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ΤΗΛΙΓΑΔΗ Ε.Ε.» οριστικοποίηση του κόστους αυ−
τής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την
επένδυση αυτή .................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης
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ΚΟΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στις διατάξεις του Ν.3299/2004 ...
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΡ.
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την επένδυση αυτή.......................................................................
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Αριθμ. Φ.500/90/145767/Ε5
(1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι, στον «Οργανισμό Κοινωνικών Υπηρεσιών Δή−
μου Αγίου Νικολάου (ΟΚΥΔΑΝ)», πρώην Δημοτικός
Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
Δήμου Αγίου Νικολάου, Νομού Λασιθίου.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 12, παρ. 1 εδάφ. δ΄ του
Ν.1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τρι−
τοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101)
σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα.
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 11 του Ν.2327/95
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 16, του Ν.2817/2000
(ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών».
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 2, του Π.Δ. 174/
1985 (ΦΕΚ 59/Α΄/1985) «Άσκηση στο επάγγελμα των
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων (Τ.Ε.Ι.).
7. Την αριθ. 383/18−1−2010 (ΦΕΚ 29/Β΄/18−1−2010) απόφα−
ση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.
8. Την αριθ. 27/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού
Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Δή−
μου Αγίου Νικολάου, «Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αγίου Νικολάου (ΟΚΥΔΑΝ)», Νομού Λασιθίου, που
διαβιβάστηκε με το αριθ. 1265/17−11−2010 έγγραφο της Πε−
ριφέρειας Κρήτης στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ και
με την αριθ. 203/28−3−2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
Αγίου Νικολάου για το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (ΟΚΥΔΑΝ)».
9. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη το
ύψος και ο φορέας υλοποίησης της οποίας θα καθορι−
σθεί με μεταγενέστερη απόφαση, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο Τμήματος Βρεφονηπι−
οκομίας, στον «Οργανισμό Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου
Αγίου Νικολάου (ΟΚΥΔΑΝ)» πρώην Δημοτικό Οργανισμό
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Δήμου Αγίου
Νικολάου, Νομού Λασιθίου.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το Δη−
μοτικό Οργανισμό αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξά−
μηνο αρχίζοντας από τη δημοσίευση της απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
Αριθμ. Φ.500/3/2282/Ε5
(2)
Καθορισμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι.
στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ−
ΠΑΙΔΕΙΑΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ πρώην Κέ−
ντρο Παιδικής Μέριμνας Αγωγής και Φροντίδας, Δή−
μου Βισαλτίας, Νομού Σερρών.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 12, παρ. 1 εδάφ. δ΄ του
Ν.1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τρι−
τοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου
τομέα.

