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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16233 (1)
   Σύσταση Νομικού Προσώπου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογ−

γίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του

ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 εδαφ. 1 περ. ε’ παραγ. 

2 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ).
3. Την υπ’ αριθμ. 151/2008 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου περί σύστασης 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγί−
ου».

4. Την υπ’ αριθμ. 165/2008 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 
περί «αναμορφώσεων προϋπολογισμού.

5. Τις υπ’ αριθμ. 241/18.8.1998 (ΦΕΚ 939/τ.Β΄/1.9.1998, 
5948/3.5.2007 (ΦΕΚ 733/τ.Β΄/9.5.2007), 8105/13.6.2007 
(ΦΕΚ 1165/τ.Β΄/11.7.2007) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρ−
μοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
αποφάσεων ...», αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου,  Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικά 
Ιατρεία Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου» με έδρα την 
Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.

2. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) Η παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης.
β) Η παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και 

φροντίδας υγείας.
γ) Η οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας.
δ) Η ενημέρωση με κατάλληλα προγράμματα για τρό−

πους υγιεινής διαβίωσης.
ε) Η συγκρότηση ιατρικών μονάδων.
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στ) Ο έλεγχος παραγόντων κινδύνου σε καταυλισμούς, 
ιδρύματα, είδη διατροφής κ.λπ.

ζ) Η διεξαγωγή στατιστικών ερευνών για συστηματική 
αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων στο πληθυσμό 
του Δήμου ή κατηγορίες αυτού (π.χ. μαθητικός πλη−
θυσμός).

η) Η μελέτη μέτρων και η υποβολή προτάσεων για 
ειδικές κατηγορίες ατόμων (Τρίτη ηλικία, χρονίως πά−
σχοντες, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.λπ.).

θ) Η διεξαγωγή ερευνών για τις πηγές ρύπανσης.
ι) Η συμβολή στη πρόληψη ατυχημάτων.
κ) Η συνεργασία με όλους τους άλλους φορείς που 

έχουν παρόμοιες δραστηριότητες, όπως Νοσοκομεία,  
κλινικές Υπουργεία κ.λπ.

λ) Η συμμετοχή σε προγράμματα τηλεϊατρικής καθώς 
και σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διάφορους 
φορείς (Ε.Ε., κ.λπ.)

3) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
1. Τα περιουσιακά στοιχεία του Νομικού Προσώπου θα 

είναι ο εξοπλισμός του Δημοτικού ιατρείου που καθ’ οι−
ονδήποτε τρόπο δοθεί σε αυτό για τη λειτουργία του.

2. Κατά τη σύσταση του Νομικού Προσώπου ουδεμία 
περιουσία υφίσταται.

4) ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου το ύψος της 

οποίας καθορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (50.000,00 €).

β) Επιχορηγήσεις από το Κράτος ή λοιπούς κρατικούς 
φορείς.

γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 
κληροδοσίες, ή συνδρομές ιδιωτών, οργανισμών, σω−
ματείων κ.λπ.

δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που 
παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο, τις οποίες αυτό 
μπορεί να κοστολογεί.

ε) Οι πρόσοδοι από τυχόν δική του περιουσία.
στ) Έσοδα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώ−

σεως ή άλλων φορέων.
ζ) Έσοδα από συμμετοχή του Ν.Π. σε προγραμματικές 

συμβάσεις.
η) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος, μη κατονομαζόμενη 

ειδικά πιο πάνω.
5) ΔΙΟΙΚΗΣΗ :Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επτα−

μελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί 
με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και αποτελείται από:

α) Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους στους οποίους 
μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμαρχος, εκ των 
οποίων δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία του Δημο−
τικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν 
ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραι−
τηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι 
της πλειοψηφίας.

β) Έναν (1) δημότη που έχει ανάλογη επαγγελματική 
ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογες με το 
σκοπό του Ν.Π.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος 
θα προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών 
υπαλλήλων εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών 
από τότε που θα σταλεί η σχετική πρόσκληση. Ο εκπρό−
σωπος των εργαζομένων ορίζεται μόνο στην περίπτωση 
που το σύνολο των εργαζομένων είναι πάνω από δέκα 
(10). Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι 

από δέκα (10), τότε αντί του εκπροσώπου αυτών ορίζε−
ται ένας (1) επί πλέον δημότης, με τα ίδια ως προς το 
(β) χαρακτηριστικά.

δ) Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση 
που μέλος έχει ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο 
Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με 
την εκάστοτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με 
την οποία ορίζονται τα μέλη.

στ) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δι−
καστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται 
ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την επιτυχία 
του σκοπού του Νομικού Προσώπου, διαχειρίζεται την 
περιουσία του και γενικά τα συμφέροντα του και διοι−
κεί, εποπτεύει και ελέγχει όλη τη λειτουργία του που 
την καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ του
ν. 3463/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά για τα «Δημοτικά 
Νομικά Πρόσωπα», καθώς και τα προεδρικά διατάγματα 
και οι Υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εκτέ−
λεση αυτού.

6) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Το Διοικητικό Συμβού−
λιο του Ν.Π. θα εγκρίνει με απόφαση του τον Εσωτερι−
κό Κανονισμό Λειτουργίας και την οργάνωση του, τον 
οποίο και θα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
έγκριση.

7) ΣΦΡΑΓΙΔΑ:
_ Το Ν.Π.Δ.Δ. έχει ιδία σφραγίδα στρογγυλή, στην πε−

ριφέρεια της οποίας θα αναγράφονται οι λέξεις:
«Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου − 

Ν.Π.Δ.Δ.».

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ (ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ)

8. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού αλλά 
μόνο σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου, το ύψος της οποίας για το έτος 
2008, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων 
(10.000)€ σε βάρος του ΚΑ 00.6715.09 και για καθένα από 
τα επόμενα έτη σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ι.Π. Μεσολογγίου, 27 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

      Αριθμ. 12119 (2)
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από το Δήμο Φα−

λαισίας, με φυσικό πρόσωπο διάρκειας οκτώ (8) μη−
νών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 

206/Α΄/8.10.1997) που αφορά την τροποποίηση και συ−
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μπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δια−
τάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/Α΄/3.3.1994) που αφορά τη σύσταση ανεξάρτητης αρ−
χής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
διοίκησης όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 681−702 κ.ε. του Αστικού 
Κώδικα.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 6 του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997), που αφορά τη διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις της 33/2006 πράξης του Υπουργι−
κού Συμβουλίου (ΦΕΚ 280/Α/28.12.2006) σχετικά με την 
αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα.

6. Την υπ’ αριθμ. 25/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Φαλαισίας με την οποία υποβλήθηκε αί−
τημα σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) 
φυσικό πρόσωπο (ΠΕ Δασολόγο) για την επίβλεψη και 
παραλαβή έργων που αναφέρονται σε προγραμματικές 
συμβάσεις.

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/255/16002/16012/28.
7.2008 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 
της 33/27.12.2006 ΠΥΣ, και την υπ’ αριθμ. 47741/13.8.2008 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, με 
τις οποίες εγκρίθηκε για ένα έτος η σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου στο Δήμο Φαλαισίας με ένα άτομο (ΠΕ 
Δασολόγο) για την επίβλεψη έργων που αναφέρονται 
σε προγραμματικές συμβάσεις.

8. Την από 28.3.2008 γνωμοδότηση του νομικού συμ−
βούλου του Δήμου Φαλαισίας από την οποία προκύπτει 
ότι η εν λόγω σύμβαση είναι σύμβαση μίσθωσης έργου, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ότι για την επίβλεψη έργων για τα 
οποία ο Δήμος Φαλαισίας έχει υπογράψει προγραμμα−
τικές συμβάσεις με το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, είναι απαραίτητο να απασχοληθεί στο 
Δήμο Φαλαισίας ένα (1) άτομο (κλάδου ΠΕ) ειδικότη−
τας Δασολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 
οκτώ (8) μηνών.

2. Το συνολικό ποσό της αμοιβής για την επίβλεψη 
έργων για τα οποία ο Δήμος Φαλαισίας έχει υπογράψει 
προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο Γεωργι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέρχεται στο ποσό των 
3.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

3. Το παραπάνω έργο δεν ανάγεται στο συνήθη κύκλο 
καθηκόντων των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλλήλων 
και η κατηγορία και η ειδικότητα αυτού δεν επιτρέπει 
την εκτέλεση τους απ’ αυτούς.

4. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολι−
κή παράδοση του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο 
στους οκτώ (8) μήνες σύμφωνα με την απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου αρχομένης της σύμβασης από 
τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την υπογραφή της 
σύμβασης. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου 
επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής 
του αναδόχου. Τμηματική παράδοση του έργου θα γί−
νεται κάθε δύο μήνες και η αμοιβή θα καταβάλλεται 
τμηματικά ανά δίμηνο και πάντοτε σε συνάρτηση με 
την πρόοδο του έργου.

5. Το πρόσωπο που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθω−
σης έργου δεν δικαιούται επιδόματα εορτών Χριστουγέν−
νων και Πάσχα καθώς και άδεια και επίδομα αδείας.

6. Ο τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, ταυτίζεται 
με τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Φαλαισίας.

7. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης αυτής απα−
γορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.

8. Ο ανάδοχος θα εισπράττει την αμοιβή του με βάση 
δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένου από την οικεία 
Δ.Ο.Υ. και η εκτέλεση του έργου δεν συνδέεται με το 
ωράριο εργασίας των δημοτικών υπηρεσιών.

9. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα 
προκληθεί δαπάνη ποσού 3.000,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Φαλαισίας, έτους 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 21 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

  (3)
     Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

επένδυσης της επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ ΖΟΥΡΤΣΑΝΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 41068/838/Π08/4/Ε/180/ν.3299/2004/ 
14.7.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης 
«ΗΛΙΑΣ ΖΟΥΡΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται σε εκ−
συγχρονισμό ελαιοτριβείου, στη θέση Μύλοι, του δ.δ. Κυπα−
ρισσίας, του Δήμου Κυπαρισσίας, του νομού Μεσσηνίας.

