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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/20446 (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/4107/31.3.2005 από−

φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
που αφορά την συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου με την επωνυμία «Κέντρο Νεότητας, Γραμ−
μάτων και Τεχνών Κοινότητας Βαρνάβα» που δημο−
σιεύθηκε στο (ΦΕΚ 459/Β/8.4.2005).

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/ 8.6.2006).
2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α/30.5.1997).

3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) 
σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη δαπάνης 
που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής διάταξης.

4) Την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/4107/31.3.2005 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής που αφορά 
την συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου με την 
επωνυμία «Κέντρο Νεότητας, Γραμμάτων και Τεχνών 
Κοινότητας Βαρνάβα» που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 459/
Β΄/8.4.2005).

5) Την υπ’ αριθμ. οικ. 16976/12.11.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για μεταβίβαση εξουσίας 
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας» 
στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής.

6) Την υπ’ αριθμ. 135/2007 απόφαση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Βαρνάβα, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/4107/31.3.2005 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
που αφορά την συστατική πράξη του Νομικού Προσώ−
που με την επωνυμία «Κέντρο Νεότητας, Γραμμάτων 
και Τεχνών Κοινότητας Βαρνάβα» που δημοσιεύθηκε 
στο (ΦΕΚ 459/Β΄/8.4.2005), ως προς τα άρθρα 4 & 6, ως 
κατωτέρω:

Άρθρο 4°
Πόροι:

Η ετήσια επιχορήγηση από την Κοινότητα είναι 
10.000€.
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Άρθρο 6°
Διοίκηση:

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές (9) 
Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

Α) Δύο (2) Κοινοτικούς Συμβούλους που ορίζονται από 
την μειοψηφία. Εάν η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους 
ή εκείνοι που έχουν ορισθεί παραιτηθούν χωρίς να αντι−
κατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

Β) Τέσσερις (4) νέοι από 18 μέχρι 40 ετών που ορίζο−
νται από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Γ) Τρεις (3) δημότες που διακρίνονται για την κοινωνι−
κή προσφορά, την δράση τους στους μαζικούς φορείς, 
το ήθος τους, τις γνώσεις και τις ικανότητες τους, με 
τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Η Θητεία του Δ.Σ. ακολουθεί την Κοινοτική περίοδο 
και λήγει πάντα με την εγκατάσταση του νέου Διοικη−
τικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος αυτού ορί−
ζονται από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 
459/Β΄/8.4.2005.

Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινό−
τητας Βαρνάβα για μεν το έτος 2007 ποσού 10.000 € 
για δε τα επόμενα έτη 10.000 € ανά έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Γέρακας, 31 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
 Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F
     Αριθμ. 08/ΔΤΑ/20447 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/9613/6.10.1999 από−

φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
που αφορά την συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου με την επωνυμία «Λέσχη Ηλικιωμένων στην 
Κοινότητα Βαρνάβα» που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 
1937/Β΄/27.10.1999).

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/ 8.6.2006).
2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α/30.5.1997).

3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για τη Κυβέρνηση & τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) σχε−
τικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη δαπάνης που 
συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής διάταξης.

4) Την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/9613/6.10.1999 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής που αφορά την 
συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου με την επωνυ−
μία «Λέσχη Ηλικιωμένων στην Κοινότητα Βαρνάβα» που 
δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 1937/Β΄/27.10.1999).

5) Την υπ’ αριθμ. 16976/12.11.2003 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας» στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας 
Αττικής.

6) Την υπ’ αριθμ. 136/2007 απόφαση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Βαρνάβα, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/9613/6.10.1999 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ατ−
τικής που αφορά την συστατική πράξη του Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «Λέσχη Ηλικιωμένων στην 
Κοινότητα Βαρνάβα» που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 1937/
Β΄/27.10.1999), ως προς τα άρθρα 4 & 5, ως κατωτέρω:

Άρθρο 4°
Πόροι:

Η ετήσια επιχορήγηση από την Κοινότητα είναι 10.000 €.

