
όταν αυτό απαιτείται και όπως θα προβλέπεται από
το Διετές πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης, από τη
συμμετοχή της επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμ−
ματα της Ε.Ε. και Εθνικών φορέων, από δωρεές κληρο−
δοτήματα, ενισχύσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα
του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, από την παροχή υπη−
ρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους καταστατικούς
της σκοπούς, από έσοδα που θα προκύπτουν από τα
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, από έσοδα που
θα προκύπτουν από τις εκδηλώσεις που θα υλοποιεί η
επιχείρηση και από έσοδα από αναθέσεις έργων.
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ΛΥΣΗ:
Η Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί
πριν την πάροδο της διάρκειας της, με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με
την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά,
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των
(2) ετών.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυ−
τής. Μετά την εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση
της επιχείρησης, τα περιουσιακά στοιχεία απομένουν
περιέρχονται στο Δήμο που την έχει συστήσει.
Η εκκαθάριση γίνεται μόνο από ορκωτούς ελεγκτές
που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τη δη−
μοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δή−
μου Νάξου, υποκαθιστά αποκλειστικά εντός των αντι−
κειμένων δραστηριότητας της, αυτοδικαίως χωρίς καμία
άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης
Δήμου Νάξου, εξομοιωμένη με καθολικό διάδοχο.
Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των
οργάνων διοίκησης, η διαχείριση και η εποπτεία της
επιχείρησης διέπονται από τις σχετικές διατάξεις που
αφορούν στις δημοτικές επιχειρήσεις του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 και 410/1995)
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου για το
οικονομικό έτος 2010, ύψους 30.000,00 € που βαρύνει
τον Κ.Α. 00−7513 του σκέλους των εξόδων του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 20 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(17)
Στις αριθ. α) Φ70557οικ.10545/360/14.5.2010, β) Φ70557/
οικ.10546/361/14.5.2010, και γ) Φ 70557/οικ.10547/362/
14.5.2010 αποφάσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ
663/Β΄/17.5.2010, γίνονται οι εξής διορθώσεις:
1) Στο θέμα των παραπάνω αποφάσεων από τα εσφαλ−
μένα:

α) «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Ο.Α.Ε.Ε.»,
β) «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου
Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενη−
μέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.)» και
γ) «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Τα−
μείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων
(Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)» αντίστοιχα, να τεθούν τα ορθά:
α) «Σύσταση − Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του Ο.Α.Ε.Ε.».
β) «Σύσταση − Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.)» και
γ) «Σύσταση− Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλ−
λήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)».
2) Στο περιεχόμενο των ίδιων αποφάσεων, από τα
εσφαλμένα:
α) «1. Συγκροτούμε στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευ−
θέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)............»
β) «1. Συγκροτούμε στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προ−
σωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.)
...»,
γ) «1. Συγκροτούμε στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) ...».
στα ορθά:
α) «1. Συστήνουμε και συγκροτούμε στον Οργανισμό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ...»
β) «1.Συστήνουμε και συγκροτούμε στο Ενιαίο Ταμείο
Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.) ...» και
γ) «1. Συστήνουμε και συγκροτούμε στο Ταμείο Επικου−
ρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) ...».
(Από το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)
F
(18)
Στο Φ.Ε.Κ. 193/Β/4.2.2004 στο οποίο δημοσιεύθηκε η
αριθ. 48262/2003 περίληψη απόφασης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά σε τροποποίηση ορ−
γανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου Ασσήρου,
διορθώνεται, γίνεται η εξής διόρθωση ως προς το είδος
της θέσης ΤΕ − Βιβλιοθηκονόμων:
Από το εσφαλμένο:
«...Μία (1) θέση ΤΕ − Βιβλιοθηκονόμων...»
στο ορθό:
«...Μία (1) προσωρινή προσωποπαγής θέση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ΤΕ − Βιβλιοθηκονόμων...»
(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
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