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό των τετρακοσίων πέντε χι−
λιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ (405.930,00 €).

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ 
ευρώ και πενήντα λεπτών (182.668,50 €) που αποτελεί 
ποσοστό 45% του συνολικού ύψους της επένδυσης πο−
σού Τετρακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα 
ευρώ (405.930,00 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων 
είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός ευρώ και 
πενήντα λεπτών (223.261,50 €) η οποία αποτελείται εξ 
ολοκλήρου από μετρητά και αποτελεί ποσοστό 55% του 
συνολικού ύψους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης 
ποσού τετρακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριά−
ντα ευρώ (405.930,00 €).

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 18.2.2008. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση 
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκε μια 
νέα θέση απασχόλησης.

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 
συνόλου της επιχορήγησης ποσού εκατόν ογδόντα δύο 
χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λε−
πτών (182.668,50 €) στην επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ ΖΟΥΡΤΣΑ−
ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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  Αριθμ. οικ 20082 (4)
    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου από το Δήμο Τεμένους.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις υπ’ αριθμ. 5/2005 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. με 
υπ’ αριθμ. 5345/4.2.2005, ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006, 
12935/10.3.2006, οικ. 8907/14.2.2007 και οικ. 348/3.8.2008.

3. Την υπ’ αριθμ. 01/2008 απόφαση του Δ.Σ. με την 
οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου.

4. Την από 30.1.2008 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου 
Δικηγόρου από την οποία προκύπτει ότι η πρόσληψη 
του αναφερόμενου στην παραπάνω απόφαση προσω−
πικού δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 51114/12.8.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, με την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 απόφαση της Επι−
τροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 
280/Α/2006) και την υπ’ αριθμ. 45946/12.8.2008 απόφαση 
κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Τεμέ−
νους, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Δήμο Τεμένους σύμβα−
σης μίσθωσης έργου για το έτος 2008 ως κατωτέρω:

α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν:
ενός (1) ατόμου ΔΕ Διοικητικού
δύο (2) ατόμων οδηγών
δύο (2) ατόμων εργατών γενικών καθηκόντων.
β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή 

της σύμβασης μέχρι ένα έτος.
γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: α) για την γραμματειακή 

υποστήριξη του γραφείου Δημάρχου, β) για έκτακτες 
εργασίες μεταφοράς υλικών για την συντήρηση του 
δικτύου αγροτικής οδοποιίας και της βελτίωσης βατό−
τητας των αγροτικών δρόμων του Δήμου, γ) αντιμετώ−
πιση−αναγκών στην συντήρηση των δικτύων ύδρευσης 
– άδρευσης, δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: 85.000,€ όπως 
ορίζεται ειδικότερα στην υπ’ αριθμ. 01/2008 απόφαση 
του Δήμου Τεμένους.

ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Τεμένους.
στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−

θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο 
Τεμένους.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008 του Δήμου 
συνολικού ποσού 85.000 €.

Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα.

Στο Δήμο Τεμένους που κοινοποιείται η παρούσα, 
παρακαλείται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες 
έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, να ενημερώσει απευ−
θείας το ΥΠΕΣ εντός πέντε ημερών από λήψεως της 
παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνήσεως.

  Ηράκλειο, 26 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F
  Αριθμ. 47280/9573 (5)
    Μερική Τροποποίηση και Συμπλήρωση Συστατικής Πρά−

ξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κέ−
ντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)» στο 
Τ.Δ. Τραγάνας του Δήμου Αταλάντης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
• Του ν. 2503/1997.
• Των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
• Το άρθρο 90 Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη−

ση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 2382/2.3.2007 απόφασή μας περί 
σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» στο Τ.Δ. Τραγάνας 
του Δήμου Αταλάντης.

3. Την υπ’ αριθμ. 9/146/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αταλάντης περί μερικής τρο−
ποποίησης και συμπλήρωσης της συστατικής πράξης 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(Κ.Α.Π.Η.)» στο Τ.Δ. Τραγάνας του Δήμου Αταλάντης. 

4. Την υπ’ αριθμ. 3085/31.5.2007 απόφαση του Γ.Γ.Π. 
Στερεάς Ελλάδας περί παροχής εξουσιοδότησης του 
δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 965/
τ.Β´/15.6.2007), αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 9/146/2008 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αταλάντης με την οποία 
τροποποιείται εν μέρει και συμπληρώνεται η συστατι−
κή πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» στο Τ.Δ. Τραγάνας του Δήμου 
Αταλάντης, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

Η παρ. 3 εδαφ. α´ − Πόροι του Νομικού Προσώπου
Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αταλάντης με ποσό 

20.000 €.
Προστίθεται παράγραφος 4 − Διοίκηση Νομικού Προ−

σώπου:
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 7/μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο και θα αποτελείται από:
α) Τον Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο με τον ανα−

πληρωτή του.
β) Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων οι 
δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία, με τους αναπλη−
ρωτές τους και 

γ) Τρεις δημότες που ορίζονται με απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, που 
έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή 
ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του Νομικού 
Προσώπου.
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Ακροτελεύτιο άρθρο

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 20.000€ 
για το έτος 2008 και για καθένα από τα επόμενα έτη 
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6731.10 του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αταλάντης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2382/2.3.2007 (ΦΕΚ 
357 τ. Β´ 15.3.2007) Συστατική μας Πράξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λαμία, 28 Αυγούστου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
F

  Αριθμ. 2571 (6)
    Παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθυντή και τους Προ−

ϊσταμένους της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλο−
ντος να υπογράφουν «Με εντολή Νομάρχη».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.1 του Κώδικα Νο−

μαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 του ν. 2690/1999 

«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.3 του π.δ. 

