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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 
την ομογενή ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ, Ον. Πατρός: ΘΕ−
ΟΦΙΛΟΣ.

  Με την αρ. πρωτ. Φ. 28012/14211/24−8−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑ−
ΡΑΝΤΖΑ. Ον. Πατρός: ΘΕΟΦΙΛΟΣ, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
    Ö

 (2)
 Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 

την ομογενή ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΝΤΟΥ, Ον. Πατρός: ΟΡΕ−
ΣΤΗ.

  Με την αρ. πρωτ. Φ. 29368/14845/24−8−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΡΟΝΤΟΥ. Ον. Πατρός: ΟΡΕΣΤΗ, σύμφωνα με τις διατά−
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ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
    Ö 

(3)
 Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 

την ομογενή ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑΣΙΟΥ, Ον. Πατρός: ΣΩ−
ΚΡΑΤΗΣ.

  Με την αρ. πρωτ. Φ. 34210/14201/24−8−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΤΑΣΙΟΥ, Ον.Πατρός ΣΩΚΡΑΤΗΣ, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
    Ö 

(4)
 Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 

τον ομογενή ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ον. Πα−
τρός: ΒΑΣΙΛΗΣ.

  Με την αρ. πρωτ. Φ. 33985/13962/24−8−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Ον. Πατοόα ΒΑΣΙΛΗΣ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
    Ö 

(5)
 Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 

τον ομογενή ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ, Ον. Πατρός: ΑΝΔΡΕ−
ΑΣ.

  Με την αρ. πρωτ. Φ. 34447/13965/17−8−2010 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡ−
ΚΟΥ, Ον. Πατρός: ΑΝΔΡΕΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατά−
ξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμε−
τοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών 
και άλλες διατάξεις».

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
    Ö 

(6)
 Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 

την ομογενή ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΥΤΟΥ, Ον. Πατρός: ΓΙΑΝ−
ΝΗΣ.

  Με την αρ. πρωτ. Φ. 33664/14060/13−8−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 

αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΔΕΥΤΟΥ, Ον. Πατρός: ΓΙΑΝΝΗΣ σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
    Ö 

(7)
 Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση από 

την ομογενή ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΚΕΤΑ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗ−
ΤΕΡ.

  Με την αρ. πρωτ. Φ. 43441/13901/13−8−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 
ΚΕΤΑ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗΤΕΡ, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
    Ö 

 Αριθμ. 2254/134895 (8)
Πενταετής ανανέωση απαγόρευση θήρας στην περιο−

χή Δ.Δ. Σωτηρίτσας − Βελίκας Δ.Δ. Μελιβοίας Περι−
φέρειας Δήμου Μελιβοίας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών περί Δασικού Κωδικός».

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι−
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16−12−1996 
(ΦΕΚ 1188/Β/96) και 331794/99 (ΦΕΚ281/Β/31−3−99) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ40/Α΄/22−3−1993) 
«Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα 
Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13−6−1994) 
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης − τροποποίηση 
διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση δια−
τάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

6. Τον Ν. 2503/30−5−97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ−
χωση, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις»

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
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8. Την αριθμ. 5851/22−6−2007 (ΦΕΚ 1157/Β΄/2007) από−
φαση του Γ.Γ.Π.Θ. με την οποία εξουσιοδοτεί τους 
Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπογράφουν με 
εντολή του.