Άρθρο 5°
Διοίκηση:

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές (7) Δι−
οικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

Α) Δύο (2) Κοινοτικούς Συμβούλους που ορίζονται από 
την μειοψηφία. Εάν η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους 
ή εκείνοι που έχουν ορισθεί παραιτηθούν χωρίς να αντι−
κατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

Β) Πέντε (5) μέλη της λέσχης.
Η Θητεία του Δ.Σ. ακολουθεί την Κοινοτική περίοδο 

και λήγει πάντα με την εγκατάσταση του νέου Διοικη−
τικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος αυτού ορί−
ζονται από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 
1937/Β΄/27.10.1999.

Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινό−
τητας Βαρνάβα για μεν το έτος 2007 ποοού 10.000 € 
για δε τα επόμενα έτη 10.000 € ανά έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Γέρακας, 31 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F
     Αριθμ. 7830 (3)
Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Φιλαρμονικής Δήμου 

Μαρωνείας

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239 – 244 του Δημοτικού 

Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006).
2. Τις υπ’ αριθμ. 5236/26.1.2007 και 27871/18.5.2007 Εγκυ−

κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Την υπ’ αριθμ. 1526/1999 απόφασή μας με την οποία 

συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο στο Δήμο Μαρώνειας με 
την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Μαρώνειας» και δη−
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.451/τ.Β΄/26.4.1999 και την υπ’ αριθμ. 
9919/2005 απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η 
συστατική του πράξη ( ΦΕΚ 1769/τ.Β΄/15.12.2005)

4. Την υπ’ αριθμ. 115/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μαρώνειας με την οποία τροποποιείται η 
συστατική πράξη της Φιλαρμονικής Δήμου Μαρώνειας
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5. Την υπ’ αριθμ. 4308/6.7.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας (ΦΕΚ 917/ τ.Β΄/17.7.2001) περί 
μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής καθώς και την υπ’ 
αριθμ. 5055/27.9.2007 όμοια του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας περί ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας – Θράκης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις υπ’ αριθμ. 1526/1999 και 9919/2005 
αποφάσεις μας κατά το μέρος που αφορά στη σύνθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, 
ώστε να έχουν ως εξής:

 Όργανα Διοίκησης
Το συνιστώμενο Ν.Π. θα διοικείται από 5/μελές διοι−

κητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από:
α. Τον εκάστοτε Δήμαρχο ως Πρόεδρο, ή σε περί−

πτωση που δεν οριστεί ο Δήμαρχος ως μέλος, έναν 
σύμβουλο της πλειοψηφίας.

β. Δύο δημοτικούς συμβούλους από τους οποίους ο 
ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου.

γ. Δύο δημότες ή κατοίκους του δήμου με ανάλογη 
επαγγελματική ή κοινωνική δράση, προτιμουμένων των 
ευεργετών ή δωρητών της Φιλαρμονικής, που και αυτοί, 
με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από το δημοτικό 
συμβούλιο.

 Μετά τον ορισμό των μελών, το δημοτικό συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρό−
εδρο του Δ.Σ., εκτός αν ανάμεσα στα μέλη έχει οριστεί 
και ο Δήμαρχος ο οποίος αυτοδικαίως καθίσταται και 
πρόεδρος του Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Αντιπρόε−
δρο ο οποίος προέρχεται από την μειοψηφία.

 H θητεία του Δ.Σ.. του Νομικού Προσώπου λήγει με το 
πέρας της εκάστοτε δημοτικής περιόδου και πάντως με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου, που για το έτος 2007 ανέρ−
χεται στο ποσό των 2.934,00 € και για τον σκοπό αυτό 
ενεγράφη πίστωση επί του Κ.Α. 00−6731.001 με περι−
γραφή «Επιχορηγήσεις προς Ν.Π.Δ.Δ. − Επιχορήγηση 
Ν.Π. Φιλαρμονική Δ. Μαρώνειας» ποσού 2.934,00 €. Για 
τα επόμενα έτη η επιχορήγηση αυτή δύναται να διαφο−
ροποιείται προς τα πάνω ανάλογα με τις οικονομικές 
δυνατότητες του Δήμου και τις ανάγκες του Νομικού 
Προσώπου, χωρίς η διαφοροποίηση αυτή να αποτελεί 
τροποποίηση της συστατικής πράξης.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

   Κομοτηνή, 30 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
F

 Αριθμ. 7831 (4)
    Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μα−

ρωνείας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239 – 242 του Δημοτικού 

Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006).