63/2005.
4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουρ−

γίας της Ν.Α. Κιλκίς.
5. Την ανάγκη καλύτερης λειτουργίας της Δ/νσης Δι−

οικητικών Υπηρεσιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών, αποφασίζουμε:

 Εξουσιοδοτούμε τον Δ/ντή και τους Προϊσταμένους 
της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος να υπο−
γράφουν και να ελέγχουν «Με εντολή Νομάρχη» όπως 
παρακάτω:

Α. Στον Δ/ντή της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλ−
λοντος

1. Την υπογραφή προπαρασκευαστικών, εκτελεστικών 
και υπομνηστικών εγγράφων που παρέχουν πληροφο−
ρίες ή οδηγίες και αυτών που επιστρέφονται δικ/κά, 
πλην των γενικότερης σημασίας που απευθύνονται στις 
κεντρικές υπηρεσίες.

2. Την υπογραφή πράξεων θέσεως στο αρχείο, εγγρά−
φων που δεν χρειάζονται περαιτέρω ενέργεια.

3. Την χορήγηση κανονικών αδειών.
4. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας εντός Νομού 

των υπαλλήλων της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας 

με διανυκτέρευση θα προσκομίζεται στο γραφείο μου 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετακινουμένων υπαλλή−
λων και με τον τόπο προορισμού και διανυκτέρευσης.

5. Την διαταγή πορείας του αυτ/του της υπηρεσίας.
6. Τον καθορισμό υψομετρικής θέσεως οδών πλατειών 

και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 4 παρ.1 και 2 
του από 17.7.1923 ν.δ.).

7. Την διάνοιξη νέων οδών εντός ορίων οικισμών προ 
του έτους 1923 (απόφαση Υφυπουργού Δημ. Έργων
Ε. 4360/25.2.1977 που αντικατέστησε την Ε. 27244/8.8.1976 
ΦΕΚ 70/Β/11.3.1977).

8. Την απόφαση διορθώσεως ασυμφωνιών υφιστα−
μένων μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου και του επί του 
εδάφους εφαρμοσθέντος (αρθ. 4 π.δ. 18/27.10.1995).

9. Τον κανονισμό των δ/ξεων, του είδους της κατα−
σκευής και του είδους των υλικών επιστρώσεως των 
πεζοδρομίων και των κρασπέδων και ρείθρων αυτών 
εντός πόλεων ή κωμών με εγκεκριμένο ή όχι σχέδιο 
(αρθ.2 παρ.1 του από 8.7.1930 Δ/τος «περί κατασκευής 
και επισκευής πεζοδρομίων σε συνδυασμό με το από 
10.5.1958 βδ περί καταργήσεως Συμβουλίων κλπ.» του 
από 8.7.1940 π.δ.).

10. Την γνωμάτευση επί της διαθέσεως ακινήτων του 
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ για όσες περιπτώσεις προβλέπεται 
τέτοια γνωμοδότηση του Νομάρχη (εγκύκλιος Προέ−
δρου Κυβερνήσεως αριθ. 71180/3.8.1970 εξαιρούνται πε−
ριοχές που ορίζονται στην παρ. 3 του αρθ. 1 του ν.δ. 
1018/1971).

B. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος
1. Την υπογραφή προπαρασκευαστικών εγγράφων για 

έκδοση αποφάσεων σχετικών με το περιβάλλον.
2. Όλα τα απαντητικά έγγραφα που αφορούν το πε−

ριβάλλον.
 Οι ανωτέρω μπορούν κατά την κρίση των να θέ−

τουν υπόψη μας προς υπογραφή έγγραφα για τα οποία 
εξουσιοδοτούνται, εφ’ όσον τα θεωρούν μεγάλης ση−
μασίας.

Η παρούσα ισχύει από σήμερα και κάθε άλλη προη−
γούμενη απόφαση για το ίδιο θέμα καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κιλκίς, 5 Αυγούστου 2008

Ο Νομάρχης
Ε. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
F

  Αριθμ. 10097 (7)
    Παροχή εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο Δνσης 

Αγροτικής Ανάπτυξης και αναπληρωτή Προϊστάμε−
νο Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξης να υπογράφουν «Με 
εντολή Νομάρχη».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 1 του Κώδικα 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2690/1999 

«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 

63/2005.
4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουρ−

γίας της Ν.Α. Κιλκίς.
5. Την ανάγκη καλύτερης λειτουργίας της Δνσης 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο και αναπληρωτή 
Προϊστάμενο της Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξη να υπο−
γράφουν και να ελέγχουν «Με εντολή Νομάρχη» όπως 
παρακάτω:

1. Την υπογραφή πράξεων θέσεως στα αρχεία εγγρά−
φων που δεν χρειάζονται περαιτέρω ενέργεια.

