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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 344.6/08/2015
(1)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Γ.Ε.Ν.Ε. για
το Α΄ εξάμηνο του 2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄) «Περί Λογιστικού των
Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 204).
β) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011
με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226), όπως αυτές
έχουν αντικατασταθεί αντίστοιχα, με την παρ. 1 του
άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107) και την παρ.
1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), καθώς
και των παρ. 3, 4 και 6 του ιδίου ως άνω άρθρου του
Ν. 4024/2011.
γ) Του άρθρου 2 του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).
δ) Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 21).
ε) Της αριθ. Υ92 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα» (ΦΕΚ Β΄
285).
στ) Του Π.Δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
2. Την αριθμ. 344.1.2/08/2014/30−12−2014 απόφαση
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Έγκριση Προϋπολο−
γισμού Οικονομικού έτους 2015 του Γραφείου Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας».
3. Το αριθμ. 989/27−02−2015 έγγραφο Γ.Ε.Ν.Ε. και το
επισυναπτόμενο σε αυτό πρακτικό της αριθμ. 1/5−2−2015
συνεδρίασης του ΔΣ/Γ.Ε.Ν.Ε., αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης, απογευματινής υπε−
ρωριακής απασχόλησης με αμοιβή, μέχρι χίλιες εννια−
κόσιες είκοσι ώρες, για δεκαέξι (16) υπαλλήλους που
υπηρετούν στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασί−
ας (ΓΕΝΕ), από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και
30−06−2015, προς αντιμετώπιση των αυξημένων και επει−
γουσών υπηρεσιακών αναγκών έτους 2015 και ειδικότερα:
− Την ενημέρωση αρχείων φακέλων πλοίων, πλοιο−
κτητριών εταιρειών, διαχειριστριών ναυτιλιακών εται−
ρειών και εκπροσώπων αυτών από σήματα του ΚΛΠ/
Νηολόγια και Λιμενικών Αρχών, με όλες τις μεταβολές
που διενεργούνται και αφορούν νηολογήσεις, διαγρα−
φές από τα νηολόγια, μετονομασίες, ανακαταμετρήσεις
χωρητικότητας και ιπποδύναμης, χορήγηση προσωρινών
ναυτιλιακών εγγράφων, μεταβιβάσεις κυριότητας υπό
Ελληνική σημαία πλοίων.
− Τον έλεγχο των μηνιαίων φύλλων επιδότησης για
όλους τους δικαιούμενους επιδότησης ανέργους ναυ−
τικούς που είναι εγγεγραμμένοι στις Λιμενικές Αρχές.
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−Την καταχώρηση στο αρχείο ναυτολογηθέντων ναυ−
τικών των στοιχείων ναυτολόγησης τους, τα οποία β
παρέχουν οι Λιμενικές και Προξενικές Αρχές καθώς
και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/Τμήμα Ελέγχου
Ναυτικών, τόσο σε εβδομαδιαία όσο και μηνιαία βάση.
− Επεξεργασία και έκδοση εβδομαδιαίων και μηνιαίων
στατιστικών στοιχείων των προσφερομένων επιδοτού−
μενων ανέργων ναυτικών ΓΕΝΕ και Λιμενικών Αρχών,
καθώς επίσης και μηνιαίων στατιστικών στοιχείων ναυ−
τολογηθέντων μέσω ΓΕΝΕ και Λιμενικών Αρχών.
2. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί−
ται υπερωριακά κάθε φορά καθώς και ο αριθμός των
ωρών, θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές
ανάγκες και θα καθοριστεί με απόφαση της Διοίκησης
του φορέα, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λει−
τουργία του ΓΕΝΕ για το χρονικό διάστημα από της
δημοσίευσης της παρούσας έως 30.06.2015. Σε κάθε
περίπτωση, οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν δύ−
ναται να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) το εξάμηνο,
ανά υπάλληλο. Υπεύθυνος για τον έλεγχο πραγματο−
ποίησής τους ορίζεται ο Πρόεδρος του ΓΕΝΕ.
