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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 25116/1163 (1)
  Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση 945 

στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Στρώμα» της 
Δ.Κ. Καναλακίου του Δήμου Πάργας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του N. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) «Νέα αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μα−
κεδονίας» 

γ) Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «περί Δα−
σικού Κώδικος».

2. Την αριθ. 414985/29−11−1985 κοινή υπουργική από−
φαση «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» 
(ΦΕΚ Β΄ 757).

3. Την αριθ. 67253/1710/2−4−1996 διαταγή του Υπουργεί−
ου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου 
ορισμένου χρόνου.

4. Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22−2−2012 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − 
Δυτικής Μακεδονίας περί «Παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η−
Δ.Μ.» (ΦΕΚ Β΄ 769).

5. Το αριθ. 10/19−3−2012 έγγραφο − αίτημα του Κυνη−
γετικού Συλλόγου Πρέβεζας, αναφορικά με την έκδοση 
απόφασης προσωρινής απαγόρευσης κυνηγίου στην 
περιοχή «στρώμα» του Δήμου Πάργας.

6. Το αριθ. 5976/26−4−2012 έγγραφο του Δήμου Πάρ−
γας, όπου διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη (αριθ. 71/2012 
Α.Δ.Σ.) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας 
αναφορικά με την προτεινόμενη προσωρινή απαγόρευ−
ση θήρας.

7. Την πρόταση του Γραφείου θήρας της Υπηρεσίας 
μας, σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη απαγόρευση, 
σε συνδυασμό με τη λειτουργία του υπό ίδρυση πυρήνα 
προσαρμογής θηραμάτων, θα συμβάλει στην προστασία, 
ανάπτυξη και αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της 
περιοχής και ειδικά του λαγού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, από 
την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2012 − 2013 και για 
τα δύο (2) χρόνια, δηλαδή μέχρι την έναρξη της κυνηγε−
τικής περιόδου 2014−2015, σε έκταση 945 στρεμμάτων, 
που βρίσκεται στη θέση «Στρώμα» της Δ.Κ. Καναλακίου 
του Δήμου Πάργας.

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται στο σχετικό από−
σπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:20.000 που συνο−
δεύει την παρούσα και ορίζεται ως εξής:

Ξεκινά ακολουθώντας την υδροκριτική γραμμή του 
υψώματος «στρώμα» και με κατεύθυνση βόρεια φθά−
νει μέχρι το ύψος της ομβροδεξαμενής, στη συνέχεια 
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στρέφεται δυτικά όπου συναντά τον υπάρχοντα δασικό 
δρόμο, τον οποίο ακολουθεί σε μήκος 1100 μέτρων και 
ακολούθως στρέφεται νοτιοδυτικά όπου συναντά το 
ανώνυμο ρέμα, το οποίο ακολουθώντας το καταλήγει 
στο σημείο της υδροκριτικής γραμμής του υψώματος 
«στρώμα» απ’ όπου και ξεκίνησε.

Με μέριμνα του Κυνηγετικού Συλλόγου Καναλακίου θα 
γίνει σήμανση των ορίων της απαγορευμένης έκτασης 
με κατάλληλες πινακίδες.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή θα ισχύει από την έναρξη του κυνη−
γετικού έτους 2012 − 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πρέβεζα, 15 Μαΐου 2012

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Β. ΔΑΛΑΡΟΣ
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Αριθμ. 8439 (2)
Συγκρότηση Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης 

Διαφορών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).

2. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρή−
της» (ΦΕΚ Α΄ 242).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4061/2012 «Δια−
χείριση και Προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαι−
ωμάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 66).

4. Το γεγονός ότι παραμένει κενή η θέση του Γε−
νικού Δ/ντή Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης και οι αρμοδιότητες 
θεμάτων Πολιτικής Γης ανήκουν στα Τμήματα Τοπογρα−
φίας Εποικισμού και Αναδασμού των Δ/νσεων Αγροτικής 
Οικονομίας Κτηνιατρικής Π.Ε.

5. Τα έγγραφα με αρ.10538/20−04−12 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Ηρα−
κλείου, 10985/17−04−12 της Β΄ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, 2393/
12−04−12 της Δ.Ο.Υ. Μοιρών − Τυμπακίου, 1775/23−04−12 
της Δ.Ο.Υ. Αρκαλοχωρίου − Καστελλίου, 2438/10−04−12 
της Δ.Ο.Υ. Λιμ. Χερσονήσου, 5725/18−04−12 της Δ.Ο.Υ. 
Ρεθύμνου, 5266/17−04−12 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, 
2878/12−04−12 της Δ.Ο.Υ. Ιεράπετρας, 1583/10−04−12 της 
Δ.Ο.Υ. Σητείας, 8064/11−04−12 της Α΄ και Β΄ Δ.Ο.Υ. Χανίων, 
817/20−4−12 της Δ.Ο.Υ. Κισάμου, με τα οποία ορίζονται 
αντίστοιχα οι εκπρόσωποί τους στην Επιτροπή Θεμάτων 
Γης και Επίλυσης Διαφορών καθώς και οι αναπληρωτές 
τους, όπως ζητήθηκε σχετικά από την υπηρεσία μας. 