Αναπλήρωση αποφάσεων Ε.Α. που έχουν χαθεί 
ή άλλων διοικητικών πράξεων (αρθρ. 1 παρ. 1 του
ν.δ. 3958/1959).
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2. Έγγραφα και αποφάσεις σχετικά με την διακίνηση 
των σπόρων και γεωργικών εφοδίων γενικά εντός του 
Νομού.

3. Αγροτικές διατάξεις περί δημιουργίας απομο−
νωτικών ζωνών γύρω από τις εμποροκαλλιέργειες (ν. 
4036/1960 αρθρ.11) και περί απαγορεύσεως καλλιέργειας 
μέσα σε ζώνες τυποποιημένων ποικιλιών, άλλων ποικι−
λιών του είδους ή άλλων ειδών.

4. Αποφάσεις διορθώσεως ή ακυρώσεως τίτλων κυ−
ριότητας (αρθρ.17 παρ. 1).

5. Τα έγγραφα προς την γνωμοδοτική επιτροπή του 
αρθρ.22 του ν. 674/1977.

6. Τις αποφάσεις για την διόρθωση των κτηματο−
λογικών στοιχείων αμπελώνων ( αρθρ.3 παρ. 2 του
ν. 684/1977).

7. Την απόφαση ορισμού των μελών της Επιτροπής 
του αρθρ. 24 του ν. 1644/1986 και την υπογραφή του 
σχετικού οριστικού συμβολαίου ανταλλαγής (ΦΕΚ 131 
α/86 π.δ. 94/93 ΦΕΚ 40 Α/22.3.1993).

8. Την παραπομπή στην Ε.Α.Κ. των κλήρων (γαιών και 
οικοπέδων ) που εμφανίζουν ενδεικτικά στοιχεία οικο−
γενειακού κλήρου αρθρ.174 Α.Κ.

9. Την μείωση βιώσιμου κλήρου (αρθρ. 180 παρ. 4 του 
Α.Κ.)

10. Χορήγηση κανονικών αδειών.
11. Υπογραφή προπαρασκευαστικών, εκτελεστικών 

υπομνηστικών εγγράφων, αυτών που παρέχουν πλη−
ροφορίες ή οδηγίες και αυτών που επιστρέφονται δικ/κα 
πλην των γενικότερης σημασίας που απευθύνονται στις 
Κεντρικές Υπηρεσίες.

12. Έγκριση κίνησης των υπαλλήλων εκτός έδρας για 
εκτέλεση υπηρεσίας του Νομού. Σε περίπτωση μετακί−
νησης υπαλλήλων με διανυκτέρευση θα προσκομίζεται 
την ίδια ημέρα κατάσταση με τα στοιχεία των υπαλλή−
λων και τον τόπο προορισμού και διανυκτέρευσης.

13. Απόφαση αναμορφώσεως πλημμελών διανομών 
(αρθρ.2 ν.δ. 3958/1959).

14. Απόφαση αναγνωρίσεως κληρονόμων κληρούχων 
που πέθαναν (αρθρ.3 ν.δ. 3958/1959).

15. Αποφάσεις διορθώσεως των στοιχείων διανο−
μής αγροτικών κτημάτων και του αναδασμού (αρθρ.13 
ν. 478/1943 και αρθρ.27 ν.δ. 3958/1959).

16. Την παράταση της τριμήνου προθεσμίας εκδόσεως 
των αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων (αρθρ.72 
παρ. 5 του Αγροτ. Κωδικά).

17. Τις αποφάσεις αντικατάστασης ακαταλλήλων κλή−
ρων Αγροτ. Νόμου (αρθρ. 119 παρ.8 του Αγρ Κώδικα 
όπως αντικαταστάθηκε από το αρθρ.50 του ν. 3194/1955), 
όπως και η έκδοση αποφάσεων αντικαταστάσεως, ακα−
ταλλήλων κλήρων εκ κοινοχρήστων εκτάσεων (αρθρ. 
218 Αγροτ. Κώδικα).

18. Την ανταλλαγή πάσης φύσεως κλήρου (αρθρ. 19 
παρ. 3 του ν. 674/1977).

19. Την διόρθωση στοιχείων αναδασμού μετά την κύ−
ρωση του (αρθρ.22 παρ. 1 του ν. 674/1977).

20. Τον καθορισμό των συναποκατασταθέντων παι−
διών με τις χήρες καλλιεργητών (αρθρ.6 παρ.3 του ν.δ. 
1189/1972 και αρθρ.77 παρ. 2 του ν.δ. 2185/1982).

21. Τις αποφάσεις για την ακύρωση τίτλων κυριότη−
τας, οι οποίοι εκδόθηκαν για κλήρους προ διενέργειας 
αναδασμού (αρθρ.19 παρ.3 του ν. 674/1977).