9. Το γεγονός ότι η αριθμ. 2602/29−7−2005 απαγορευ−
τική διάταξη θήρας στην περιοχή Δ.Δ. Σωτηρίτσας −
Βελίκας Δ.Δ. Μελιβοίας, λήγει την 30/9/2010 και υπάρχει 
ανάγκη ανανέωση της κατόπιν και της σύμφωνης γνώ−
μης του Δήμου Μελιβοίας και του Κυνηγετικού Συλλόγου 
Αγιάς & Περιχώρων (Σχετ. 68/2010 απόφαση & 27/4−6−
2010 έγγραφο αντίστοιχα), αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
πέντε (5) χρόνια, από 1/10/2010 μέχρι 30/9/2015, σε έκτα−
ση οκτώ χιλιάδων διακοσίων πέντε (8.205) στρεμμάτων 
στην περιοχή του Δ.Δ. Σωτηρίτσας − Βελίκας του Δ.Δ. 
Μελιβοίας περιφέρειας Δήμου Μελιβοίας, αρμοδιότητας 
Δασαρχείου Αγιάς, που ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από την οικία του Αντωνίου Αναστασίου (όρια 
Αγιοκάμπου − Σωτηρίτσας) ακολουθεί κατεύθυνση Βο−
ρειοανατολική κατά μήκος της παραλιακής οδού και 
φθάνει στον κάβο Μελιβοίας.

Από το σημείο αυτό συνεχίζει Βόρεια μέχρι το ριζό και 
στη συνέχεια ακολουθεί κατεύθυνση Δυτική ριζό− ριζό 
όπου συναντά την οικία του Σταύρου Μπλέτσα. Στη 
συνέχεια ακολουθεί τον αρδευτικό αύλακα Πετρωτό −
Κρανές και ριζό − ριζό φθάνει στην Αγία Τριάδα.

Από την Αγία Τριάδα ακολουθεί τον τσιμενταύλακα 
«Κοντάκης» και ριζό − ριζό τους πρόποδες λοφίσκου 
όπου συναντά την ιδιοκτησία Γκουβάνη όριο Σωτηρί−
τσας − Βελίκας.

Από την ιδιοκτησία Γκουβάνη συνεχίζει Βορειοδυτικά 
το λοφίσκο, (όριο Σωτηρίτσας −Μελιβοίας) όπου συνα−
ντά τον ελαιώνα Βασιλείου Βλάχου και αγροτικό δρόμο 
Παλιούρι − Μετόχι. Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο και 
συναντά τον κεντρικό δρόμο Κάτω Σωτηρίτσα − Άνω 
Σωτηρίτσα. Συνεχίζει Βόρεια επί του κεντρικού δρόμου 
και σε απόσταση 500 μ. περίπου συναντά αγροτικό 
δρόμο όπου είναι το χωράφι (ελαιώνας) του Δημητρίου 
Γκλέτου.

Από το σημείο αυτό συνεχίζει και ακολουθεί Νοτιοδυ−
τική κατεύθυνση συναντά το πηγάδι Καραγιάννη, ελαιώ−
να Γεωργίου Τσιάρα και Κων/νου Ντακούλα όπου φθάνει 
στο ρέμα Δεληκούστα, το οποίο ακολουθεί Δυτικά για 
500 μ. περίπου και περνά απέναντι. Στη συνέχεια ακο−

λουθεί Ανατολική κατεύθυνση συναντά την καλύβα του 
Γεωργίου Δημηνίκου και συνεχίζει με Νότια κατεύθυνση 
όπου συναντά το μικρό ρέμα Τζιρνικιές και καταλήγει 
στη ράχη όπου είναι τα χωράφια των αδελφών Γεωρ−
γίου και Ηλία Λέτσιου και ο ελαιώνας των Αντωνίου και 
Γεωργίου Τσιάρα.

Στη συνέχεια περνά κάθετα τον αγροτικό δρόμο κα−
τηφορίζει Νότια και διέρχεται από τον ελαιώνα του 
Χρήστου Τσιάρα, Φώτη Δημηνίκου και φθάνει στο ρέμα 
Νηβανάδικο. Από το σημείο αυτό συνεχίζει με Νοτιο−
ανατολική κατεύθυνση συναντά τον αγροτικό δρόμο 
και το μονοπάτι και φθάνει στη Ραχούλα όπου είναι τα 
ελαιοπερίβολα των Γιάννη και Αποστόλου Γκλέτου − Γι−
άννη Γκουντιντά. Στη συνέχεια ακολουθεί τον ελαιώνα 
Αθανασίου Δημηνίκου θέση «Γκαραβέλα» και κατηφο−
ρίζει συναντώντας το ρέμα Πρίονας.