3. Η προκαλούμενη δαπάνη ύψους δέκα χιλιάδων εξα−
κοσίων δώδεκα Ευρώ (10.612 €), θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑ 0261 «Αποζημίωση
για υπερωριακή εργασία» του εγκεκριμένου Προϋπο−
λογισμού του ΓΕΝΕ, οικονομικού έτους 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
Αριθ. οικ. 173933
(2)
Τροποποίηση της απόφασης Δ1/Α/12892/31.07.2014 «Προ−
κήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δι−
καιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογο−
νανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη
Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης» (ΦΕΚ
Β΄ 2186/08.08.2014)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 167),
όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 24/2015 «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων,…» (ΦΕΚ Α΄ 20).
3. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 21).
4. Το Ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλ−
λευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
27), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 17 περίπτωση
(α) του άρθρου 2.
5. Τα άρθρα 145 έως και 154 του Ν. 4001/2011 «Για
τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα με−
ταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ
Α΄ 179), και ιδίως το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 153.

6. Το Π.Δ. 127/1996 «Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων» (ΦΕΚ
Α΄ 92).
7. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Φ6/12657/30.6.1995 απόφαση του
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
(ΦΕΚ 615/Β/13.7.1995), για διαίρεση της Χώρας και των
περιοχών κατά το άρθρο 148 παρ. 1 του Μεταλλευτικού
Κώδικα.
8. Την Δ1/Α/12711/25.07.2014 απόφαση του Υπουργού
ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 2093/31.07.2014), με την οποία επιλέγεται
ως είδος σύμβασης η «Σύμβαση μίσθωσης» για την
παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλ−
λευσης υδρογονανθράκων στις είκοσι (20) θαλάσσιες
περιοχές της Δυτικής Ελλάδας (Ιόνιο) και νοτίως της
Κρήτης.
9. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/12892/31.07.2014 απόφαση του
Υπουργού ΠΕΚΑ «Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για
παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές
στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης» (ΦΕΚ
Β’ 2186/08.08.2014), και ιδίως την παρ. 4.2 προτελευταία
περίοδο σημείο (iii) της Προκήρυξης.
10. Την υπ’ αριθμ. 2014/C 400/03 Ανακοίνωση της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σύμφωνα με
την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης
των αδειών αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής υδρο−
γονανθράκων αναφορικά με την Προκήρυξη Διεθνούς
Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη χορήγηση
και τη χρήση άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρο−
γονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες (υπεράκτιες)
περιοχές στη Δυτική Ελλάδα και νοτίως της Κρήτης,
η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13.11.2014.
11. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών της απόφασης της παρ. 9 του προοιμίου.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες η προθεσμία υπο−
βολής προσφορών που καθορίζεται στην υπ’ αριθμ.
Δ1/Α/12892/31.07.2014 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ
«Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναν−
θράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυ−
τική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης» (ΦΕΚ Β΄
2186/08.08.2014). Ειδικότερα, η κατάθεση των προσφο−
ρών γίνεται το αργότερο έως και την πρώτη εργάσιμη
ημέρα μετά από οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία δη−
μοσίευσης της Ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ήτοι έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015.
2. Η παρούσα να αποσταλεί για δημοσίευση στην Επί−
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναρ−
τηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας: http://
www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=875
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
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(3)
Επιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Παράβαση
στον ΜΙJUCIC IVAN.
Με την αριθμ. 26/9−12−2014 Καταλογιοτική Πράξη του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Ηγουμενίτσας και σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ.2 και 155 παρ.1
του Ν. 2960/2001 επεβλήθησαν στον ΜΙJUCIC IVAN Πολ−
λαπλό Τέλος συνολικού ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (115.590,24), για υπόθεση λαθρεμπορίας
τσιγάρων, ενώ με την ίδια πράξη ορίσθηκαν ως αστικά
αλληλέγγυα υπόχρεοι και εις ολόκληρο οι KATRANDZIC
MIODRAG , PETROVIC MIROSLAV και ERIN PETER , άπα−
ντες αγνώστου διευθύνσεως.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ.
5 εδαφ. (β) του Ν. 2960/2001, ως αγνώστου διευθύνσεως
για όλους τους εμπλεκόμενους.
Ο Προϊστάμενος κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΜΗ
F
Αριθμ. 388/38092
(4)
Αυτοδίκαιη λύση της δημοτικής επιχείρησης με την επω−
νυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ορ−
χομενού (Δ.Ε.Α.Δ.Ο.)».