22. Τις αποφάσεις για την διόρθωση ή ακύρωσης με−
ταγενέστερων τίτλων κυριότητας αναδασμών (αρθρ. 92 
παρ.2 του ν. 674/1977).

23. Την απόφαση για αντικατάσταση ακαταλλήλων 
κληροτεμαχίων αρθρ.25 του ν. 1644/1986.

24. Την παρακολούθηση της καθημερινής εύρυθμης 
λειτουργίας της Υπηρεσίας (εμπρόθεσμη διεκπεραίωση 
εγγράφων, απαντήσεις επί αιτημάτων, θέματα προσω−
πικού, άδειες μετακίνησης εκτός έδρας κ.λπ.) εποπτεύει 
ο αναπληρωτής Προϊσταμένου Δνσης.

25. Τον Προϊστάμενο Δνσης, όταν απουσιάζει, ανα−
πληροί ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δνσης σε όλα 
τα καθήκοντα του. 

Οι ανωτέρω μπορούν κατά την κρίση τους να θέ−
σουν υπόψη μας προς υπογραφή έγγραφα για τα οποία 
εξουσιοδοτούνται, το περιεχόμενο των οποίων θεωρούν 
μεγάλης σημασίας.

 Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.
Κάθε προηγούμενη απόφασή μας, σχετικά με το θέμα 

καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κιλκίς, 25 Αυγούστου 2008

Ο Νομάρχης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

F
  Αριθμ. οικ. 233 (8)
    Ορισμός Αντινομαρχών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη−

ση Πέλλας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 13 και 15 του π.δ. 30 

/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και β) 
του άρθρου 15 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του ν. 3274/2004 
(ΦΕΚ 195/19.10.2004 τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δεύτερου βαθμού».

2. Την υπ’ αριθμ. 1/7.1.2007 Πρακτικό Συνεδρίασης του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου (αριθμός απόφασης 3), με το 
οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3274/2004, ορί−
σθηκαν τέσσερις (4) Νομαρχιακές Επιτροπές.

3. Το υπ’ αριθμ. 1/7.1.2007 Πρακτικό Συνεδριάσεως του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου, (αριθμ. απόφασης 4), με το 
οποίο καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών 
Επιτροπών.

4. Τον αριθμό των Νομαρχιακών Επιτροπών που είναι 
τέσσερις (4) και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3274/2004 πρέπει να ορισθούν τέσσερις (4) Αντι−
νομάρχες.

5. Την υπ’ αριθμ. 76/2007 (ΦΕΚ 2083/2007 τ. Β΄) απόφα−
ση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Πέλλας, με την 
οποία συστάθηκε η Δ/νση Ανάπτυξης, αποφασίζουμε;

Ορίζουμε ως Αντινομάρχες στο Νομαρχιακό Διαμέ−
ρισμα Πέλλας για το δεύτερο έτος της Νομαρχιακής 
περιόδου, ήτοι από 1.1.2008 έως 31.12.2008 τους εξής:

1) ΚΙΤΣΟ ΧΡΗΣΤΟ
2) ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
3) Χη ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
4) ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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και τους τοποθετούμε με τη σειρά που αναγράφονται 
προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών όπως παρα−
κάτω:

1. Τον Αντινομάρχη Κίτσο Χρήστο, Πρόεδρο της 1ης 
Νομαρχιακής Επιτροπής, οι αρμοδιότητες της οποίας 
είναι συνυφασμένες με την εποπτεία, συντονισμό, ρύθ−
μιση και έλεγχο των παρακάτω Υπηρεσιών:

Α. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Β.  Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Δ.  ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) (σε επί−

πεδο Δ/νσης)
Ε. Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ − ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
2. Τον Αντινομάρχη Μπογδάνη Μιχαήλ, Πρόεδρο της 

2ης Νομαρχιακής Επιτροπής, οι αρμοδιότητες της οποί−
ας είναι συνυφασμένες με την εποπτεία, συντονισμό, 
ρύθμιση και έλεγχο των παρακάτω Υπηρεσιών:

Α.  Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙ−
ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Β.  Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ−ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ.  Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
& ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Δ.  Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 7 ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

3. Τον Αντινομάρχη Χατζηαντωνίου Χρήστο, Πρόεδρο 
της 3ης Νομαρχιακής Επιτροπής, οι αρμοδιότητες της 
οποίας είναι συνυφασμένες με την εποπτεία, συντονι−
σμό, ρύθμιση και έλεγχο των παρακάτω Υπηρεσιών:

Α. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Β. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β. Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ.
4. Την Αντινομάρχη Ρουσσοπούλου Αικατερίνη Πρόε−

δρο της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής, οι αρμοδιότητες 
της οποίας είναι συνυφασμένες με την εποπτεία, Συντο−
νισμό, ρύθμιση και έλεγχο των παρακάτω Υπηρεσιών :

Α.  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗ−
ΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β.  Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗΣ

Γ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΙΙ Οι αρμοδιότητες:
α) Της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης 

(ΠΣΕΑ)
β) της άσκησης πειθαρχικής δικαιοδοσίας στους 

υπαλλήλους, όπου από το Νόμο είναι αρμόδιος ο Νο−
μάρχης, 

γ) της επιβολής προστίμων και διοικητικών ποινών σε 
εμπορικές επιχειρήσεις και ιδιώτες για οποιοδήποτε 
λόγο και 

δ) της διεξαγωγής των Ευρωεκλογών και των εκλογών 
για την ανάδειξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θα ασκού−
νται στο σύνολό τους από τον Νομάρχη Πέλλας.