2. Τις υπ’ αριθμ. 5236/26.1.2007 και 27871/18.5.2007 Εγκυ−
κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Την υπ’ αριθμ. 8106/2001 απόφασή μας με την οποία 
συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο στο Δήμο Μαρώνειας με 
την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μαρώνειας» και δημοσι−
εύτηκε στο ΦΕΚ 1682/τ.Β΄/18.12.2001 καθώς και την υπ’ 
αριθμ. 9918/2005 απόφασή μας με την οποία τροποποιή−
θηκε η συστατική του πράξη( ΦΕΚ1769/τ.Β΄/ 15.12.2005).

4. Την υπ’ αριθμ. 116/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μαρώνειας με την οποία τροποποιείται η 
συστατική πράξη του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μαρώνειας

5. Την υπ’ αριθμ. 4308/6.7.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας (ΦΕΚ 917/ τ.Β΄/17.7.2001) περί 
μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής καθώς και την υπ’ 
αριθμ. 5055/27.9.2007 όμοια του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας περί ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας – Θράκης, αποφασίζουμε:

 Τροποποιούμε τις υπ’ αριθμ. 8106/2001 και 9918/2005 
αποφάσεις μας ως προς το μέρος που αφορά στη σύν−
θεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώ−
που, ώστε να έχουν ως εξής: 

«Το συνιστώμενο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 
5/μελές διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από:

α. Τον εκάστοτε Δήμαρχο ως Πρόεδρο, ή σε περί−
πτωση που δεν οριστεί ο Δήμαρχος ως μέλος, έναν 
σύμβουλο της πλειοψηφίας.

β. Δύο δημοτικούς συμβούλους από τους οποίους ο 
ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου.

γ. Δύο εκπροσώπους των γονέων παιδιών που φιλο−
ξενούνται στον Παιδικό Σταθμό. 

 Μετά τον ορισμό των μελών, το δημοτικό συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρό−
εδρο του Δ.Σ., εκτός αν ανάμεσα στα μέλη έχει οριστεί 
και ο Δήμαρχος ο οποίος αυτοδικαίως καθίσταται και 
πρόεδρος του Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Αντιπρόε−
δρο ο οποίος προέρχεται από την μειοψηφία.

 Η θητεία του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου λήγει με το 
πέρας της εκάστοτε δημοτικής περιόδου και πάντως με 
την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

 Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2007 
ύψους 2.000,00 Ευρώ και για τον σκοπό αυτό έχει εγ−
γραφεί πίστωση επί του Κ.Α. Εξόδου 00−6731.002 με 
περιγραφή «Επιχορηγήσεις προς Ν.Π.Δ.Δ. − Επιχορήγηση 
προς Ν.Π. ΚΑΠΗ Δ. Μαρώνειας», ποσού 2.000,00 Ευρώ. 
Για τα επόμενα έτη η επιχορήγηση αυτή δύναται να δια−
φοροποιείται προς τα πάνω ανάλογα με τις οικονομικές 
δυνατότητες του Δήμου και τις ανάγκες του Νομικού 
Προσώπου, χωρίς η διαφοροποίηση αυτή να αποτελεί 
τροποποίηση της συστατικής πράξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Κομοτηνή, 30 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
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 Αριθμ. 13797 (5)
    Σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδε−

σμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και 
Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν. 2503/1997 

(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι−
οίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α΄/1997) 
«Συγκρότηση πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 245−251 του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοι−
νοτήτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 
42/Α΄/2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευ−
τικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.2 του ν. 1650/1986 
(ΦΕΚ 160/Α΄/1986) «Για την προστασία του περιβάλλο−
ντος».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α΄/1996) 
«Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας 
για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της 
χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακι−
νήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτο−
διοικήσεων».