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ.11 του Ν.2327/95
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 16, του Ν.2817/2000
(ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών».
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 2, του Π.Δ.
174/1985 (ΦΕΚ 59/Α΄/1985) «Άσκηση στο επάγγελμα των
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων (Τ.Ε.Ι.)−
7. Την αριθ. 383/18−1−2010 (ΦΕΚ 29/Β΄/18−1−2010) απόφα−
ση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.
8. Τις διατάξεις της παρ. 44 του άρθρ. 1 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
9. Τη αριθ. 59/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας−Παιδείας−Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Δήμου Βισαλτίας, Νομού Σερρών, που
διαβιβάστηκε με το αριθ. 73585/30−12−2010 έγγραφο του
εν λόγω Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας −
Παιδείας − Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Υπουργείο
Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., καθώς και το από 19−1−2010 τηλεα−
ντιγράφημα του Κέντρου αυτού.
10. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη
το ύψος και ο φορέας υλοποίησης της οποίας θα
καθορισθεί με μεταγενέστερη απόφαση, αποφασί−
ζουμε:
1. Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σπου−
δαστή Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας,
στο Δημοτικό Κέντρο, Κοινωνικής Προστασίας − Παι−
δείας − Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας,
Νομού Σερρών.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το
Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας − Παιδεί−
ας − Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου αυτού,
πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από
τη δημοσίευση της απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
Αριθμ. Φ.500/83/131976/Ε5
(3)
Καθορισμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι,
στο Δήμο Αγρινίου (Δημ. Ενότητα Παραβόλας) Νο−
μού Αιτωλοακαρνανίας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 12, παρ. 1 εδάφ. δ΄ του
Ν.1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τρι−
τοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου
τομέα.
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 11 του Ν.2327/95
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 16, του Ν.2817/2000
(ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών».
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 2, του Π.Δ. 174/
1985 (ΦΕΚ 59/Α΄/1985) «Άσκηση στο επάγγελμα των
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων (Τ.Ε.Ι.)».
7. Την αριθ. 383/18−1−2010 (ΦΕΚ 29/Β΄/18−1−2010) απόφα−
ση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.
8. Την αριθ. 1120/Η/7−1−2010 (ΦΕΚ 1/Β΄/8−1−2010) απόφαση
καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργεί−
ου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πα−
ρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου.
9. Την αριθ. 175/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αγρινίου (Δημ. Ενότητα Παραβό−
λας), Νομού Αιτωλοακαρνανίας που διαβιβάστηκε με
το αριθ. 7216/18−10−2010 έγγραφο του ανωτέρω Δήμου
στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
10. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη το
ύψος και ο φορέας υλοποίησης της οποίας θα καθορι−
σθεί με μεταγενέστερη απόφαση, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σπου−
δαστή Τ.Ε.Ι., με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδι−
κοτήτων, στο Δήμο Αγρινίου (Δημ. Ενότητα Παραβόλας),
Νομού Αιτωλοακαρνανίας..
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το
Δήμο αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζο−
ντας από τη δημοσίευση της απόφασης..
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 4833/28160
(4)
Τροποποίηση της αριθμ. 172/1817/12−1−2011 απόφασης της
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας− Στερεάς Ελλάδας «Διαπιστωτική πρά−
ξη για την αυτοδίκαιη μετάταξη υπαλλήλων» (ΦΕΚ
149Β/11−02−2011).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 κεφ. VIII παρ. 2 του ν. 3852/
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7−6−2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α/87),
2. Τις διατάξεις του ν. 3528/9.2.2007 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
4. Tα με αριθμό 15865/2−12−2010 και 16389/24−12−2010
έγγραφα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 172/1817/12−1−2011 απόφαση
της Γενικής Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας «Διαπιστωτική
πράξη για την αυτοδίκαιη μετάταξη υπαλλήλων (Β΄ 149),
ως εξής:
Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μετάταξη των κάτωθι
αναφερόμενων υπαλλήλων των από 1/1 /11 καταργούμε−
νων Π.ΙΝ.ΕΠ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης σε αντίστοιχες οργανικές και προ−
σωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου
και ειδικότητας σε υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου αυ−
τοτελούς τμήματος εκπαίδευσης στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Θεσσαλία και Στερεάς Ελλάδας:
Α. Μόνιμοι υπάλληλοι σε οργανική θέση
A/
A

Επίθετο

Όνομα

Όνομα
Πατρός

Κλάδος

Βαθ−
μός

ΠΕ
Διοικητικού−
Οικονομικού
Δημή− Γεώργι−
ΠΕ
2 Γκανάτσιος
τριος
ος
Πληροφορικής
ΠΕ
Δήμη−
Βασί−
3
Μούζα
Διοικητικού−
τρα
λειος
Οικονομικού
ΠΕ
Δημή−
Διοικητικού−
4 Μπερτσιμά Ιωάννα
τριος
Οικονομικού
Β. Μόνιμη υπάλληλος με προσωποπαγή θέση:
1 Αποστολάκη Μαρία

A/
A

Επίθετο

Όνομα

Βασί−
λειος

Όνομα
Πατρός

Κλάδος

Α
Β
Β

Α

Βαθ−
μός

ΠΕ
Β
Διοικητικού−
Οικονομικού
Η παρούσα διαπιστωτική πράξη, που ισχύει από 1/1/2011,
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
1