ΙΙΙ. Αρμοδιότητες Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων, 
των οποίων η λειτουργία προβλέπεται από τον Οργανι−
σμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης Πέλλας, θα ασκούνται από τον Νομάρχη Πέλλας 
και τα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό όργανα και 
υπαλλήλους, μέχρι να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν 
οι σχετικές με τις εξουσιοδοτήσεις αποφάσεις.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της κοινοποιήσεως 
και κάθε προηγούμενη για το ίδιο θέμα καταργείται.

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή της Ν. Α. Πέλλας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 ́Εδεσσα, 4 Ιανουαρίου 2008

Ο Νομάρχης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

F
  Αριθμ. Οικ. 24429 (9)
    Εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο Δ/νσης Ανάπτυξης 

να υπογράφει «Με εντολή Νομάρχη». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτωση η΄ του άρθρου 

62 του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης»’.

2. Τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 76/2007 (ΦΕΚ 2083/29.10.2007 
τ. Β΄) απόφασή μας.

3. Τις διατάξεις του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λει−
τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώ−
του και δεύτερου βαθμού».

4. Τις διατάξεις του ν. 3325/11/3/2005 και του π.δ. 
78/13.4.2006 Αρμοδιότητες των Δ/νσεων Ανάπτυξης των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

5. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την ανάγκη ταχύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών 

και καλύτερης λειτουργίας της Δ/νσης Ανάπτυξης.
7. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Εξουσιοδοτούμε, Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανά−
πτυξης να ελέγχει και να υπογράφει με την ένδειξη «Με 
Εντολή Νομάρχη» πράξεις και έγγραφα που αναφέρο−
νται στα παρακάτω αντικείμενα: 

• Την υπογραφή προπαρασκευαστικών, εκτελεστικών, 
υπομνηστικών και διαβιβαστικών εγγράφων, αυτών που 
παρέχουν πληροφορίες ή οδηγίες, καθώς και εγγράφων 
που επιστρέφονται δικαιολογητικά.

• Την πράξη θέσης στο αρχείο εγγράφων του Τμή−
ματος.

• Την εκκαθάριση του αρχείου της υπηρεσίας.
• Τον χειρισμό των εμπιστευτικών εγγράφων.
• Τον έλεγχο των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκα−

ταστάσεων.
• Ρύθμιση κάθε θέματος που προκύπτει από την λει−

τουργία:
α) Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών μέχρι 3.000 ΗΡ.
β) Αποθηκών εκρηκτικών υλών μέχρι 20.000 χιλ.
γ) Εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων 

και αποθηκών υγραερίου ή καυσίμων αερίων μέχρι 
20.000 κυβ. μέτρα πλην των αδειών εργοστασίων πα−
ραγωγής εκρηκτικών υλών.

δ) Εργοστασίων κατασκευής και επισκευής ατμολε−
βητών ισχύος μέχρι 3.000 ΗΡ, που σχετίζεται με το 
εργαζόμενο προσωπικό σ’ αυτές και την δημιουργία 
δυσμενών επιδράσεων και οχλήσεων στην περιοχή και 
στους περιοίκους, πλην της απόφασης εξαιρέσεων της 
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μέχρι 15 ΗΡ (άρθρο 3 α.ν. 207/1967) μηχανολογικής εγκα−
τάστασης. 

• Τεχνικό έλεγχο δοκιμασίας και επιθεώρηση ατμολε−
βητών, ατμοδοχείων και δοχείων γενικά υπό πίεση, για 
την χορήγηση πιστοποιητικών δοκιμασίας και παραλα−
βής και την τήρηση ειδικού μητρώου αυτών.

• Την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουρ−
γίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κινη−
ματογράφων και θεάτρων.

• Την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργί−
ας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλε−
κτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και τον έλεγχο 
της λειτουργίας αυτών.

• Έγκριση μελετών ανελκυστήρων (ασανσέρ) και έλεγ−
χο της λειτουργίας τους.

• Χορήγηση βεβαιώσεων:
α) ότι προϊόντα, που εισάγονται από το εξωτερικό 

απευθείας από εγχώριες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες για 
να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από αυτές σαν πρώ−
τες ύλες, δεν παράγονται στην Χώρα,

β) ότι είδη, που εισάγονται από το εξωτερικό απευ−
θείας από εγχώριες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες για να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από αυτές σαν πρώτες 
ύλες, δεν παράγονται και δεν υπάρχουν στη χώρα και 
ότι η οικονομική σημασία του παραγόμενου τελικού 
προϊόντος δικαιολογεί τον προθεσμιακό διακανονισμό 
ή την απαλλαγή από την υποχρέωση χρηματικών προ−
καταβολών.