7. Τις υπ’ αριθμ. Η.Π. 50910/2727/2003 διατάξεις των 
άρθρων 7, 8, 9, 10 της απόφασης «Μέτρα και όροι για 
τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός & Περιφε−
ρειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

8. Τις υπ’ αριθμ. 106/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αγιάς, 
128/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αμπελώνα, 79/2007 από−
φαση Δ.Σ. Δήμου Αντιχασίων, 60/2007 απόφαση Δ.Σ. 
Δήμου Αρμενίου, 90/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Γιάν−
νουλης, 81/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Γόννων, 114/2007 
απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ελασσόνας, 79/2007 απόφαση Δ.Σ. 
Δήμου Ενιπέα, 93/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ευρυμενών, 
96/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κάτω Ολύμπου, 58/2007 
απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κιλελέρ, 56/2007 απόφαση Δ.Σ. 
Δήμου Κοιλάδος, 45/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κραν−
νώνα, 45/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Λακέρειας, 647/2007 
απόφαση Δ.Σ. Δήμου Λάρισας, 77/2007 απόφαση Δ.Σ. 
Δήμου Λιβαδίου, 86/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Μακρυ−
χωρίου, 85/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Μελιβοίας, 49/2007 
απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ναρθακίου, 121/2007 απόφαση Δ.Σ. 
Δήμου Νέσσωνος, 96/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Νίκαι−
ας, 44/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ολύμπου, 120/2007 
απόφαση Δ.Σ. Δήμου Πλατυκάμπου, 92/2007 απόφαση 
Δ.Σ. Δήμου Πολυδάμαντα, 115/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου 
Ποταμιάς, 72/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σαρανταπό−
ρου, 203/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τυρνάβου, 109/2007 
απόφαση Δ.Σ. Δήμου Φαρσάλων, 97/2007 απόφαση K.Σ. 
Κοινότητας Αμπελακίων, 82Α/2007 απόφαση Κ.Σ. Κοινό−
τητας Βερδικούσιας, 53/2007 απόφαση Κ.Σ. Κοινότητας 
Καρυάς και 29/2007 απόφαση Κ.Σ. Κοινότητας Τσαρι−
τσάνης, αποφασίζουμε:

1. Την σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία «Ενιαίος 
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων 
και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας» των Δήμων Αγιάς, 

Αμπελώνα, Αντιχασίων, Αρμενίου, Γιάννουλης, Γόννων, 
Ελασσόνας, Ενιπέα, Ευρυμενών, Κάτω Ολύμπου, Κιλελέρ, 
Κοιλάδας, Κραννώνος, Λακέρειας, Λάρισας, Λιβαδίου, 
Μακρυχωρίου, Μελιβοίας, Ναρθακίου, Νέσσωνος, Νικαί−
ας, Ολύμπου, Πλατυκάμπου, Πολυδάμαντα, Ποταμιάς, Σα−
ρανταπόρου, Τυρνάβου, Φαρσάλων και των Κοινοτήτων 
Αμπελακίων, Βερδικούσης, Τσαριτσάνης και Καρυάς. 

2. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η εκτέλεση έργων 
– εργασιών, η παροχή υπηρεσιών και ο σχεδιασμός 
και η κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για την 
ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου υποδοχής αστικών 
στερεών αποβλήτων (σύμμεικτα απορρίμματα, υλικά 
συσκευασίας και έντυπο χαρτί, απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπά ογκώδη), και 
συγκεκριμένα:

− Η περισυλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων
− Η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση 

και διάθεση στερεών αποβλήτων
− Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τη λήψη 

των αδειών καθώς και τυχόν άλλων μελετών, που απαι−
τούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 

− Η λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων δι−
αχείρισης αποβλήτων και η υλοποίηση των έργων ή 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το εγκεκριμένο 
ΠΕΣΔΑ και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, μέτρα, 
περιορισμούς και προϋποθέσεις έχουν τεθεί γι’ αυτές

− Η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εξυγίανση, 
την αποκατάσταση και την μετέπειτα φροντίδα των 
εγκαταστάσεων ή χώρων ευθύνης του 

− Η μελέτη και η δημιουργία σύγχρονων εγκαταστά−
σεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.