Ο ΓENIKOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 225−228 και 238 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας− Στερεάς Ελλάδας».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/
Α΄/8−6−2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
(Ν. 3613/2007 άρθρο 25 παρ. 1, Ν. 3731/2008 άρθρο 21
παρ. 13, Ν. 3892/2009 άρθρο 17 παρ. 3).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.2 του «Κώδικα νο−
μοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74895/30−12−2010 εγκύκλιο 60
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης περί «Ελέγχου νομιμότητας
πράξεων Ο.Τ.Α., Αστικής και Πειθαρχικής ευθύνης αιρε−
τών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπη−
ρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010).
6) Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 4569/27−01−2011 εγκύκλιο 11
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με «Θέματα συγχω−
νεύσεων και προσωπικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου και Επιχειρήσεων των δήμων».
7) Την αριθμ. πρωτ. 9373/25−02−2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στην αριθμ.
39/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΧΚ−ΣΒ) γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την αυτοδίκαιη
λύση επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995.
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8) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4678/07−05−1993 απόφαση του
Νομάρχη Βοιωτίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 390/
Β΄/28−05−1993, με την οποία συστήθηκε η Δημοτική Επιχεί−
ρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης
Δήμου Ορχομενού (Δ.Ε.Α.Δ.Ο.), όπως τροποποιήθηκε με
την αρ. πρωτ. 758/28−01−2000 απόφαση της Διευθύντριας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Βοιωτίας.
9) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2990/18604/23−2−2011
(ΦΕΚ 385/Β΄/11−03−2011) απόφαση της Γενικής Γραμμα−
τέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερε−
άς Ελλάδας που αφορά στη «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.)
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».
10) Το γεγονός ότι από την παρούσα διαπιστωτική
πράξη δεν προκαλείται δαπάνη, διαπιστώνουμε:
Την αυτοδίκαιη λύση της «Δημοτικής Επιχείρησης
Ανάπτυξης Δήμου Ορχομενού» του Δήμου Ορχομε−
νού, η οποία είχε συσταθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 4678/
07−05−1993 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ 390/
Β΄/28−05−1993), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
758/28−1−2000 απόφαση της Διευθύντριας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Βοιωτίας, για τους
παρακάτω λόγους:
α) δεν προσάρμοσε το καταστατικό της σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006,
β) δεν παρουσίασε καμία δράση από το 2000 και
εξής και
γ) δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για τη διατήρησή της.
Τη δημοσίευση αυτής της διαπιστωτικής πράξης ακο−
λουθεί η εκκαθάριση της εν λόγω επιχείρησης από ορ−
κωτούς ελεγκτές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λιβαδειά, 20 Μαρτίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
F
Αριθμ. 33493/3793
(5)
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Ενιαίας Σχο−
λικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανδρί−
τσαινας−Κρεστένων».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
KAI ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010):
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», και
κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 103 αυτού.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239−241 του Ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006): «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι−
κας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
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3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
4. Την αριθμ. Γ.Γ. 15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β΄/28.3.2011)
απόφαση Γεν. Γραμμ. Αποκ. Δ/σης Π.Δ.Ε.Ι. «περί μεταβί−
βασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής
των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών ....».
5. Την αριθμ. 31/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Ανδρίτσαινας − Κρεστένων που δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 926/Β΄/23.05.2011.
6. Το αριθμ. πρωτ. 19156/939/10.03.2015 έγγραφο του
Τμήματος Διοικητικού− Οικονομικού της ΑΔΠΔΕ και
Ι, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας για
έγκριση η αριθμ. 283/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου, σχετικά με την τροποποίηση
της Συστατικής Πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτρο−
πής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανδρίτσαινας−Κρε−
στένων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 283/2014 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδρίτσαινας−Κρεστένων,
σχετικά με την τροποποίηση της Συστατικής Πράξης
της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης
Δήμου Ανδρίτσαινας−Κρεστένων, όπως αναλυτικά ανα−
φέρεται παρακάτω:
«ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
« Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή θα διοικείται από 13μελές
Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί
με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο
και αποτελείται από:
• Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
δύο (2) από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
• Τέσσερις (4) Διευθυντές Σχολικών Μονάδων (Δύο
(2) εκ των πέντε αρχαιότερων σύμφωνα με την 8440/
24−02−2011 εγκύκλιο και δύο (2) από τους Διευθυντές των
υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων κατά σειρά αρχαιότη−
τας ή από σχολικές μονάδες που δεν εκπροσωπούνται,
κατά σειρά μεγέθους).