Κόσιβα

Όλγα

Βασί−
λειος

Λάρισα, 21 Μαρτίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(5)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΤΗ−
ΛΙΓΑΔΗ Ε.Ε.» οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή.
Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/22961/1165/5181/Π09/5/217/
Ε/Ν.3299/2004/22−3−2011 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ολοκληρώθηκε η επέν−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δυση Ν.3299/2004, και πιστοποιήθηκε η έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από
την επένδυση αυτή, της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΤΗΛΙΓΑΔΗ
Ε.Ε.», που αναφέρεται Επέκταση εκσυγχρονισμό μονά−
δας Αρτοποιίας − Ζαχαροπλαστικής, στη οδό Γλαύκου
105, Δ. Πατρών, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 196.000,00 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 53.730,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 27,41% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
196.000,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
86.240,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 44% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 196.000,00 ευρώ.
− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των 56.030,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 28,59% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
196.000,00 ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε
από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 10−12−2010.
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 3−3−2011 (πρακτικά 75ης Συνε−
δρίασης).
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 43.175,79 ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
(6)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης των
ΚΟΚΟΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΚΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΚΟΚΟΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στις διατάξεις του Ν.3299/2004.
Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/22799/1145/Π09/5/00463/Ε/
Ν.3299/2004/22−3−2011 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου (σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΑ−
ΔΕ/160171/6236/Π09/5/00463/Ε/Ν.3299/2004/31−12−2010
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος)
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 της
υπό σύσταση επιχείρησης των ΚΟΚΟΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟ−
ΚΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΚΟΚΟΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την ενίσχυ−
ση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ − ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΡΕΑΤΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑ−
ΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, στο ΒΙΟΠΑ, του Δήμου Πατρέων,
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας, συνολικής ενισχυ−
όμενης δαπάνης επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες
οκτακόσια τριάντα οκτώ (795.838,00) ευρώ, με ποσοστό
επιχορήγησης (54,937%), δηλαδή ποσό επιχορήγησης
τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια δέκα και
ενενήντα (437.210,90 €) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν (6) νέες θέσεις
εργασίας (6 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 11/11/2010.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
(7)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΡ.
ΚΑΡΚΑΒΕΛΙΑ Ο.Ε», οριστικοποίηση του κόστους αυ−
τής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λει−
τουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν−
δυση αυτή.
Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/24213/1226/Π09/4/206/Ε/
24−3−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου , ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν.3299/2004, και πι−
στοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, που
αναφέρεται στην παραγωγή γεωργικών μηχανημάτων.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 595.521,00 €.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 148.880,25 €, που αποτελεί ποσοστό 25% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
595.521,00 €.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
267.984,45 €, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολι−
κού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 595.521,00 €.
− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των 178.656,30 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 30% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
595.521,00 ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε
από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 21−12−2010.
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 3−3−2011 (πρακτικά 75ης Συνε−
δρίασης).
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 129.601,58 €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Απόφ. 76/2011
(8)
Συγχώνευση των ΝΠΔΔ: α) «Δημοτικός Βρεφονηπιακός
Σταθμός Γαζίου», β) «1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου
Γαζίου», γ) «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κρουσώνα»,
δ) «ΚΑΠΗ Γαζίου», ε) «ΚΑΠΗ Κρουσώνα», στ) «Δημο−
τικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίας Πελαγίας» και
τη σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός
Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας
και Παιδείας Μαλεβιζίου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240, 241 & 243 ν. 3463/
2006.
3. Τις διατάξεις άρθρου 103 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/
7−6−2010).
4. Την εγκύκλιο 9/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ «Κοινωνικά
Προγράμματα ΟΤΑ».
5. Την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. «Θέματα συγ−
χωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημο−
σίου δικαίου και επιχειρήσεων των Δήμων».
6. Την με αριθμό 2842/10 (ΦΕΚ 290 Β/19−3−2010) απόφα−
ση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης : Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου Γαζιού με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφο−
νηπιακός Σταθμός Αγίας Πελαγίας».
7. Την με αριθμό 7690/7.12.2007 απόφαση του Γ.Γ. της
Περιφέρειας Κρήτης περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο
Γαζίου, με την επωνυμία “1ος Παιδικός Σταθμός Γαζί−
ου”, όπως τροποποιήθηκε με την 28768/08 όμοια (ΦΕΚ
2731/08 τ.Β΄).
8. Την με αριθμό. 3798/3.4.2001 (ΦΕΚ 714/τ.Β/08−06−2001)
απόφασή του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης, αναφορικά
με τη σύσταση ιδίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δη−
μοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαζίου», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 10199 + 9754/14.3.2003
και την 19795/07 όμοια (ΦΕΚ – 1898 Β/14−9−07).