− Η διεκπεραίωση προγραμμάτων ενημέρωσης − ευαι−
σθητοποίησης πολιτών σχετικά με τη διαχείριση στε−
ρεών αποβλήτων.

− Η εξασφάλιση βέλτιστης παροχής υπηρεσιών
− Η πλήρης και δίκαιη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαί−

νων πληρώνει».
− Η προώθηση κινήτρων μείωσης παραγωγής απο−

βλήτων. 
− Η κοινωνική αποδοχή των έργων.
− Η οικονομική βιωσιμότητα των φορέων και των έρ−

γων.
− Οργανωτικά και τεχνοκρατικά θέματα διαχείρισης 

των αποβλήτων.
3. Ο Σύνδεσμος υποχρεούται κυρίως: i) Να διασφαλίζει 

τη βιωσιμότητα του συστήματος διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, εντός των γεωγραφικών ορίων του, με ιδί−
ους πόρους, ii) Να έχει ρόλο Αναθέτουσας Αρχής για 
τις απαιτούμενες μελέτες για το σχεδιασμό και την 
αδειοδότηση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλή−
των εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρ−
μοδιότητάς του, iii) Να έχει ρόλο Προϊσταμένης Αρχής 
και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση των 
έργων (δημοπράτηση & κατασκευή τους) που έχουν 
καθοριστεί από το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ εντός των γε−
ωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς του, iv) 
να διασφαλίζει τη λειτουργία των έργων σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους και τις 
άδειες λειτουργίας αυτών.

4. Ο Σύνδεσμος δύναται να αναθέτει τη διαχείριση 
των αποβλήτων ή μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
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5. Ως έδρα ορίζεται η πόλη της Λάρισας.
6. Κάθε Δήμος και Κοινότητα που συμμετέχει στο 

Σύνδεσμο θα καταβάλει ως αρχικό κεφάλαιο ποσό ίσο 
με το 0,22% επί των τακτικών εσόδων 2006. 

7. Ο Σύνδεσμος δύναται να επιβάλλει σε κάθε Δήμο 
ή Κοινότητα ως ετήσια εισφορά ποσό 1,12 € ανά κά−
τοικο, με βάση την τελευταία απογραφή πληθυσμού. 
Επίσης, για τη χρήση των υπηρεσιών του Συνδέσμου 
κάθε Δήμος και Κοινότητα δύναται να καταβάλει τέλη 
ανά τόνο απορριμμάτων που διαχειρίζονται, τα οποία 
καθορίζονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για τους 
Συνδέσμους. 

8. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβού−
λιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρό του.