• Τρεις (3) Εκπρόσωπους των γονέων (ένας (1) από
την μεγαλύτερη Σχολική Μονάδα και δύο (2) από τις
υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες κατά σειρά μεγέθους).
• Δύο (2) Δημότες
• Στην περίπτωση που ως μέλος ορίζεται ο Δήμαρ−
χος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου. Διαφορετικά το Δημοτικό Συμ−
βούλιο μετά τον ορισμό των μελών εκλέγει από τα μέλη
αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
• Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου, ακολουθεί τη θητεία του εκάστοτε
Δημοτικού Συμβουλίου και παρατείνεται μέχρι της εγκα−
τάστασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο
ορίζεται μέσα στον πρώτο μήνα από την εγκατάσταση
του Δημοτικού Συμβουλίου».
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 31/2011 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδρίτσαινας− Κρε−
στένων (ΦΕΚ 926/τ.Β΄/23−5−2011).
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Ανδρίτσαινας − Κρεστένων οικονομικού έτους 2014 και
των επόμενων ετών, ούτε σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 1 Απριλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
F
Αριθμ. 33497/3794
(6)
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ Πολι−
τισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλλη−
λεγγύης του Δήμου Ανδρίτσαινας−Κρεστένων».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010):
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», και
κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 103 αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/Α΄/8−6−2006): «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
4. Την αριθμ. Γ.Γ. 15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β΄/28.3.2011)
απόφαση Γεν. Γραμμ. Αποκ. Δ/σης Π.Δ.Ε.Ι. «περί μεταβί−
βασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής
των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών ....».
5. Την αριθμ. 29/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Ανδρίτσαινας − Κρεστένων που δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 926/Β΄/23.05.2011.
6. Το αριθμ. πρωτ. 19160/940/10.03.2015 έγγραφο του
Τμήματος Διοικητικού−Οικονομικού της ΑΔΠΔΕ και Ι, με
το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας για έγκριση
η αριθμ. 281/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου, σχετικά με την τροποποίηση της Συστατικής
Πράξης του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ανδρίτσαινας−
Κρεστένων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 281/2014 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδρίτσαινας−Κρεστένων,
σχετικά με την τροποποίηση της Συστατικής Πράξης
του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πρόνοιας
και Αλληλεγγύης του Δήμου Ανδρίτσαινας−Κρεστένων,
όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:
«ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νομικό πρόσωπο διοικείται από 11μελές Διοικητι−
κό Συμβούλιο που τα μέλη του ορίζονται μαζί με τους
αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτε−
λείται από:
Πέντε (5) δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο
(2) από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
Ένα (1) μέλος που είναι χρήστης των υπηρεσιών του
νομικού προσώπου από τον πολυπληθέστερο παιδικό
σταθμό.
Ένα (1) μέλος το οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελματι−
κή εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάγουν
με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
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Ένα (1) μέλος εκπρόσωπο των εργαζομένων
Τρεις (3) Προέδρους, των Τοπικών Κοινοτήτων Μα−
κρισίων, Καλλικώμου και της Δημοτικής Κοινότητας
Κρεστένων.
− Στην περίπτωση που ως μέλος ορίζεται ο Δήμαρ−
χος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου. Διαφορετικά το Δημοτικό Συμ−
βούλιο μετά τον ορισμό των μελών εκλέγει από τα μέλη
αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου, ακολουθεί τη θητεία του εκάστοτε
Δημοτικού Συμβουλίου και παρατείνεται μέχρι της εγκα−
τάστασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο
ορίζεται μέσα στον πρώτο μήνα από την εγκατάσταση
του Δημοτικού Συμβουλίου».
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 29/2011 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδρίτσαινας−Κρε−
στένων ( ΦΕΚ 926/τ.Β΄/23−5−2011).
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Ανδρίτσαινας − Κρεστένων οικονομικού έτους 2014 και
των επόμενων ετών, ούτε σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 1 Απριλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
F
Aριθμ. 29657/3373
(7)
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Ενιαίας Σχο−
λικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανδρί−
τσαινας−Κρεστένων».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010):
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», και
κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 103 αυτού.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239−241 του Ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006): «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι−
κας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
4. Την αριθμ. Γ.Γ. 15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β΄/28.3.2011)
απόφαση Γεν. Γραμμ. Αποκ. Δ/σης Π.Δ.Ε.Ι. «περί μεταβί−
βασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής
των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών ....».
