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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 29216 (1)

Κηδεία του Άγγελου Τζέκη.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 409/1976 

«Περί καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων 
να κηδευθώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α/11.8.1976), 
όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 383/18.1.2010 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας 
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (Β 29)

3. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες προς στο Λαό, την Πα−
τρίδα και το Έθνος του Βουλευτή Άγγελου Τζέκη, απο−
φασίζουμε:

α. Να τελεστεί η κηδεία του Άγγελου Τζέκη με δη−
μόσια δαπάνη.
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β. Να αποδοθούν, κατά την κηδεία του, οι τιμές που 
προσήκουν σε εν ενεργεία Βουλευτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουνίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
(2)

    Επιβολή πολλαπλών τελών στον «ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για λαθρεμπορία οχήματος.

  Με την αριθμ. ΠΤΠ 68/07/2011 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Δ/νσης του ΣΤ τελωνείου Πειραιά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2, 152 παρ. 5, 155 παρ. 1 
α και 1 β και 2 ζ και παρ. 2 ιγ του Ν. 2960/01 και του άρ−
θρου 7 Κεφ. Γ παρ. 7 του Ν. 3453/06, καταλογίζεται στον 
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με ΑΦΜ 037738040 
άγνωστου διαμονής το ποσό των 61.368,96 ευρώ και 
κηρύσσεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος 
για την καταβολή του συνολικού πολλαπλού τέλους 
ύψους 153.422,40 ευρώ, για την υπόθεση της ταξινόμησης 
του επιβατικού οχήματος μάρκας CHRYSLER, με αριθμό 
πλαισίου 1J4GW68NIXC603817, με αριθμό κυκλοφορί−
ας ΑΙΚ 2696, με πλαστό πιστοποιητικό ταξινόμησης, με 
αποτέλεσμα να μην καταβληθούν στο Δημόσιο οι ανα−
λογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
F

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον «ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕ−
ΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

  Με την αριθμ. 1531/2005/22−6−2011 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του ΣΤ΄ τελωνείου 
Πειραιά, σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρ−
θρα 155 παρ. 1α και 1β και παρ. 2ζ και 2 ιγ΄ και άρ. 137 
Γ7 του Ν. 2960/2001, καταλογίζεται στον ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 
ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 
037738040, πρόστιμο − πολλαπλό τέλος ύψους 29.817,98 
€ (είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα επτά ευρώ 
και ενενήντα οκτώ λεπτών) και κηρύσσεται αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με τους υπόλοιπους 
καταλογιζόμενους για την καταβολή του συνολικού πολ−
λαπλού τέλους ύψους 74.544,96 € (εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενε−
νήντα έξι λεπτών) για συμμετοχή του με ποσοστό 40% 
στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας ενός Ε.Ι.Χ 
αυτοκινήτου, μάρκας BMW με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΕ 
4062 και με αριθμό πλαισίου WBAFB31070LG93359 που 
ταξινομήθηκε στη Δ/νση Μεταφορών με πλαστά τελω−
νειακά παραστατικά, με αποτέλεσμα να μην καταβλη−
θούν στο Δημόσιο οι αναλογούσες δασμοφορολογικές 
επιβαρύνσεις.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον «ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕ−
ΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

  Με την αριθμ. 1460/2005/17−6−2011 καταλογιστική πρά−
ξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του ΣΤ΄ τελω−
νείου Πειραιά σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και 
τα άρθρα 155 παρ. 1α και 1β και παρ. 2ζ και 2 ιγ΄ και 
άρ. 137 Γ7 του Ν. 2960/2001, καταλογίζεται στον ΤΕΡΖΟ−
ΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αγνώστου διαμονής, με 
Α.Φ.Μ. 037738040, πρόστιμο − πολλαπλό τέλος ύψους 
25.913,57 € (είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα 
τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών) και κηρύσσε−
ται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με 
τους υπόλοιπους καταλογιζόμενους για την καταβολή 
του συνολικού πολλαπλού τέλους ύψους 64.783,92 € 
(εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τρι−
ών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών) για συμμετοχή του 
με ποσοστό 40% στην τελωνειακή παράβαση της λα−
θρεμπορίας ενός Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου, μάρκας BMW με 
αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΕ 4059 και με αριθμό πλαισί−
ου WBAFA51020LM26156 που ταξινομήθηκε στη Δ/νση 
Μεταφορών με πλαστά τελωνειακά παραστατικά, με 
αποτέλεσμα να μην καταβληθούν στο Δημόσιο οι ανα−
λογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ

F
Aριθμ. 70000/Γ2 (5)
Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 

και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 
(ΦΕΚ Α΄ 188).

β) Τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 6, του 
εδαφ. δ. της παραγράφου 9 του άρθρου 8 και την πα−
ράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 24 του Νόμου 
1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

δ) Την 1120/H/7−1−2010 (ΦΕΚ Β1) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

ε) Τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 26 του 
Ν. 1566/85.

στ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων 

της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Η Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, η οποία 

είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γε−
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νικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι εννέα (19) 
ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και ερευνητική ερ−
γασία (Project) διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας 
διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Α΄ του Εσπε−
ρινού Γενικού Λυκείου, παρακολουθούν υποχρεωτικά 
μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι δύο (22) ωρών 
εβδομαδιαίας διδασκαλίας. 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα Ώρες

Υποχρεωτικά

Ελληνική 
Γλώσσα1 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα 2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2

Θρησκευτικά 1

Ιστορία 2

Μαθηματικά2
Άλγεβρα 2/1

Γεωμετρία 1/2

Ξένη Γλώσσα 2

Φυσικές 
Επιστήμες3 

Φυσική 2

Χημεία 1

Βιολογία 1

Φυσική Αγωγή 1

Ερευνητική εργασία (Project) 3

Σύνολο 22

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και 
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) 
Γεωμετρία.

3. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική, β) Χη−
μεία και γ) Βιολογία.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2011−2012. 

Για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ και Δ΄ του Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63444/Γ2/27−06−2005 Υ.Α. 
(ΦΕΚ Β΄ 921).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 21 Ιουνίου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
(6)

    Υπαγωγή της επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΕΠΕΚΙΔΗΣ 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης.

  Με την ΙΕ/ΟΕ/3102/860/Π02/5/00308/Ε/N. 3299/04/
16/03/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, εγκρίθηκε 
η υπαγωγή της επένδυσης της επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΕΛΕΠΕΚΙΔΗΣ, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται 

στην επέκταση − εκσυγχρονισμό μονάδας μεταλλικών 
κατασκευών και είσοδος στην κατασκευή μεταλλικών 
κτιρίων, στη θέση στροφή είσοδος Αμφιτρίτης του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης του Νομού Έβρου συνολικής 
επιχορηγούμενης δαπάνης διακοσίων ενενήντα μία χι−
λιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα 
λεπτών (291.982,40 €).

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 54,880% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης εκατόν εξήντα χιλιάδων διακοσίων 
σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (160.240,32 €).

Το ποσοστό ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε 25,002% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό εβδομήντα τριών χιλιάδων ενός ευρώ και 
σαράντα τεσσάρων λεπτών (73.001,44 €).

Το ποσοστό τραπεζικού δανείου ανέρχεται σε 20,118% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλα−
δή ποσό πενήντα οχτώ χιλιάδων εφτακοσίων σαράντα 
ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (58.740,64 €).

Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που 
θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης 
είναι 1 ΕΜΕ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 20/12/2010. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ

F
(7)

    Υπαγωγή της επιχείρησης ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. (Υπό Σύσταση) στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.

  Με την ΙΕ/ΟΕ/3096/854/Π02/5/00295/Ε/Ν. 3299/04/
16/03/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, εγκρίθηκε 
η υπαγωγή της επένδυσης της επιχείρησης ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Υπό Σύσταση), για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής 
υαλοπινάκων, στη θέση Καλαμπάκι του πρώην Δήμου 
Καλαμπακίου, νυν Δήμου Δοξάτου, του Νομού Δράμας, 
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τετρακοσίων δέκα 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ (415.505,00 €) 
ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 54,916% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης διακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων 
εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λε−
πτών (228.177,75 €).

Το ποσοστό ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε 25,158% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, 
δηλαδή ποσό εκατόν τεσσάρων χιλιάδων πεντακο−
σίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών 
(104.532,75 €).