Το διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συνδέσμου Δι−
αχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων 
Νομού Λάρισας, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) 
μέλη, που καθορίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 
3 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), βάσει του 
απογεγραμμένου το 2001 πληθυσμού των Δήμων και 
Κοινοτήτων του Νομού ως εξής: Δήμος Αγιάς (6.458 
κάτοικοι) ένα (1) μέλος, Δήμος Αμπελώνα (8.407 κάτοικοι) 
ένα (1) μέλος, Δήμος Αντιχασίων (3.951 κάτοικοι) ένα (1) 
μέλος, Δήμος Αρμενίου (2.273 κάτοικοι) ένα (1) μέλος, 
Δήμος Γιάννουλης (10.022 κάτοικοι) δύο (2) μέλη, Δήμος 
Γόννων (3.119 κάτοικοι) ένα (1) μέλος, Δήμος Ελασσόνας 
(12.055 κάτοικοι) δύο (2) μέλη, Δήμος Ενιπέα (4.526 κά−
τοικοι) ένα (1) μέλος, Δήμος Ευρυμενών (2.428 κάτοικοι) 
ένα (1) μέλος, Δήμος Κάτω Ολύμπου (4.375 κάτοικοι) 
ένα (1) μέλος, Δήμος Κιλελέρ (2.834 κάτοικοι) ένα (1) 
μέλος, Δήμος Κοιλάδας (3.305 κάτοικοι) ένα (1) μέλος, 
Δήμος Κραννώνος (3.274 κάτοικοι) ένα (1) μέλος, Δήμος 
Λακέρειας (1.763 κάτοικοι) ένα (1) μέλος, Δήμος Λάρισας 
(126.076 κάτοικοι) τέσσερα (4) μέλη, Δήμος Λιβαδίου 
(3.187 κάτοικοι) ένα (1) μέλος, Δήμος Μακρυχωρίου (2.976 
κάτοικοι) ένα (1) μέλος, Δήμος Μελιβοίας (3.472 κάτοικοι) 
ένα (1) μέλος, Δήμος Ναρθακίου (1.781 κάτοικοι) ένα (1) 
μέλος, Δήμος Νέσσωνος (5.486 κάτοικοι) ένα (1) μέλος, 
Δήμος Νικαίας (6.540 κάτοικοι) ένα (1) μέλος, Δήμος Ολύ−
μπου (3.588 κάτοικοι) ένα (1) μέλος, Δήμος Πλατυκάμπου 
(8.292 κάτοικοι) ένα (1) μέλος, Δήμος Πολυδάμαντα (6.412 
κάτοικοι) ένα (1) μέλος, Δήμος Ποταμιάς (5.065 κάτοικοι) 
ένα (1) μέλος, Δήμος Σαρανταπόρου (3.588 κάτοικοι) ένα 
(1) μέλος, Δήμος Τυρνάβου (16.900 κάτοικοι) δύο (2) μέλη, 
Δήμος Φαρσάλων (10.812 κάτοικοι) δύο (2) μέλη, Κοινό−
τητα Αμπελακίων (510 κάτοικοι) ένα (1) μέλος, Κοινότητα 
Βερδικούσης (2.236 κάτοικοι) ένα (1) μέλος, Κοινότητα 
Καρυάς (1.086 κάτοικοι) ένα (1) μέλος και Κοινότητα 
Τσαριτσάνης (2.508 κάτοικοι) ένα (1) μέλος. 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
εκλέγονται από τα δημοτικά και κοινοτικά Συμβούλια 
κάθε Δήμου και Κοινότητας, που συμμετέχει στο Σύνδε−
σμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 246 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). Η θητεία του Διοι−
κητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις αρ−
μοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος 
του τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του προέδρου 
του δημοτικού συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση 
εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και την Εκτε−
λεστική Επιτροπή, με διετή θητεία.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου είναι πεντα−

μελής και αποτελείται από τον πρόεδρο του συμβουλί−
ου του Συνδέσμου, ως πρόεδρο, και τέσσερα (4) μέλη, 
καθώς επίσης και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη που 
εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
κάθε δύο (2) χρόνια. Από τα μέλη αυτά το ένα (1) εκλέ−
γεται ως αντιπρόεδρος. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει 
τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής και όσες 
αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το συμβούλιο.

Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία του δη−
μοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, 
τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεων 
εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συλλογικά όργανα 
των συνδέσμων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 247 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Για τη σύγκληση και την απαρτία του διοικητικού συμ−
βουλίου του συνδέσμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παραγράφων 7 και 9 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.).

9. Πόροι του Συνδέσμου είναι:
− Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.
− Οι ετήσιες εισφορές των Δήμων και Κοινοτήτων 

που συμμετέχουν.
− Δωρεές, επιχορηγήσεις, εισφορές που παρέχει το 

Δημόσιο ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανι−
σμοί.

− Οι πρόσοδοι από φόρους, τέλη, δικαιώματα, που 
επιβάλλονται υπέρ του Συνδέσμου.

− Έσοδα από ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά προ−
γράμματα.

10. Ως χρονική διάρκεια του Συνδέσμου, ορίζονται τα 
τριάντα (30) έτη από τη δημοσίευση της συστατικής 
πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δυναμένης 
να παραταθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 245 παρ. 
5 του ν. 3463/2006.

11. Ο Σύνδεσμος διαλύεται με απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 250 του ν. 3463/2006.

12. Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Απο−
βλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας, εκπρο−
σωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε αρχή από τον 
Πρόεδρο αυτού και όταν απουσιάζει ή κωλύεται από 
τον Αντιπρόεδρο αυτού.