γ) ότι μηχανήματα, ανταλλακτικά μηχανημάτων κα−
θώς και κάθε είδος εγχώριας ή ξένης προέλευσης, τα 
οποία έχουν ανάγκη επισκευής, δεν μπορούν να επι−
σκευαστούν από εγχώριες επιχειρήσεις, προκειμένου 
να επιτραπεί η εξαγωγή αυτών για επισκευή και η επα−
νεισαγωγή τους,

δ) για την ανυπαρξία εγχώριας κατασκευής γεωργικών 
μηχανημάτων, προκειμένου τα εισαγόμενα γεωργικά 
μηχανήματα, να χρηματοδοτούνται από την Αγροτική 
Τράπεζα,

ε) για μη παραγωγή από την εγχώρια βιομηχανία 
μορφών χλωριούχου πολυβινυλίου, προκειμένου να 
μην υποβάλλεται κατά την εισαγωγή ο προβλεπόμε−
νος δασμός,

στ) ότι αγαθά που εισάγονται από το Δημόσιο, τους 
ΟΤΑ, τα Νομικά Πρόσωπα και τους Οργανισμούς, πα−
ράγονται ή όχι και στην Χώρα,

ζ) ότι δεν παράγονται από την εγχώρια βιομηχανία 
μηχανήματα και ανταλλακτικά που είναι αναγκαία για 
την λειτουργία των λατομείων,

η) εγκατάστασης μηχανημάτων για την οριστικοποί−
ηση αδειών ατελούς εισαγωγής.

• Την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος πρα−
κτικού μηχανικού, κινητηρίων μηχανών, μηχανοδηγού, 
θερμαστού, χειριστού μηχανημάτων τεχνικών έργων, 
εργοδηγού−μηχανολόγου, σχεδιαστού−μηχανουργού μη−
χανολογικών εγκαταστάσεων, πρακτικού μηχανικού, συ−
ντηρητού, οξυγονοκολλητού και ηλεκτροσυγκολλητού.

• Την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος ηλε−
κτρολόγου Α΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ ειδικοτήτων.

• Την έγκριση εισαγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού 
μετά ή άνευ συναλλαγματικών διατυπώσεων.

• Την έγκριση εκ των υστέρων μετακλήσεως αλλο−
δαπών τεχνικών.

• Την έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και 
εξαρτημάτων, που προορίζονται για επαρχιακές βιομη−
χανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

• Την υπογραφή διπλοτύπων εισπράξεως (παραβόλων) 
για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας.

• Την υπογραφή απαλλακτικών, της υποχρέωσης εφο−
διασμού με άδεια λειτουργίας.

• Την χορήγηση ηλεκτρομηχανολογικών αδειών εγκα−
τάστασης και λειτουργίας σε μεταλλεία και λατομεία 
και ρύθμιση κάθε θέματος που προκύπτει από την λει−
τουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων (επιβολή όρων 
λειτουργίας ποινών κ.λπ.).

• Την χορήγηση άδειας μεταπωλητή πετρελαιοειδών 
προϊόντων για θέρμανση.

• Την επιβολή κυρώσεων, πλην της παύσης λειτουρ−
γίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

Ο ανωτέρω μπορεί κατά την κρίση του να θέτει υπό−
ψη μας προς υπογραφή έγγραφα για τα οποία εξου−
σιοδοτείται εφ’ όσον τα θεωρούν μεγάλης σημασίας. 
Τα έγγραφα αυτά θα προσυπογράφονται και από τον 
Γενικό Δ/ντή.

Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαιώμα−
τος υπογραφής «Με εντολή Νομάρχη» στον Προϊστάμέ−
νο της Δ/νσης ισχύει για τον Γενικό Δ/ντή καθώς και 
τους νόμιμους αναπληρωτές σε περίπτωση έλλειψης, 
απουσίας ή κωλύματός τους.

Η παρούσα ισχύει από σήμερα και κάθε προηγούμενη 
απόφαση για το ίδιο θέμα καταργείται. 

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή της Ν.Α. Πέλλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ́Εδεσσα, 25 Αυγούστου 2008

Ο Νομάρχης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
  (10)

      Στην υπ’ αριθμ. 71944/Β7/22.7.2008 υπουργική απόφαση 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1597/Β΄/11.8.2008, επέρχεται 
η εξής διόρθωση:

Στη σελίδα 22920, στην πρώτη στήλη, στο αποφα−
σιστικό

από το λανθασμένο: «του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

στο ορθό: «του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Φιλοσοφίας−Παι−
δαγωγκής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

  (Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων)

F
  (11)

      Στην υπ’ αριθμ. 5837/28.5.2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1077/11.6.2008 τ.Β΄ και αφορά 
στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κερκίνης, συ−
μπληρώνεται το άρθρο 16 «Προσωρινές θέσεις Ι.Δ.Α.Χ.» 
ως προς την ειδικότητα «Μία (1) θέση ΥΕ Εργατών Κα−
θαριότητας (Προσωποπαγής)».

  (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)  
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