Το ποσοστό τραπεζικού δανείου ανέρχεται 19,926% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα 
τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (82.794,50 €).
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Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που 
θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης 
είναι 1 ΕΜΕ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 20/12/2010. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ

F
(8)

    Ανάκλησης της υπ’ αριθμ. ΙΕ/4645/ΝΝ80044/Ν. 1892/90/
17−12−91 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περι−
φέρειας Α.Μ.Θ., όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστε−
ρα, της εταιρείας «Ο ΠΑΝ Α.Ε.».

  Με την ΙΕ/ΟΕ/3104/862/ ΝΝ80044/Ν. 1892/16−03−2011 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, ανακαλείται αναδρομι−
κά, αφ’ ότου ίσχυσε αρχικά, η υπ’ αριθ. ΙΕ/4645/ΝΝ80044/
Ν. 1892/90/17−12−91 (ΦΕΚ 315 τ.ΤΑΠΣ/31.12.1991) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ−
στερα, της εταιρείας «Ο ΠΑΝ Α.Ε.» με την οποία υπήχθη 
στις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυση της ανωτέρω 
εταιρείας που αφορά την ίδρυση μονάδας παραγω−
γής ζωοτροφών με χημική επεξεργασία αχύρου, στη 
ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης συνολικού κόστους 
598.000.000 δρχ. (1.745.952,31 €), όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με νέο σύνολο ενισχυόμενης επένδυσης 
733.000.000 δρχ. (2.151.137,20 €).

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δη−
μόσιο του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης 
ποσού 260.000.000 δρχ. (763.022,74 €), προσαυξημένο 
κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από της εκάστοτε 
καταβολής (1η καταβολή 26/6/1993 ποσό 20 εκατ. δρχ.) 
κατά το άρθρο 6, παρ. 5 του Ν. 1892/90 και σύμφωνα 
με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 
Νομοθεσίας.

Για την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα 
στις 23−12−2010 η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7 
του Ν. 3299/04.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
F

(9)
    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΧΑΡΟΥΔΑ ΒΙ−

ΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ−ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΗ−ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ−ΑΝΑΨΥΧΗΣ−ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥ−
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ−ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 7525/1663/Π08/5/00503/Ε/Ν. 3299/04/
03−06−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου (η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρ. 7 παρ. 11 περ. γ του Ν. 3299/2004), εγκρίθηκε 
το αίτημα της εταιρείας «ΧΑΡΟΥΔΑ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ−ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ−ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ−
ΑΝΑΨΥΧΗΣ−ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ−ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
επένδυσης η οποία αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδο−
χειακής μονάδας τριών αστέρων τύπου επιπλωμένων 
διαμερισμάτων δέκα τριών (13) κλινών, που βρίσκεται 
στην Αρεόπολη της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου του 
Δήμου Ανατολικής Μάνης του Νομού Λακωνίας, συνο−
λικού παραγωγικού κόστους οκτακοσίων δέκα εννέα 
χιλιάδων, τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα 
λεπτών (819.462,50 €) με επιχορήγηση τετρακοσίων εν−
νέα χιλιάδων, επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι 
πέντε λεπτών (409.731,25 €), δηλαδή ποσοστό 50%.

Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεί−
ου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα μίας χιλιάδων 
εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών 
(81.946,25 €), δηλαδή ποσοστό 10% επί του συνολικού 
παραγωγικού κόστους της επένδυσης ποσού οκτακοσί−
ων δέκα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ 
και πενήντα λεπτών (819.462,50 €).

Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων 
είκοσι επτά χιλιάδων και επτακοσίων ογδόντα πέντε 
ευρώ (327.785,00 €), δηλαδή ποσοστό 40% επί του συ−
νολικού παραγωγικού κόστους της επένδυσης ποσού 
οκτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων εξήντα 
δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (819.462,50 €)

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0.
Νέες θέσεις εργασίας: 2 θέσεις μόνιμης απασχόλησης 