13. Κάθε λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση, τη 
διοίκηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Συνδέ−
σμου, θα καθορισθεί με Κανονισμούς που θα συντάξει 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Με την πράξη αυτή προκαλείται σε βάρος των προϋ−
πολογισμών των Δήμων και Κοινοτήτων, δαπάνη ύψους 
τόσου όσου προκύπτει από το άρθρο 6 της παρού−
σης πράξης. Η πίστωση που αναλογεί θα εγγραφεί 
σε αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των 
Δήμων και Κοινοτήτων οικονομικού έτους 2007. Για 
τα επόμενα οικονομικά έτη θα εγγραφούν ανάλογες 
πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπο−
λογισμών των Δήμων και Κοινοτήτων που συμμετέχουν 
στο Σύνδεσμο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λάρισα, 4 Οκτωβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
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 Αριθμ. 3076 (6)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτι−
κή Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση των θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).

3. Το υπ’ αριθμ. 5236/26.1.2007 (αριθμός εγκυκλίου 8) 
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «για τη Συγκρότηση Διοι−
κητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.».

4. Την υπ’ αριθμ. 161/1961 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με την οποία συστάθηκε το 
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Βιβλιοθήκη Δήμου 
Αλεξάνδρειας».

5. Το υπ’ αριθμ. 2883/16.2.2007 έγγραφο του Δήμου Αλε−
ξάνδρειας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.

6. Την υπ’ αριθ. 32/26.1.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αλεξάνδρειας για την τροποποίηση της συστατι−
κής πράξης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας.

7. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά 
με τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντο−
λή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας», αποφασίζουμε:

Νομιμοποιούμε την υπ’ αριθμ. 32/26.1.2007 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας, 
με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αλε−
ξάνδρειας με την επωνυμία «Βιβλιοθήκη Δήμου Αλεξάν−
δρειας» ως εξής:

«Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 161/1961 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 60/1983 όμοια του Δημοτικού Συμβουλίου ως 
προς τα άρθρα 3 παρ. α και 4:

Άρθρο 3 παρ. α
Α. ετήσια επιχορήγηση του Δήμου

Άρθρο 4
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από πενταμελές Διοι−

κητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους:
−Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο ή μη 

αιρετό μέλος 
−Έναν Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας
−Τρεις Δημότες που ορίζονται με απόφαση του Δημοτι−

κού Συμβουλίου Καταργείται η παράγραφος που ορίζει ότι 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει Αντιπρόεδρο από τα μέλη 
αυτού» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  3463/2006».

Ακροτελεύτια διάταξη
−Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας.
−Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 161/1961 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας.
−Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

   Βέροια, 24 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γενικός Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

Αριθμ. 17607 (7)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου 

Σχολική επιτροπή Δημοτικών Σχολείων Ασίνης και Αγ. Πα−
ρασκευής και Νηπιαγωγείου Ασίνης Δήμου Ασίνης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη: 
1.− Τις διατάξεις των αρθρ. 1, 27 του ν.  2503/1997 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/1997).

2.− Τις διατάξεις των αρθρ. 240, 243 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2007).

3.− Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

4.−Την υπ’ αριθμ. 17310/18.10.2007 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας» 
(ΦΕΚ 2118/τ.Β΄/31.10.2007).

5.− Την υπ’ αριθμ. Α. 3946/9.4.1990 πράξη μας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, περί συστάσεως Νομικού 
Προσώπου στο Δήμο Ασίνης Νομού Αργολίδας Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικών 
Σχολείων Ασίνης και Αγ. Παρασκευής και Νηπιαγωγείου 
Ασίνης» (ΦΕΚ. 302/τ.Β΄/8.5.1990, 212/τ.Β΄/12.3.1999).

6.− Την υπ’ αριθμ. 80/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ασίνης περί τροποποιήσεως των παραγρά−
φων 3 και 4 της παραπάνω συστατικής πράξης.

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
1 Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Α. 3946/9.4.1990 πράξη 

μας περί συστάσεως στο Δήμο Ασίνης, Νομού Αργολί−
δας, Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επι−
τροπή Δημοτικών Σχολείων Ασίνης και Αγ. Παρασκευής 
και Νηπιαγωγείου Ασίνης» όπως αυτή ισχύει, ως προς 
τις παραγράφους 3 και 4, ως εξής:

1. Συνιστούμε στο Δήμο Ασίνης του Νομού Αργολίδας, 
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ασίνης».