5. Την αριθμ. 32/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Ανδρίτσαινας − Κρεστένων που δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1287/Β΄/16.06.2011.
6. Το αριθμ. πρωτ. 19165/941/03.03.2015 έγγραφο του
Τμήματος Διοικητικού−Οικονομικού της ΑΔΠΔΕ και Ι, με
το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας για έγκριση
η αριθμ. 285/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
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του Δήμου, σχετικά με την τροποποίηση της Συστατικής
Πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαί−
δευσης Δήμου Ανδρίτσαινας−Κρεστένων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 285/2014 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδρίτσαινας−Κρεστένων,
σχετικά με την τροποποίηση της Συστατικής Πράξης
της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης
Δήμου Ανδρίτσαινας−Κρεστένων, όπως αναλυτικά ανα−
φέρεται παρακάτω:
«ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Η Ενιαία σχολική επιτροπή θα διοικείται από 13μελές
διοικητικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί
με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο,
ως εξής:
• Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
δύο (2) από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
• Τέσσερις (4) Διευθυντές Σχολικών Μονάδων (Δύο
(2) εκ των πέντε αρχαιότερων σύμφωνα με την 8440/
24−2−2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (τευχ. Β΄ 318)
και δύο (2) από τους Διευθυντές των υπόλοιπων Δημοτι−
κών Ενοτήτων κατά σειρά αρχαιότητας ή από σχολικές
μονάδες που δεν εκπροσωπούνται, κατά σειρά μεγέθους).
• Έναν (1) Εκπρόσωπο των γονέων κατά προτεραιό−
τητα μεγέθους Σχολικής Μονάδας.
• Έναν (1) Εκπρόσωπο μαθητικής κοινότητας κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
• Δύο (2) Δημότες.
• Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών,
όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκε−
κριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυ−
ντής σχολικής μονάδας ο οποίος μετέχει με δικαίωμα
ψήφου.
• Στην περίπτωση που ως μέλος ορίζεται ο Δήμαρ−
χος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου. Διαφορετικά το Δημοτικό Συμ−
βούλιο μετά τον ορισμό των μελών εκλέγει από τα μέλη
αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
• Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου, ακολουθεί τη θητεία του εκάστοτε
Δημοτικού Συμβουλίου και παρατείνεται μέχρι της εγκα−
τάστασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο
ορίζεται μέσα στον πρώτο μήνα από την εγκατάσταση
του Δημοτικού Συμβουλίου».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 32/2011 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδρίτσαινας−Κρε−
στένων (ΦΕΚ 1287/τ.Β΄/16−06−2011).
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Ανδρίτσαινας − Κρεστένων οικονομικού έτους 2014 και
των επόμενων ετών, ούτε σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 1 Απριλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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Aριθμ. 2531
(8)
Μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του 26ου Δημοτι−
κού Σχολείου Νίκαιας στο Δήμο Νίκαιας − Αγ.Ι. Ρέντη
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τους Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης».
2. Τις διατάξεις του αρ. 41 του Ν. 4257/2014 και τις
διατάξεις της εγκυκλίου 35 περί εφαρμογής διατάξε−
ων του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14−4−2014) «Επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», επί
ζητημάτων περιουσίας ΟΤΑ.
3. Τις διατάξεις του αρθ. 274 του Ν. 3463/2006.
4. Τις διατάξεις του αρθ. 5 του Ν. 1894/1990.
5. Τη με αριθμ. 12051/6583/9−3−2015 Διαπιστωτική Από−
φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής περί μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας του
26ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας στο Δήμο Νίκαιας −
Αγ. Ι. Ρέντη, αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε την μεταβίβαση της ακίνητης περι−
ουσίας του 26ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας στο Δήμο
Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη, όπως αυτή προκύπτει από τους
τίτλους κυριότητας και τα σχετικά στοιχεία, αναλυτικά
ως εξής:
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Οικόπεδο
Οικόπεδο εμβαδού 2.769,34 τ.μ. ευρισκόμενο στο ΟΤ
280, περικλεισμένο από τις οδούς Μαραθωνομάχων, Γρ.