6. Το με αρ. 50110/12−04−12 έγγραφο του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσω−
πός του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Δι−
αφορών καθώς και ο αναπληρωτής του, όπως ζητήθηκε 
σχετικά από την υπηρεσία μας, αποφασίζουμε: 

Συγκροτούμε την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης 
Διαφορών Περιφέρειας Κρήτης, όπως παρακάτω:

1. Κων/νος Κατεχάκης του Στυλιανού Π.Ε. Τοπογράφος 
Μηχ/κός Προϊστάμενος του Τμήματος Τοπογραφίας −
Εποικισμού Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονο−
μίας Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου με αναπληρώτρια την 
Ειρήνη Συγλέτου του Κων/νου Π.Ε. Τοπογράφο Μηχ/κό 
της ιδίας υπηρεσίας

2. Δημήτριος Παπαγιαννάκης του Χαρίδημου Γεωπό−
νος Προϊστάμενος του Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης 
Αρκαλοχωρίου με αναπληρώτρια την Στυλιανή Γιαννα−
δάκη του Χαραλάμπους Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου

3. Ελένη Μπαλλά του Δημητρίου Π.Ε. Διοικητικού−Οι−
κονομικού με αναπληρώτρια την Μαρία Παπάζογλου του 
Νικολάου του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού−Οικονομικού.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Κων/νος Κατε−
χάκης και σε περίπτωση απουσίας του ο Δημήτριος 
Παπαγιαννάκης.

Στην περίπτωση που υπάρχει θέμα καθορισμού τι−
μήματος, στην Επιτροπή θα συμμετέχει ένας από τους 
παρακάτω υπαλλήλους της οικείας Δ.Ο.Υ., ανάλογα με 
την περιοχή στην οποία αναφέρεται το εκάστοτε συζη−
τούμενο θέμα στην Επιτροπή, όπως παρακάτω:

 Θραψανιώτης Εμμανουήλ του Μιχαήλ με αναπλη−
ρώτρια την Χουρδάκη Μαρία του Αριστοφάνη από την 
Α΄ Δ.Ο.Υ.

 Βεληβασάκης Μιχαήλ του Νικολάου με αναπληρώ−
τρια την Καλοχριστιανάκη Καλλιόπη του Λεωνίδα από 
την Β΄ Δ.Ο.Υ.

 Παπαδοπούλου Ελευθερία του Κων/νου με αναπλη−
ρωτή τον Πρινιανάκη Εμμανουήλ του Κων/νου από την 
Δ.Ο.Υ. Μοιρών − Τυμπακίου

 Αλεβυζάκη − Κοκκινάκη Δήμητρα του Εμμανουήλ με 
αναπληρωτή τον Φωτάκη Εμμανουήλ του Κων/νου από 
την Δ.Ο.Υ. Αρκαλοχωρίου − Καστελλίου.

 Σπυριδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ με αναπλη−
ρωτή τον Μουρτζάκη Ελευθέριο του Ιωάννη από την 
Δ.Ο.Υ. Χερσονήσου

 Μονιάκης Γεώργιος του Γεωργίου με αναπληρωτή τον 
Ξενίδη Νικόλαο του Παναγιώτη από την Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου

 Πλατάκη Αργυρώ του Νικολάου με αναπληρωτή τον 
Λαυρεντάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου από την Δ.Ο.Υ. 
Αγίου Νικολάου

 Κονταξάκη Μαρία − Δαλαϊνα του Ιωάννη με ανα−
πληρώτρια την Παϋσανίδου Μαρία του Ανδρέα από την 
Δ.Ο.Υ. Ιεράπετρας

 Παπαδάκη Αικατερίνη του Μιχαήλ με αναπληρώτρια 
την Οικονομάκη Στεφανία του Ιωσήφ από την Δ.Ο.Υ. 
Σητείας.

 Σταματάκης Ιωάννης του Θεοδώρου με αναπλη−
ρωτή τον Μπουρμπάκη Μιχαήλ του Νικολάου από την 
Δ.Ο.Υ. Χανίων.