(2 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 02/06/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(10)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΧΑΡΟΥΔΑ ΒΙ−
ΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ−ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΗ−ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ−ΑΝΑΨΥΧΗΣ−ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥ−
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ−ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 7529/1666/Π08/5/00504/Ε/Ν. 3299/04/
03−06−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου (η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρ.7 παρ. 11 περ. γ του Ν. 3299/2004), εγκρίθηκε το 
αίτημα της εταιρείας «ΧΑΡΟΥΔΑ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ−ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ−ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ−
ΑΝΑΨΥΧΗΣ−ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ−ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
επένδυσης η οποία αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδοχεια−
κής μονάδας τεσσάρων αστέρων τύπου επιπλωμένων 
διαμερισμάτων είκοσι δύο (22) κλινών, που βρίσκεται 
στην Αρεόπολη της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου του 
Δήμου Ανατολικής Μάνης του Νομού Λακωνίας, συνο−
λικού παραγωγικού κόστους ενός εκατομμυρίου τετρα−
κοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων, πεντακοσίων ογδόντα 
οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (1.496.588,50 €) με επι−
χορήγηση επτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων, διακο−
σίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών 
(748.294,25 €), δηλαδή ποσοστό 50%.
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Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεί−
ου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα 
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα 
πέντε λεπτών (149.658,85 €), δηλαδή ποσοστό 10% επί 
του συνολικού παραγωγικού κόστους της επένδυσης 
ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα έξι 
χιλιάδων, πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα 
λεπτών (1.496.588,50 €).

Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των πεντα−
κοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων, εξακοσίων τριάντα 
πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (598.635,40 €), δηλαδή 
ποσοστό 40% επί του συνολικού παραγωγικού κόστους 
της επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων 
ενενήντα έξι χιλιάδων, πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ 
και πενήντα λεπτών (1.496.588,50 €).

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0.
Νέες θέσεις εργασίας: 3 θέσεις μόνιμης απασχόλησης 

(3 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 02/06/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(11)

    Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ−
ΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΕΑΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 7631 /1724/Π08/5/00134/Ε/Ν. 3299/2004/
06−06−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΕΑΣ», που αναφέρεται 
σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας ελαιουργείου, 
στο Δ.Δ. Συκέας, της Δημοτικής Ενότητας Μολάων του 
Δήμου Μονεμβασιάς, του Νομού Λακωνίας.

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα 
μίας χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα 
τριών λεπτών (951.212,73 €).

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι 
επτά ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (570.727,64 €), 
που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού ύψους της 
ενισχυόμενης επένδυσης ποσού εννιακοσίων πενήντα 
μίας χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα 
τριών λεπτών (951.212,73 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσί−
ων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέ−
ντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (242.485,29 €), που 
αποτελεί ποσοστό 25,49% του συνολικού ύψους της 
ενισχυόμενης επένδυσης ποσού εννιακοσίων πενήντα 
μίας χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα 
τριών λεπτών (951.212,73 €) και θα καλυφθεί από μετρητά 
που θα αποτελέσουν συνεταιριστικό κεφάλαιο.

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό 
των εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενε−
νήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (137.999,80 €) 
που αποτελεί ποσοστό 14,51% του συνολικού ύψους της 
επένδυσης ποσού εννιακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων 
διακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών 
(951.212,73 €).

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
29−03−2011. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση 
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Από την υλοποίηση της επένδυσης δεν δημιουργήθη−
καν νέες θέσεις εργασίας.

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπόλοιπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων εξήντα 
πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξή−
ντα τεσσάρων λεπτών (265.427,64 €) στην επιχείρηση 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΕΑΣ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής η 
02/06/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F
(12)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Κουπρά Άννα Μαρία του Ιωάννη, 
κάτοικο Ν. Τρίγλιας Χαλκιδικής.

  Με την αριθ. 2015/13−5−2011 απόφαση του Αντιπεριφε−
ρειάρχη Χαλκιδικής , που εκδόθηκε με τις διατάξεις των 
άρθρων 1 εως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄247), του άρθρου 1 
παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄6), του Π.Δ. 93/1993 (Α΄39), του 
άρθρου 1 του Ν. 2062/1992 (Α΄43) και του άρθρου 186 
παρ. Ζ περ. II αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) χορη−
γείται στην Κουπρά Άννα Μαρία του Ιωάννη κάτοικο 
Ν. Τρίγλιας Χαλκιδικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες 
της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών 
του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

F
Αριθμ. 2898 (13)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Δακο−

κτονίας έτους 2011, Περιφερειακής Ενότητας Μεσ−
σηνίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 2240/Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννή−
σου».