Λαμπράκη (πρώην Αθήνων) − Επονιτών− Ορφέως, δυνά−
μει της υπ’ αριθμ. Π. 8384/3144/24−11−1982 (ΦΕΚ 22/Δ΄/
31−1−1983) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθν.
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υφ. Οικονομικών, περί
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεως 3.540,00 τ.μ.
Κτίριο
Κτίριο συνολικού εμβαδού 1.135,50 τ.μ. το οποίο ανε−
γέρθη δυνάμει της αρ. 1323/1985 οικοδομικής άδειας και
το οποίο αποτελείται από:
1. Υπόγειο που περιλαμβάνει 1 αμφιθέατρο, λεβητο−
στάσιο.
2. Ισόγειο που περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας,
1 αίθουσα Η/Υ, 1 κυλικείο, 1 αποθήκη, 1 χημείο, γραφείο
εκπαιδευτικών, τουαλέτες εκπαιδευτικών και μαθητών.
3. 1° όροφο που περιλαμβάνει 10 αίθουσες διδασκα−
λίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να μεταγραφεί ατελώς στο Υποθηκο−
φυλακείο Δήμου Νίκαιας −Αγ.Ι.Ρέντη.
Νίκαια, 1 Απριλίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 15916/30−03−2015
(9)
Χορήγηση άδειας μεταστέγασης του Δημοτικού
Ωδείου Αλεξανδρούπολης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Β.Δ/τος 16/1966 (ΦΕΚ/7/Α΄/15.1.1966) «Περί ιδρύ−
σεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων».

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρούντων εις τον κανονισμόν λειτουργίας των ιδιωτικών
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976).
γ. του από 11.11.1957 Β.Δ/τος «Περί κυρώσεως του εσω−
τερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ
229/Α΄/1957).
δ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
ε. την αριθ. ΥΠΠΟ/78036/19.10.2004 υπουργική απόφα−
ση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση
Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004).
στ. του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας στ. αριθμ. 28 του
Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο−
τήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) όπως προστέθηκε με το
άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
ζ. την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Τ. /οικ.3 8573/1216/31.3.2011 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011) «Διεκπεραίωση
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης».
2. Την υπ’ αριθμ. ΚΑΤΕΧΝ/Δ/π.ε. 36987/2419/48133/3696
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Δημοτικό ωδείο
Αλεξανδρούπολης» (ΦΕΚ 134/Β΄/6.3.1990), την υπ’ αριθμ.
12158/378 «Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας και προσθήκη σχολών στο Δημοτικό Ωδείο
Αλεξανδρούπολης» (ΦΕΚ 1665/Β΄/13.8.2009) και την υπ’
αριθμ. 141/Α/13.2.2012 «Μεταβίβαση άδειας ιδρύσεως και
λειτουργίας Δημοτικών Ωδείων Αλεξανδρούπολης» (ΦΕΚ
608/Β΄/5−3−1012) στο «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δή−
μου Αλεξανδρούπολης» (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.)
3. Την υπ' αριθμ. 14555/20−3−2015 αίτηση του «Αθλη−
τικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης»
(Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.) με τα συνημμένα δικαιολογητικά .
4. Το υπ’ αριθμ. 14/30−3−2015 πρακτικό αυτοψίας της
Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκα−
ταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το
οποίο αναφέρεται στο κτίριο του «ΜΥΛΟΥ ΜΑΣΟΥΡΑ»
(Α΄ και Β΄ όροφος) Λ. Δημοκρατίας 1,68100 Αλεξανδρού−
πολη, όπου θα στεγασθεί το Δημοτικό Ωδείο Αλεξαν−
δρούπολης, αποφασίζουμε:
Α. Την χορήγηση στο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. άδειας μεταστέ−
γασης του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης από
το κτίριο της οδού Καραϊσκάκη αρ. 5 στο κτίριο του
«ΜΥΛΟΥ ΜΑΣΟΥΡΑ» Λ. Δημοκρατίας αρ. 1, στον Α΄ και
Β΄ όροφο του κτιρίου στην Αλεξανδρούπολη με την ίδια
επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης».
Β. Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του
Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλεξανδρούπολη, 30 Μαρτίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
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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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

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.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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