 Πιμπλή Ειρήνη του Χαρίδημου με αναπληρωτή τον 
Μπαλιλάκη Πέτρο του Εμμανουήλ από την Δ.Ο.Υ. Κι−
σάμου.

Στην περίπτωση που στην Επιτροπή συζητούνται 
θέματα που αφορούν την παρ.4 του άρθρου 22 του 
Ν. 4061/2012, θα συμμετέχει και θα προεδρεύει της Επι−
τροπής ο Καρακώστας Γεώργιος του Νικολάου, Πάρε−
δρος του Ν.Σ.Κ., με αναπληρώτρια την Σπεντζούρη Γεωρ−
γία του Νικολάου Δικαστική Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Δρακουλάκη 
Αντωνία του Ζήνωνα του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών − Γραμ−
ματέων, με αναπληρώτρια την Δερμιτζάκη Αικατερίνη του 
Δημητρίου του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών − Γραμματέων. 

Από τη λειτουργία της Επιτροπής δεν προκαλείται 
επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 18 Μαΐου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 2811 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, για 

τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Αρ−
γολίδας που θα απασχοληθούν στον Τομέα Δακο−
κτονίας το έτος 2012.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

− Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
Α΄ 242).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ Α΄ 180).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226, 
Α΄) και αυτές του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131, Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 

(ΦΕΚ 38/Α).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224/ 27−12−2010 τ.Α).
8. Την υπ’ αριθ. 552/24−01−2011 απόφαση Περιφερει−

άρχη Πελοποννήσου περί τοποθέτησης Προϊσταμένων 
Δ/νσεων Τμημάτων και Γραφείων της Π.Ε. Αργολίδος 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Αργολίδας πέραν από τις ώρες υπο−
χρεωτικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών 
του προγράμματος Δακοκτονίας, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
4041/28−03−2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής, περί ανάγκης καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας για τις ανάγκες του εν λόγω προγράμματος.

10. Το ότι, με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί 
δαπάνη που θα αντιμετωπιστεί στα πλαίσια του προ−
ϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου Περιφε−
ρειακή Ενότητα Αργολίδας.

11. Την από 11−05−2012 βεβαίωση του Τμήματος Λογιστι−
κής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. 
Αργολίδας, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν εγγεγραμμέ−
νες πιστώσεις ύψους έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων δεκα−
τριών ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (11.413,74 €) 
για υπερωριακή απασχόληση προγράμματος δακοκτονίας 
2012, στον ΚΑΕ 3295.0511.0021, αποφασίζουμε: 

Α. Καθιερώνουμε υπερωριακή με αμοιβή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες, μετά το πέρας του ωραρίου 
εργασίας και μέχρι την 22.00’ ώρα, για πέντε (5) υπαλ−
λήλους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας που 
θα απασχοληθούν στον Τομέα Δακοκτονίας μέχρι και 
την 31η−12−2012. 

Η ως άνω υπερωριακή εργασία δεν μπορεί να υπερβεί 
τις χίλιες (1000) ώρες, για απογευματινή εργασία. 

Β. Ορίζουμε υπεύθυνο για την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της πραγματικής προσφοράς εργασίας τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη−
νιατρικής.

Γ. Η Δαπάνη για την προαναφερθείσα υπερωριακή 
εργασία που θα προσφερθεί, θα βαρύνει τις Πιστώ−
σεις του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότη−
τας Αργολίδας έτους 2012 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
3295.0511.0021. 

Δ. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής εργασίας ανά 
υπάλληλο θα γίνει με νεώτερη απόφαση σύμφωνα με την 
εργασία που θα παρασχεθεί εντός των οριζόμενων πλαι−
σίων ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου ωρών ανά υπάλληλο, 
υπό την εποπτεία και ευθύνη του παραπάνω ορισθέντος 
προϊσταμένου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ναύπλιο, 18 Μαΐου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Αριθμ. απόφ. 29/2012 (4)
Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης της Κοι−

νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχανών – Αστερου−
σίων στο κεφάλαιο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010. «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄) 

3. Την με αρ. 67/2011 απόφαση του δημοτικού μας 
Συμβουλίου περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 1298/Β/16−06−2011

4. Την με αριθμ. 3332/09−04−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχου 
νομιμότητας της 29/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αρχανών – Αστερουσίων, αποφασίζει:

Εγκρίνει την τροποποίηση της συστατικής πράξης της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχανών – Αστερου−
σίων στο κεφάλαιο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» και πάντα σε συμφωνία 
με την ισχύουσα νομοθεσία, ως εξής:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών – Αστερου−
σίων (Άρθρο 255 Ν. 3463/2006)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές (7) και ορί−