3) Το άρθρο 10 του Νόμου 2732/1999 / ΦΕΚ 154 Α΄.
4) Το άρθρο 6 του Νόμου 3833/2010, ΦΕΚ 40 Α΄.
5) Το άρθρο 25 παρ.7 του Νόμου 2738/1999, ΦΕΚ 180 

Α΄.
6) Το άρθρο 16 του Νόμου 3205/2003, ΦΕΚ 297 Α΄.
7) Την υπ’ αριθμ. 183.294/30−3−2010 απόφαση του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (Δ/νση 
προστασίας Φυτικής Παραγωγής).

8) Την επιτακτική ανάγκη για απασχόληση του εμπλε−
κόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2011, 
τις απογευματινές ώρες καθώς και Κυριακές και αργίες 
λόγω της φύσης του προγράμματος.
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9) Την υπ’ αριθμ. 123.877/24−5−2005 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 775/9−6−2005 σύμφωνα με την οποία 
η διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου 
έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

10) Την υπ’ αριθμ. 681/28−02−2011 απόφαση Περιφερει−
άρχη Πελοποννήσου, για ορισμό υπευθύνων Δακοκτο−
νίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση προσω−
πικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 
2011 για το χρονικό διάστημα ένα μήνα πριν από την 
δημοσίευση της παρούσας έως και 31 Δεκεμβρίου 2011 
ως κατωτέρω , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 183.294/30−
3−2010 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

1) Διευθυντής Δακοκτονίας καθημ. ώρες και εξαιρέ−
σιμες 250

2) Επόπτες Δακοκτονίας (2) καθημ. ώρες και εξαιρέ−
σιμες 400 ανά επόπτη

3) Λογιστής Δακοκτονίας καθημ. ώρες και εξαιρέσι−
μες 300

4) Γραμματέας Δακοκτονίας καθημ. ώρες και εξαι−
ρέσιμες 120.

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
καθημερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά 
υπάλληλο θα γίνει με απόφαση του Διευθυντή Αγροτι−
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε. Μεσ−
σηνίας.

Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής με 
αμοιβή εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 ώρες 
ανά υπάλληλο μηνιαίως και επιπλέον η απασχόληση τις 
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες δεν μπορεί κατά 
μήνα να υπερβαίνει τις 16 ώρες μέσα στο όριο των 
σαράντα ωρών.

Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (15.000), θα 
αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους 
2011 (Α.Π. 95.183/7−4−2011) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πρόγραμμα Δακο−
κτονίας, που έχουν αναπτυχθεί στον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον Φορέα 295 Κ.Α.Ε. 
0511,0512.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα μήνα πριν από την 
δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κυπαρισσία, 22 Ιουνίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F
    Αριθμ. 32 (14)
Συγχώνευση των νομικών προσώπων 1) «Αθλητικός Ορ−

γανισμός Δήμου Βάρης» 2) «Το Δημοτικό Πνευμα−
τικό Κέντρο Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ», 3) «Δημοτικός Παιδι−
κός Σταθμός Δήμου Βάρης» 4) «Δημοτικός Αθλητικός 
Οργανισμός Βούλας» 5) «Πνευματική Εστία Βούλας» 
6) «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βούλας» 7) «Αθλη−
τικός Οργανισμός Δήμου Βουλιαγμένης».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΑΡΗΣ − ΒΟΥΛΑΣ − ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 75 § Ι εδ. (ε) περ. 1 και 

(στ) περ. 11 και 12, 239 και 240 του Ν. 3463/ΦΕΚ Α΄ 
114/2006).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/ΦΕΚ Α΄ 
87/2010

3. Τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3584/2007.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 16201/13074/23−5−2011 απόφαση 

του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθ. 32/2011 απόφα−
σης του Δ.Σ. Βάρης − Βούλας − Βουλιαγμένης, συγχω−
νεύει τα νομικά πρόσωπα:

1) «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βάρης» (απόφα−
ση Γ.Γ.Περ.Αττ. 11213/1−12−97 ΦΕΚ 1187/Β/97 και 08/
ΔΤΑ/5444/09 ΦΕΚ 914/Β/09). 2) «Το Δημοτικό Πνευματικό 
Κέντρο Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ», (αποφάσεις 384/30−1−90 Νομ. 
Πειραιά ΦΕΚ 78/Β/90, 15621/13−7−93 ΦΕΚ 616/Β/93, και ΦΕΚ 
858/Β/93 και 08/ΔΤΑ/5446/09 ΦΕΚ 854/Β/09). 3) «Δημο−
τικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Βάρης» (π.δ. 432/1984 
ΦΕΚ 154/Α/84, απόφαση 08/ΔΤΑ/7409/2001 Γ.Γ.Περ.Αττ. 
ΦΕΚ 416/Β/01 και 08/ΔΤΑ/5445/09 ΦΕΚ 914/Β/09). 4) «Δη−
μοτικός Αθλητικός Οργανισμός Βούλας» (αποφάσεις 
Γ.Γ.Περ.Αττ. 10046/25−7−97 ΦΕΚ 678/Β/97, 08/ΔΤΑ/5676/99 
και 08/ΔΤΑ/23928/07/08 ΦΕΚ 1972/Β/99 και 866/Β/08) 5) 
«Πνευματική Εστία Βούλας» (π.δ. 320/14−5−76 ΦΕΚ 120/
Α/76, απόφαση Γ.Γ.Περ.Αττ. 08/ΔΤΑ/23936/07/21−4−08 
ΦΕΚ 866/Β/08 και 08/ΔΤΑ/1656/27−3−09 ΦΕΚ 662/Β/09). 
6) «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βούλας» (π.δ. 165/1973 
ΦΕΚ 178/Α/73, Π 2β/3764/1995 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΦΕΚ 935/
Β/95 και 6920/1997 Γ.Γ.Περ.Αττ. ΦΕΚ 1090/Β/97). 7) «Αθλη−
τικός Οργανισμός Δήμου Βουλιαγμένης» (απόφαση Νομ. 
Πειρ. 9796+6551/19−4−95 ΦΕΚ 410/Β/95) σε ένα Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Συνιστά νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ως 
εξής: 

Άρθρο 1 − Επωνυμία − Έδρα
«Οργανισμός Αθλητισμού − Πολιτισμού και Παιδικής 

Αγωγής Δήμου Βάρης − Βούλας Βουλιαγμένης» με έδρα 
τον ανωτέρω Δήμο. 

Άρθρο 2 − Σκοπός − Μέσα
1. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η ανάπτυξη 

στο Δήμο Βάρης − Βούλας − Βουλιαγμένης πολιτικών 
για τη φροντίδα της παιδικής ηλικίας, την πολύπλευρη 
νοητική, συναισθηματική, ψυχοσωματική και κοινωνική 
ανάπτυξη των παιδιών, την προπαρασκευή τους για 
την ομαλή και φυσική ένταξη από την οικογενειακή 
ζωή στο σχολικό περιβάλλον, η ανάπτυξη του Μαζικού 
Αθλητισμού, του Μαζικού Σχολικού Αθλητισμού, σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, του Σωματειακού Ερα−
σιτεχνικού Αθλητισμού, του αθλητισμού για άτομα με 
ειδικές ανάγκες και του εργασιακού αθλητισμού καθώς 
και η δημιουργία και η ανάπτυξη πάσης μορφής πνευ−
ματικής εν γένει εκπολιτιστικής δραστηριότητας στην 
περιοχή του Δήμου.

2. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το Νομικό 
Πρόσωπο θα δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές 
και θα καθιερώσει τους αναγκαίους θεσμούς δραστη−
ριοτήτων. Ενδεικτικά, τα μέσα για την υλοποίηση του 
σκοπού του Νομικού Προσώπου είναι: α) η ίδρυση και 
λειτουργία Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών, β) η ίδρυση 
και λειτουργία αθλητικών κέντρων και εγκαταστάσε−
ων, γ) η διοργάνωση αθλητικών αγώνων, εκδηλώσεων 
και συναντήσεων κάθε μορφής, επιστημονικών και επι−
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μορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, και συζητήσεων, 
κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναφών με 
το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του, δ) η πραγ−
ματοποίηση εκδόσεων, ε) η προκήρυξη διαγωνισμών 
και η καθιέρωση βραβείων, στ) η συνεργασία με όλους 
τους κοινωνικούς φορείς του Δήμου, τους συλλόγους, τα 
αθλητικά σωματεία, τις κοινωνικές οργανώσεις και την 
εκπαιδευτική κοινότητα, με ενώσεις αθλητικών σωμα−
τείων, καθώς και με ιδιώτες, ζ) η δημιουργία θεατρικού 
ομίλου, κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών, χορωδίας, πι−
νακοθήκης, βιβλιοθήκης, η διοργάνωση εκθέσεων, δια−
λέξεων και κινηματογραφικών προβολών, η προστασία 
του περιβάλλοντος και η αναδάσωση της περιοχής, η 
συγκέντρωση λαογραφικού υλικού κ.λπ. η) η συνεργα−
σία με αντίστοιχους φορείς ή υπηρεσίες άλλων Δήμων, 
με Ενώσεις Δήμων, καθώς και με φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του εξωτερικού, όπως ο νόμος ορίζει, 
θ) η δημιουργία τραπεζών πληροφοριών, σχετικών με 
το αντικείμενο του Νομικού Προσώπου, αξιοποιώντας 
τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

Άρθρο 3 − Περιουσία
Η περιουσία του Νομικού Προσώπου αποτελείται από 

την κινητή ή ακίνητη περιουσία των συγχωνευομένων 
νομικών προσώπων καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακί−
νητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή παραχωρηθεί 
στο νέο νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 4 − Πόροι
Οι πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
1. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου που θα 

καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου και θα προβλέπεται στον ετήσιο Προϋπολογι−
σμό του Δήμου.

2. Επιχορηγήσεις από Υπουργεία και φορείς του Κρά−
τους.

3. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγ−
μάτων ή των υπηρεσιών.

4. Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες.

5. Έσοδα από τη διοργάνωση κάθε μορφής εκδηλώ−
σεων.

6. Έσοδα από μισθώματα ακινήτων.
7. Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και 

από συμμετοχή του σε προγράμματα εθνικά ή της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης.

8. Κάθε είδους χορηγίες.

Άρθρο 5 − Διοίκηση
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές 
του από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από:

1. Οκτώ (8) αιρετούς, εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται 
από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Έξι (6) μέλη, τα οποία κατέχουν την ανάλογη επαγ−
γελματική εμπειρία, η οποία συνάδει με το σκοπό του 
Νομικού Προσώπου.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού 
Προσώπου.

4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί 
τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την 
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Λοιπά θέματα της διοίκησης του Νομικού Προσώπου 
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του 
Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από τη δημοσίευση της απόφασης, το νέο Νομικό 
Πρόσωπο υποκαθιστά αυτοδικαίως τα συγχωνευόμενα 
και καταργούμενα, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους, εξομοιούμενο με καθολικό τους 
διάδοχο.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται για τον προϋπο−
λογισμό του ν.π. του έτους 2011 δαπάνη ύψους ενός εκα−
τομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.700.000,00 €), η 
οποία θα βαρύνει την υπό 00−6715006 πίστωση του υπό 
κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης − Βούλας 
Βουλιαγμένης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βούλα, 8 Ιουνίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(15)

      Στην αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 12751/4−8−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 1250/τ.Β΄/6−8−2010, διορθώνεται η κα−
τηγορία και ο κλάδος του μετατασσόμενου υπαλλήλου 
ΧΑΤΖΗΡΟΥΣΕΑ ΙΟΡΔΑΝΗ του Νικολάου:

από το εσφαλμένο «TE Διοικητικού − Λογιστικού»
στο ορθό «ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

F

(16)
      Στην υπ’ αριθμ. 93/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου Καρπενησίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1111/3−
6−2011 τεύχος Β σελίδα 16139 στη στήλη Α στον στίχο 
51 διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «1555/10−11−2005 ΦΕΚ τεύχος Β»,
στο ορθό: «698/5−6−2001 ΦΕΚ τεύχος Β».

  (Από το Δήμο Καρπενησίου)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

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