Από το ρέμα Πρίονα ακολουθεί Νοτιοανατολική κατεύ−
θυνση δια νοητής γραμμής, περνά από τον ελαιώνα του 
Στεφάνου Τριαντάφυλλου θέση «Μπότσιανη» και συνα−
ντά το υψομετρικό του Στρατού στη θέση «Σαμάρια».

Στη συνέχεια ακολουθεί Ανατολική κατεύθυνση τον 
κεντρικό χωματόδρομο Άνω Σωτηρίτσας − Κάτω Σωτη−
ρίτσας και φθάνει στη Δεξαμενή Αντλιοστάσιο άνωθεν 
ιδιοκτησίας Κων/νου Δημηνίκου. Συνεχίζει το χωματό−
δρομο και τα όρια Αγιοκάμπου − Σωτηρίτσας και φθά−
νει στην οικία του Αντωνίου Αναστασίου όπου και το 
αρχικό σημείο. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Αγροφυλακής, 
της Ζ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο 
πολίτη. Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται 
σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης (άρθρο 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969, που 
προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975) και 
θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και για το χρονικό 
διάστημα από 1/10/2010 έως 30−9−2015.

  Αγία, 1 Σεπτεμβρίου 2010 

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Δασάρχης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘ. ΜΙΧΕΛΑΣ
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(9)
    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη−
σης «ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΞΕΤΕ Α.Ε.» που υπήχθη στις δια−
τάξεις του Ν.3299/2004. 

  Με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΑ/5899/Π10/4/381/Ε/Ν.3299−
04/13.07.2010 απόφαση του Γ.Γ.Π Κρήτης εγκρίθηκε η 
ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

Επωνυμία ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΞΕΤΕ Α.Ε.

Είδος Επένδυσης Εκσυγχρονισμός ολοκληρω−
μένης μορφής επιπλωμένων 
διαμερισμάτων «ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ 
Α.Ε.» 2* συνολικής δυναμικό−
τητας 28 διαμερισμάτων, 78 
κλινών με επιχορηγούμενη 
δυναμικότητα 28 διαμερι−
σμάτων, 78 κλίνες

Τόπος Εγκατάστασης Κάτω Σταλός, Δ. Νέας Κυδω−
νιάς, Ν. Χανίων

Συνολικό Επιχορηγούμενο 
Κόστος Αρχικής Επένδυσης

222.700,00 ευρώ

Κόστος οριστικοποίησης 222.000,00 ευρώ

Επιχορήγηση 88.800,00 ευρώ (40%)

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορί−
στηκαν στην εγκριτική από−
φαση

4

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργή−
θηκαν λόγω της επένδυσης

4,08

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 12−07−2010 κατά την 
65η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του Ν. 3299/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Αν. Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

    Ö 

(10)
 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη−
σης «Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιών Ρουμάτων» 
που υπήχθη στις διατάξεις του Ν.3299/2004 

  Με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΑ/1270/Π10/4/353/Ε/Ν.3299−
04/13.07.2010 απόφαση του Γ.Γ.Π Κρήτης εγκρίθηκε η 
ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

Επωνυμία Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Παλαιών Ρουμάτων

Είδος Επένδυσης Εκσυγχρονισμός Ελαιουρ−
γείου

Τόπος Εγκατάστασης Δ.Δ. Παλαιών Ρουμάτων, Δ. 
Βουκολιών, Ν. Χανίων

Συνολικό Επιχορηγούμενο Κό−
στος Αρχικής Επένδυσης

470.000,00 ευρώ

Κόστος οριστικοποίησης 482.000,00 ευρώ

Επιχορήγηση 168.700,00 ευρώ (35%)

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίστη−
καν στην εγκριτική απόφαση

4,5

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργή−
θηκαν λόγω της επένδυσης

3,67

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 12−07−2010 κατά την 
65η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του Ν.3299/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Αν. Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
    Ö 

 Αριθμ. 70626/6141 (11)
Μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δή−

μου Άμφισσας Ν. Φωκίδας με την επωνυμία «Δημοτι−
κή Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Άμφισσας» 
σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» (ΔΗ.Κ.ΕΠ.
Α.) του Δήμου Άμφισσας Ν. Φωκίδας.

  Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του Ν.3463/06 

(Φ.Ε.Κ.114/Α΄/8.2.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».

2. Τις εγκυκλίους 16/10819/22−2−2007 «Νέο θεσμικό 
πλαίσιο των επιχειρήσεων ΟΤΑ» και 77/71245/19−12−2007 
«Διευκρινήσεις ζητημάτων που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές 
και κοινοτικές επιχειρήσεις» του Υπ. Εσωτερικών.

3. Την υπ’ αριθμ. 43889/2007 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνι−
κής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων 
ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής».

4. Την από Σεπτέμβριο 2008 σχετική οικονομοτεχνική 
μελέτη βιωσιμότητας για την προσαρμογή της Αμιγούς 
Δημοτικής Επιχείρησης σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχεί−
ρηση Άμφισσας. 

5. Τις 3038/31−5−2007 (Φ.Ε.Κ. 954/τ.β΄/14−6−2007) & 
11090/1073/11−2−2009 (Φ.Ε.Κ. 346/τ.β΄/26/2/2009) Απο−
φάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας «Περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων με …….εντολή του..».

6. Την υπ’ αριθμ. 3212/17−4−1996 (ΦΕΚ 408/τ.β’/27−05−
1996) απόφασή μας με την οποία συστήθηκε η Δημο−
τική Επιχείρηση «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και 
Ανάπτυξης Άμφισσας».

7. Την υπ’ αριθμ. 14/190/2010 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Άμφισσας «περί μετατροπής της Δημοτι−
κής Επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και 
Ανάπτυξης Άμφισσας» σε «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)», αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής 
Επιχείρησης του Δήμου Άμφισσας Ν. Φωκίδας με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυ−
ξης Άμφισσας» σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυ−
μία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» 
(ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) του ίδιου Δήμου ως εξής:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜ−
ΦΙΣΣΑΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)» ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτι−
κού δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 254 έως 264 και 268 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α΄/2006). Η νέα επι−
χείρηση αποτελεί καθολικό διάδοχο της προηγούμενης 
και αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώ−
σεις της.

Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται σε είκοσι (20) 
χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά το 
νόμο πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

2. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Άμ−

φισσας είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων στους ακό−
λουθους τομείς:

• Η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας 
& αλληλεγγύης. 

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τη 
νεολαία 

• Την προστασία & αναβάθμιση του φυσικού περι−
βάλλοντος

• Η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας & τεχνολο−
γίας

• Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
μέσω του πολιτισμού & αθλητισμού.

Τα αντικείμενα της επιχείρησης θα αφορούν την ορ−
γάνωση λειτουργιών, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τους 
παραπάνω σκοπούς και αναλυτικά έχουν ως εξής:

Α. Στον τομέα του πολιτισμού
• Η ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου 

Άμφισσας, η καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθη−
σίας και της αγάπης για τις τέχνες, η προστασία της 
πολιτιστικής ταυτότητας με την ενεργητική και συνει−
δητή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή του 
τόπου.

• Η λειτουργία Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών, κα−
θώς και δραστηριοτήτων, που θα προωθούν τις τέχνες, 
τον χορό, τη μουσική, τον κινηματογράφο, το θέατρο 
κ.α.