ζεται μαζί με τους αναπληρωτές του από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά,

− έξι (6) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των 
οποίων 

τέσσερις (4) προέρχονται από την πλειοψηφία και
δύο (2) προέρχονται από τη μειοψηφία,
− ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 

περιοχής
− Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προστίθε−

ται και εκπρόσωπος των εργαζομένων όταν η επιχείρη−
ση απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζομένους. 
Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη Γενική 
Συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 

F
Aριθμ. απόφ. 105/2012 (5)
Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νά−

ουσας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗ−
ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» και ανάληψη δραστηριοτήτων από 
το Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας και το Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 214, 225, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α/7−6−2010). 
β) του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006.
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γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του Ν. 3979/ 
2011.

δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του Ν. 3979/ 
2011. 

2. Την υπ’ αριθμ. 68/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας (Φ.Ε.Κ. 961/Β΄/24−5−2011) με την 
οποία συστήθηκε η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙ−
ΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ.

3. Την κοινή υπουργική απόφαση 50891/10.09.2007 
(ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄) «Οικονομική Διοίκηση 
και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφε−
λών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ν. 3463/2006)».

4. Την υπ’ αριθμ. 6797/16.08.2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  − 
Θράκης (ΦΕΚ 2018/Β΄/9.9.2011), με την οποία εγκρίθηκε 
ο Ο.Ε.Υ. Δήμου Νάουσας.

5. Την υπ’ αριθμ. 105/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, με την οποία απο−
φασίσθηκε η λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Νάουσας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» και ανάληψη δραστηριοτήτων από 
το Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας και το Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ».

6. Το υπ’ αριθμ. 3634/19−4−2012 έγγραφο της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Γεν. Δ/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Διοι−
κητικού – Οικονομικού Ν. Ημαθίας, με το οποίο μας ανα−
κοινώθηκε, ότι η αριθμ. 105/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη.

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/2012), αποφασίζει:

1. Να προβεί στην λύση και εκκαθάριση της κοινωφε−
λούς επιχείρησης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 
με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος» η οποία συστήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 68/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νάουσας (ΦΕΚ 961/Β΄/24/05/2011).

2. Η εκκαθάριση της επιχείρησης θα γίνει από εκκα−
θαριστές ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι θα ορισθούν με 
επόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

3. Μέχρι την δημοσίευση της λύσης της κοινωφελούς 
επιχείρησης στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσε−
ως, παρατείνεται η θητεία του παρόντος Διοικητικού 
Συμβουλίου της. 

4. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περι−
ουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας που την είχε συστήσει.

5. Μεταβιβάζει στον Δήμο Νάουσας, στο ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙ−
ΤΙΣΜΟΥ και ειδικότερα στο «Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς» τις 
αρμοδιότητες που ασκούσε η Κοινωφελής Επιχείρηση 
και αφορούν τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Πιο συ−
γκεκριμένα: 

− Την οργάνωση της πολιτιστικής ζωής σε επίπεδο 
ενιαίου Καλλικράτειου Δήμου με το σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη σχετικών πρωτοβουλιών και της ευρύτερης 
περιοχής.

− Το σχεδιασμό και την οργάνωση πολιτιστικών δρα−
στηριοτήτων τοπικής αλλά και υπερτοπικής κλίμακας, 
όπως φεστιβάλ, εκθέσεις κ.λπ.

− Το σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαιδευτικών 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που αφορούν όλες τις 
μορφές τέχνης (π.χ. Δημοτικό Ωδείο − Εστία Μουσών, 
σχολές μουσικής, χορού, εικαστικών κ.λπ.).

− Την δημιουργία, τη συντήρηση και λειτουργία υποδο−
μών για την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

− Την δημιουργία – οργάνωση και λειτουργία βιβλι−
οθηκών.

− Την οργάνωση και λειτουργία μουσειακών χώρων.
− Την οργάνωση και λειτουργία πινακοθήκης.
− Την οργάνωση και λειτουργία μουσικών συνόλων, 

ομάδων χορού κ.λπ.
− την καταγραφή, αξιοποίηση και προβολή του πολι−

τιστικού αποθέματος της περιοχής και η δημιουργία 
αντίστοιχης βάσης δεδομένων.

− Την προστασία και ανάδειξη του εθίμου «Γενίτσαροι 
και Μπούλες» της Νάουσας.

− Την υποστήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας από 
τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δή−
μου.

− Το σχεδιασμό και η ανάληψη δράσεων για την προ−
στασία και την πολιτιστική, αισθητική και κοινωνική ανα−
βάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

− Την οργάνωση της προβολής του αστικού και φυσι−
κού περιβάλλοντος.

− Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών που συμ−
βάλλουν στην ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου δυ−
ναμικού, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης 
κ.λπ.

− Την ανάπτυξη του δήμου της Νάουσας και της ευρύ−
τερης περιοχής στον τομέα του κινηματογράφου. Την 
βελτίωση του επιπέδου της κινηματογραφικής παιδείας 
και τη συμβολή στις διαδικασίες της κινηματογραφικής 
και πολιτιστικής ανάπτυξης.

− Την οργάνωση της αθλητικής ζωής του νέου ενιαί−
ου δήμου, με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχετικών 
πρωτοβουλιών, την οργάνωση προγραμμάτων άθλησης 
για όλους και τη λειτουργία γηπέδων, γυμναστηρίων, κο−
λυμβητηρίων και γενικά όλων των αθλητικών χώρων και 
εγκαταστάσεων, για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του 
Αθλητικού Πνεύματος, της ομαδικότητας και της ευγε−
νούς άμιλλας, τα οποία θα επιτευχθούν με α) την υποστή−
ριξη και ανάπτυξη του σωματειακού, μαζικού και σχολικού 
αθλητισμού όλων των βαθμίδων β) την δυνατότητα να 
δίνει σε όλους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αθλητι−
κές δραστηριότητες, που αρμόζουν στα ενδιαφέροντα 
και τις δυνατότητές τους και γ) την ψυχαγωγία και την 
αναβάθμιση του πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου.

5. Μεταβιβάζει στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι−
καίου του Δήμου Νάουσας με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ» τις αρμοδιότητες που ασκούσε η Κοινω−
φελής Επιχείρηση και αφορούν τις αρμοδιότητες της 
Κοινωνικής Πολιτικής και την λειτουργία των Προγραμ−
μάτων Κοινωνικής Πολιτικής (Βοήθεια στο Σπίτι Νάου−
σας− Ανθεμίων− Ειρηνούπολης, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ, 
Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, Κ.Η.Φ.Η., Βρεφονηπιακός 
Σταθμός, Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ειρη−
νούπολης − Ζερβοχώρι) και ειδικότερα: 
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− Την οργάνωση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων της περιοχής και η παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτές.

− Το σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτύου κοινωνικών 
υποδομών, όπως η δημιουργία και λειτουργία Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑμΕΑ κ.λπ.

− Την καταγραφή των κοινωνικών δεδομένων της περι−
οχής και τη δημιουργία αντίστοιχης βάσης δεδομένων, 
με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμ−
μάτων κοινωνικής προστασίας. 

Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ύψους περίπου 137.500 € για 
το 2012 και ανάλογη για τα επόμενα έτη. Από την πα−
ραπάνω δαπάνη:

Ποσό 63.000 € θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6021 «Τα−
κτικές Αποδοχές (συμβάσεις αορίστου χρόνου)».

Ποσό 18.500 €, θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6052 «Ερ−
γοδοτικές Εισφορές (συμβάσεις αορίστου χρόνου)».

Ποσό 41.500 €, θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6041 «Τα−
κτικές Αποδοχές (συμβάσεις ορισμένου χρόνου)».

Ποσό 12.000 €, θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6054 «Ερ−
γοδοτικές Εισφορές (συμβάσεις ορισμένου χρόνου)».

Ποσό 2.500 €, θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6117 «Λοι−
πές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 
την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (σύμβαση 
έργου)». 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 

του Δήμου μας ύψους περίπου 654.915,43 € για το 2012 
και ανάλογη για τα επόμενα έτη. Από την παραπάνω 
δαπάνη, μετά από τροποποίηση του προϋπολογισμού, 

ποσό 22.275,50 € θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6021 
«Τακτικές Αποδοχές (συμβάσεις αορίστου χρόνου)». 

ποσό 6.361,94 € θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6052 «Ερ−
γοδοτικές Εισφορές (συμβάσεις αορίστου χρόνου)». 

ποσό 486.896,28 € θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6041  
«Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων»

ποσό 139.381,71 €, θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6054 
«Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτων» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Νάουσα 28 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

    Στην 1662/162/26−03−2012 απόφαση του Υπουργού Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ με αριθ. Φύλ. 1552/09−05−2012 τεύχος Β΄ και 
αφορά στη σύσταση θέσης στον ΟΑΕΔ, στην σελίδα 
24058, στήλη Α΄, στίχο 48 εκ των άνω διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Μηχανολόγων»
στο ορθό: «Πληροφορικής».

  (Από το Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης)  
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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.: 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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

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