9. Την με αριθμό 7295/1999 (ΦΕΚ 1042/4−6−1999 τ. Β΄)
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης για τη σύ−
σταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προ−
στασίας Ηλικιωμένων Δήμου Γαζίου» όπως τροποποι−
ήθηκε με την 12689/07 (ΦΕΚ 1331/07 τ.Β΄) και 24956/08
όμοια (ΦΕΚ 2433/08 τ.Β΄).
10. Την με αριθμό 97623/1987 (ΦΕΚ 266/28−5−1987 τ.Β΄)
απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου για τη σύσταση Ν.Π.
με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικι−
ωμένων Δήμου Κρουσώνα».
11. Την με αριθμό 23860/2000 (ΦΕΚ 352/17−3−2000 τ.Β΄)
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης για τη σύ−
σταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Παιδικός Σταθμός
Δήμου Κρουσώνα».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
23 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ
1. Εγκρίνει τη συγχώνευση των έξι (6) Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία:
«Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίας Πελαγί−
ας»
«1ος Παιδικός Σταθμός Γαζίου»,
«Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαζίου
«Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου
Γαζίου»
«Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου
Κρουσώνα»
«Παιδικός Σταθμός Δήμου Κρουσώνα»
σε ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Μαλεβιζίου με την
επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης , Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.
Μ» με έδρα το Δήμο Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου και
με δυνατότητα δημιουργίας στις δημοτικές ενότητες
αποκεντρωμένων υπηρεσιών, υπό μορφή παραρτημάτων
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.
2. Σκοπός του νέου ενιαίου Νομικού Προσώπου είναι
η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών
στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
και παιδείας, όπως αυτοί οριοθετούνται οπό το άρθρο
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75 του Δ.Κ.Κ. όπως ισχύει, με γνώμονα την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων: Αναλυτικά:
Στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
− Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής −
παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας.
− Η δημιουργία και λειτουργία:
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
− δημοτικού ιατρείου,
− προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που
έχουν παραβατική συμπεριφορά,
− Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
ων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του
Δήμου και της Κοινότητας.
− Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας
υγείας.
− Η υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που
οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή χρηματοδοτούνται από πόρους της Ε.Ε.
− Η υλοποίηση έκτακτων προγραμμάτων δημόσιας
υγείας
− Η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η δι−
ενέργειά τους.
− Η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων κοινωνικής προ−
στασίας και αλληλεγγύης που προάγουν στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των δημοτών και όλων των ευπα−
θών ομάδων του πληθυσμού
− Η συμμετοχή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμ−
μάτων και πρωτοβουλιών (σε τοπικό και διακρατικό
επίπεδο) σε θέματα κοινωνικής προστασίας και αλλη−
λεγγύης που συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
και όλων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με τη
λειτουργία δομών όπως:
− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
− βρεφοκομείων,
− ορφανοτροφείων,
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−
ντίδας,
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
− γηροκομείων
− Βοήθεια στο Σπίτι
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
− Κέντρων για ΑΜΕΑ
− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−
ωμένων (ΚΑΠΗ)
− ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
− δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουρ−
γείο Υγείας ή χρηματοδοτούνται από πόρους της Ε.Ε.
− προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργειά τους
− τήρησης κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιω−
τικών σχολείων
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− αναψυχής ατόμων με αναπηρία
− H υλοποίηση ή συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά
σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για
την εφαρμογή πολιτικών προώθησης της απασχόλη−
σης και κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικών
ομάδων , στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών και
εθνικών πολιτικών.
− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής του Δήμου
Μαλεβιζίου.
Στον Τομέα παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται,
ιδίως:
− η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών,
− η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών με αναπηρία
− η ίδρυση και λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής
αγωγής,
− η ίδρυση και λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής,
γλυπτικής,
− η ίδρυση και λειτουργία ωδείου, δημοτικών βιβλι−
οθηκών
− η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, στο
πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού
σχεδιασμού
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−
κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία
(13) μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους
ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και απο−
τελείται από
• Πέντε (5) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρω−
τές τους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου εκ των οποίων οι δύο θα προέρχονται από
τη μειοψηφία.
• Ένα (1) εκπρόσωπο των γονέων και κηδεμόνων των
παιδικών σταθμών που υποδεικνύεται από τη γενική
συνέλευση αυτών και ορίζεται με απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου.
• Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος προ−
τείνεται από την γενική συνέλευση των τακτικών υπαλ−
λήλων (εφόσον το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερους
από δέκα (10) υπαλλήλους).
• Έξι (6) δημότες με τους αναπληρωτές τους που ορί−
ζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάμεσα
σε πρόσωπα που έχουν την ανάλογη επαγγελματική
εμπειρία ή κοινωνική θέση ή ειδικές γνώσεις.
Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει αιρετούς ή
εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντι−
κατασταθούν, μετέχουν αιρετοί, που ορίζονται από την
πλειοψηφία.
Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί−
ζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λή−
γει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο
αντιπρόεδρος.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περι−
φέρεια του νέου Δήμου δημιουργούνται και λειτουργούν

αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό μορφή παραρτημά−
των για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Στις
υπηρεσίες αυτές, εφόσον οι παρεχόμενες λειτουργίες
είναι κοινωνικού χαρακτήρα, όπως φροντίδα παιδιών,
ηλικιωμένων, αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες,
συγκροτούνται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
του νομικού προσώπου, αντίστοιχες άμισθες επιτροπές,
στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρό−
σωποι των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών και
ο προϊστάμενος, και εάν δεν υπάρχει, ο οριζόμενος από
τον πρόεδρο του Δ.Σ. του νομικού προσώπου υπάλληλος
ως πρόεδρος. Είναι δυνατόν να συσταθούν αντίστοι−
χες επιτροπές θεματικού χαρακτήρα με μέλη δημότες
ή κατοίκους ανάλογης εμπειρίας ή ειδικών γνώσεων.
Στις θεματικές επιτροπές είναι δυνατόν να ορίζεται ως
προεδρεύον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επι−
τροπές αυτές εισηγούνται για την καλύτερη λειτουργία,
διαπιστώνουν τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται
στη λειτουργία της υπηρεσίας και διατυπώνουν σχετι−
κές προτάσεις στο διοικητικό συμβούλιο του νομικού
προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρεχό−
μενων υπηρεσιών. Με αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν να
μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στις επιτροπές.
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου προς
το Νομικό Πρόσωπο και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση
το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της
έκτακτης επιχορήγησης.
β) κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, επιχορηγήσεις,
δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.,
δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και
από τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά και εθνικά προ−
γράμματα.
ε) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
5. Περιουσία:
Με τη δημοσίευση της πράξης συγχώνευσης, η κυ−
ριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των νο−
μικών προσώπων που συγχωνεύονται, περιέρχονται
αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου
στο νέο νομικό πρόσωπο. Για καθένα από τα ακίνητα
που περιέρχονται στην περιουσία του, το διοικητικό
συμβούλιο καταρτίζει σχετική πράξη από την οποία
προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. Η πράξη αυτή
αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο και καταχωρίζεται ατελώς
στα οικεία βιβλία των Υποθηκοφυλακείων, με την επιφύ−
λαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές
και κληροδοσίες.
6. Εκπροσώπηση: Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται
στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρό−
εδρο του Δ.Σ και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει
ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
7. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης για
την συγχώνευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το
νέο Νομικό Πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα
άλλα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία
άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώ−
πων, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς
δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα
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που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το
νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική δια−
δικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Περαιτέρω το ΝΠΔΔ αναλαμβάνει, ως διάδοχος φο−
ρέας τα κοινωνικά προγράμματα των κοινωφελών επι−
χειρήσεων του Δήμου και συγκεκριμένα τα προγράμ−
ματα:
1. Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Γαζίου της κοινωφελούς
επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Γαζίου.
2. Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Τυλίσου της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Γαζίου.
3. Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Κρουσώνα της Δημο−
τικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κρουσώνα.
4. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας στο Δήμο Τυλίσου της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τυλίσου.
5. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της Δη−
μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γαζίου.
6. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γαζίου.
7. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με
Αναπηρία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Γαζίου.
8. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τυλίσου.
Το ΝΠΔΔ είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω προγραμμάτων,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από
συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης έργου, αναθέσεων
κλπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών
των προγραμμάτων αυτών.
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8. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και
έμμισθης εντολής.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου
ή από συμβάσεις έργου παραμένει στο νέο νομικό πρό−
σωπο μέχρι τη λήξη των συμβάσεων του.
9. Το νομικό πρόσωπο καταργείται με απόφαση του
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου,
ή με αυτοδίκαια με πράξη του Γ.Γ. της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης εφόσον για δύο διαδοχικά οικονομικά
έτη δεν έχει συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό.
Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης, η τυ−
χόν περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο
Μαλεβιζίου.
10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 800.000,00 € σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Μαλεβιζίου.
(Αριθμ. αποφ. έγκρισης νομιμότητας της 76/2011 από−
φασης του Δήμου Γαζίου από το Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 2712/22.3.2011).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γάζι, 28 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: 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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