B. Στον τομέα του αθλητισμού
• Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών αθλητικών 

χώρων και εγκαταστάσεων, η συνεργασία με σωματεία, 
η οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών 
τμημάτων, η διοργάνωση αγώνων μαζικών αθλημάτων 
και γενικότερα η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων 
και γενικότερα των κατοίκων σε αθλητικές δραστηριό−
τητες και εκδηλώσεις.

• Η διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση δημο−
τικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως γυμναστήρια, 
αθλητικά κέντρα, χώροι άθλησης κ.α.

• Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού 
και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Γ. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλλη−
λεγγύης

• Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης.

• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις, 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντί−
δα των βρεφών και των νηπίων και της τρίτης ηλικίας 
(Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»).

• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

• Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών.

• Η δημιουργία κέντρου αγωγής υγείας, κέντρου συμ−
βουλευτικής στήριξης.

• Η στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, 
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων δημοτικών πολιτικών.

• Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και 
προγράμματα δράσης για την εφαρμογή πολιτικής προ−
ώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης 
διαφόρων κατηγοριών ανέργων.

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυ−
ξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

Δ. Στον τομέα του Περιβάλλοντος:
• Η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η προώ−

θηση της αειφόρου ανάπτυξης, η περιβαλλοντική ευαι−
σθητοποίηση και συγκεκριμένα:

I.) Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περι−
βάλλοντος, των φυσικών πόρων και η εκπόνηση μελετών 
που έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό και αξιοποίηση 
του πρασίνου, την διαχείριση του φυσικού και αστικού 
περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε 
αντίστοιχα θέματα, η προώθηση περιβαλλοντικής επι−
μόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμ−
ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II.) Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προ−
γραμμάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη 
ανάπτυξη και διασφαλίζουν την προστασία του περι−
βάλλοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.

• Η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του δήμου 
για τη συμμετοχή σε προγράμματα συγχρηματοδοτού−
μενα από το ΕΣΠΑ, άλλους δημόσιους φορείς ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων 
για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχι−
τεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το 
σχεδιασμό του Δήμου.

E. Η οργάνωση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας 
για την εξυπηρέτηση των μαθητών και των κατοίκων 
του Δήμου

ΣΤ. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Ζ. Η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών για την 
προώθηση των παραπάνω αντικειμένων στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α) Η Επιχείρηση διοικείται από (9) εννεαμελές διοικη−

τικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με 
τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντι−
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι τρείς (3) 
θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Άμφισσας, εκ 
των οποίων ο ένας (1) εκπρόσωπος της μειοψηφίας, 
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ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής 
και πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι με πείρα ή γνώσεις 
σχετικές με τα αντικείμενα της επιχείρησης και διάθεση 
προσφοράς. Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορίζει 
στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα από κάθε φύλλο σε 
ποσοστό ίσο με το 1/3 των μελών του. 

Όταν οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης φθάσουν τα 
είκοσι άτομα, τότε συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο 
ένας (1) εκπρόσωπός τους και μειώνεται αντίστοιχα ο 
αριθμός των δημοτών – κατοίκων, χωρίς αλλαγή της 
συστατικής πράξης.

Β) Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες 
των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δι−
αχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από 
τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις 
διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

4. ΕΔΡΑ
Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Δήμος Άμφισσας.
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Η πρόσληψη και γενικά η Διοίκηση του Προσωπικού 

της Επιχείρησης διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις «περί του προσωπικού των Επιχειρήσεων των 
ΟΤΑ».

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Το Κεφάλαιο της Επιχείρησης, ορίζεται στο ποσό των 

εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) συνολικά, συνυπολογι−
ζομένου και του αρχικού κεφαλαίου εκ δύο χιλιάδων 
εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ & εβδομήντα λεπτά 
(2.934,70€) & αυξανομένου κατά ενενήντα επτά χιλιάδες 
εξήντα πέντε ευρώ & τριάντα λεπτά (97.065,30€), για να 
ενισχυθεί το κεφάλαιο της και ως κεφάλαιο κίνησης. 

7. ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέρχονται από:
Α) Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το πρόγραμμα 

δράσης που θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
(άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.).

Β) Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες των 
υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας εγκρίνε−
ται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.).

Γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτο−
διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 268 του Κ.Δ.Κ.

Δ) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ−
μάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους 
επιχορηγήσεις.

Ε) Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας 
της

ΣΤ) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων 
της.

Ζ) Δάνεια.
Η) Κληρονομιές, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
8. ΛΥΣΗ
Η Επιχείρηση λύεται:
Α) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 

με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Β) Όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της 
Επιχείρησης και 

Γ) Σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.
Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. 
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκα−

θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει 
περιέρχονται στο Δήμο Άμφισσας. 

9. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Δήμου Άμφισσας 
ύψους 97.065,30€ η οποία: 

α) Οι 50.000,00€ προβλέπονται στον κωδικό Κ.Α. 00−
6715.001 του τρέχοντος Προϋπολογισμού του Δήμου 
Άμφισσας για το έτος 2010. 

β) Το υπόλοιπο ποσό των 47.065,30€ θα προβλεφθεί 
στον επόμενο Προϋπολογισμό του Δήμου Άμφισσας για 
το έτος 2011 & στο Κ.Α. 00−6715.001.

(Ν. 2081/1992 άρθρο 27 και Ν. 1558/1985 άρθρο 29α΄ 
παρ. 3) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άμφισσα, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
Γ. ΛΙΛΑΚΟΣ
    Ö 

 Αριθμ. 66591/9452 (12)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για το Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Κονιστρών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/τ.α/30−5−97) 

«Διοίκηση, Οργάνωση. στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τ.Α κ.α. διατάξεις»

2. Τις διατάξεις των άρθρων:
− 6 του Ν 2527/97 «Τροποποίηση και συμπλήρωση δι−

ατάξεων του Νόμου 2190/94 κ.α. διατάξεις»
− 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προ−

στασίας και λοιπές διατάξεις»
− 15 παρ. 1 του Ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήμα−

τος προσλήψεων και θεμάτων δημοσίας διοίκησης»
− 20 παρ. 6 του ν. 3801/2009.
− 10 παρ. 1 περ. β’του ν. 3812/09.
3. Τα αρ. ΟΔΕ ΚΕΠ 6901/8−9−2005, Φ.7/2/7772/ΟΔΕ 

ΚΕΠ/14−10−2005 και Φ.7/8495/ΟΔΕ ΚΕΠ/30−11−2005 έγ−
γραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχονται διευκρι−
νήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των συμβάσεων 
των ΚΕΠ.

4. Το αριθμ. πρωτ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.12−12/10643/11−8−2010 
έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. ΑΠ.&ΗΛ.Δ/ΣΗΣ για την έγκριση, 
κατ’ εξαίρεση, σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
εξάμηνης χρονικής διάρκειας, για τη στελέχωση ΚΕΠ 
των ΟΤΑ α΄ βαθμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης 
έργου για το ΚΕΠ του Δήμου Κονίστρων εξάμηνης δι−
άρκειας.

Για την εγκρινόμενη με την παρούσα απόφαση σύμβα−
ση ισχύουν ειδικοί όροι αυτοδίκαιης λύσης. Ειδικότερα 
η εγκρινόμενη σύμβαση λύεται αυτοδίκαια εφόσον:

• επιστρέψει στο ΚΕΠ ο υπάλληλος ή ένας εκ των 
υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πο−
λιτών που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια

• πληρωθεί κενή θέση του κλάδου Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών από επιλαχόντα των αρ. 7Κ/2006 
ή 4Κ/2007 Προκηρύξεων

• διορισθεί στο ΚΕΠ άτομο προστατευόμενων κατη−
γοριών του ν. 2643/1998 μετά από σχετική Προκήρυξη 
του ΟΑΕΔ

• σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του 
ν. 3812/2009 η σύναψη της σύμβασης αυτής θα πραγ−
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ματοποιείται από το Δήμο Κονίστρων με βάση τη δια−
δικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/94, 
όπως ισχύουν. Η ανακοίνωση για τη σύναψη της σύμ−
βασης αυτής, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και 
οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβληθούν υπάγονται 
στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ

Προϋπόθεση της κατάρτισης των συμβάσεων είναι 
η πλήρης ετοιμότητα λειτουργίας του ΚΕΠ του Δήμου 
Κονιστρών.

− Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του Δήμου 
Κονιστρών.

− Η εργασία αυτή δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα 
των υπαλλήλων.

− Το ύψος της αμοιβής εκάστου αναδόχου προσδιο−
ρίζεται

α) για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών η μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου ανέρχεται 
σε οκτακόσια ογδόντα (880) ευρώ.

β) για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 24 
μηνών το ύψος της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται στο 
ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.

Υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στον Κ.Α. 00−6131 του 
πρ/σμού του Δήμου. 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Χαλκίδα, 31 Αυγούστου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ö
    (13)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Γιάννα Θεοφάνους του Λάμπρου.  

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 Με την απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης χορηγείται 
στην Γιάννα Θεοφάνους του Λάμπρου άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.  

 Ο Νομάρχης

ΑΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 
   Ö 

Αριθμ. 460 (14)
 Μεταφορά προσωπικού από τη Δημοτική Επιχείρηση ΝΠΙΔ ΔΕΠΑΡ (Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού 

Ρέντη) στο ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αγίου Ιωάννη Ρέντη και σύσταση τεσσάρων (4) προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
269 του N.3463/2006 όπως ισχύει και του άρθρου 20 του 3731/2008.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

  Το Δ.Σ έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις παρακάτω διατάξεις:
1. Το άρθρο 269 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει
2. Το άρθρο 20 παρ. 22 του Ν. 3731 /2008
3. Το άρθρο 10 του Ν. 3584 /2007
4. Τους υπηρεσιακούς φακέλους των εργαζομένων
5. Τον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ.Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
6. Την 181/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη.
Και μετά από διαλογική συζήτηση των μελών, αποφασίζει ομόφωνα:
Και εγκρίνει τη μεταφορά των τεσσάρων (4) υπαλλήλων προσωπικό από την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού 

και Αθλητισμού Ρέντη (ΔΕΠΑΡ) στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Σταθμοί και συστήνει στον Ο.Ε.Υ. του 
Παιδικού Σταθμού τέσσερις (4) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, όπως 
αναφέρεται παρακάτω:

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑ−
ΤΡΟΣ

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗ−
ΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟ−
ΧΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ  ΕΙΔΙΚΟΤΗ−
ΤΑ

1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΟΥΚΑΣ 2000 Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙ−
ΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Σ. ΑΓΙΑΣ 
ΑΝΝΑΣ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘ−
ΜΟΙ

Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

2 ΚΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 Δ.Ε. ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟ−
ΜΟΣ Π.Σ. ΑΓ. ΑΝΝΑΣ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘ−
ΜΟΙ 

Δ.Ε. ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ

3 ΠΛΑΝΤΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 Δ.Ε. ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟ−
ΜΟΣ Π.Σ. ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘ−
ΜΟΙ

Δ.Ε. ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ

4 ΤΖΙΡΑΡΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 Δ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Π.Σ. 
ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕ−
ΡΙΑΣ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘ−
ΜΟΙ

Δ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Από την Απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους (34.429,00) ευρώ περίπου για το έτος 2010 η οποία θα 
καλυφθεί από τους Κ.Α. 10.60210001,1060210002,1060520001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2010.Για 
τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους περίπου 103.287,00 ευρώ και σύμφωνα με την εισοδηματική 
πολιτική, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

  Ο Πρόεδρος 
Η. ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ  
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