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, αποτελούμενο από:

− Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους, με τους αναπλη−
ρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο (2) ορίζονται από τη 
μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

− Τον εκάστοτε Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, 
με το νόμιμο αναπληρωτή του.

− Την εκάστοτε Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, με το 
νόμιμο αναπληρωτή της.

−Έναν εκπρόσωπο των οικείων συλλόγων γονέων, με 
τον αναπληρωτή του

− Έναν εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας, με τον 
αναπληρωτή του

− Ένα μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Ασίνης, με τον ανα−
πληρωτή του που προτείνονται από το οικείο συμβούλιο.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό των μελών 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω πράξη μας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

2. Από τις διατάξεις της πράξης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για 
το τρέχον έτος και για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ναύπλιο, 6 Νοεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
F

Αριθμ. 17604 (8)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου «Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Δρεπάνου» Δήμου Ασίνης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη: 
1.− Τις διατάξεις των αρθρ. 1, 27 του ν.  2503/1997 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/1997).

2.− Τις διατάξεις των αρθρ. 240, 243 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2007).

3.− Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

4.−Την υπ’ αριθμ. 17310/18.10.2007 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου « Ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας» 
(ΦΕΚ 2118/τ.Β΄/31.10.2007).

5.− Την υπ’ αριθμ. Α.6633/11.6.1990 πράξη μας, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, περί συστάσεως 
Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ασίνης Νομού Αργολίδας 
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δρέπανου» (ΦΕΚ. 
401/τ.Β΄/5.7.1990, 1107/τ.Β΄/11.12.1996, 212/τ.Β΄/12.3.1999).

6.− Την υπ’ αριθμ. 77/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ασίνης περί τροποποιήσεως των παραγρά−
φου 3 και 4 της παραπάνω συστατικής πράξης.

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Α.6633/11.6.1990 πράξη 

μας περί συστάσεως στο Δήμο Ασίνης, Νομού Αργολίδας, 
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δρέπανου» όπως 
αυτή ισχύει, ως προς τις παράγραφο. 3 και 4, ως εξής:

2. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, αποτελούμενο από:

− Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους, με τους αναπλη−
ρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο (2) ορίζονται από τη 
μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

− Τον εκάστοτε Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, 
με το νόμιμο αναπληρωτή του.

− Την εκάστοτε Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, με το 
νόμιμο αναπληρωτή του.

− Έναν εκπρόσωπο του οικείου συλλόγων γονέων, με 
τον αναπληρωτή του.

− Ένα δημότη ή κάτοικο που είναι χρήστης των υπη−
ρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχει ανάλογη 
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, 
ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου, με τον 
αναπληρωτή του.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό των μελών 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά το λοιπά ισχύει η ως άνω πράξη μας, όπως αυτή 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα

Από τις διατάξεις της πράξης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για 
το τρέχον έτος και για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ναύπλιο, 6 Νοεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
F

Αριθμ. 17605 (9)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Τολού» Δήμου Ασίνης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη: 
1.− Τις διατάξεις των αρθρ.1, 27 του ν. 2503/1997 «Δι−

οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 107/τ.Α/1997).

2.− Τις διατάξεις των αρθρ. 240, 243 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2007).

3.− Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ. Α/2005).

4.−Την υπ’ αριθμ. 17310/18.10.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου « Ανάθεσης αρμο−
διοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας» (ΦΕΚ).

5.− Την υπ’ αριθμ. 3391/30.3.1990 πράξη μας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, περί συστάσεως Νομικού 
Προσώπου στο Δήμο Ασίνης Νομού Αργολίδας Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τολού (ΦΕΚ 277/τ.Β΄/10.4.1990, 
692/τ.Β΄/2.11.1990, 212/τ.Β΄/12.3.1999, 1435/τ.Β΄/1999).

6.− Την υπ’ αριθμ. 78/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ασίνης περί αντικαταστάσεως των παρ. 3, 
και 4 της παραπάνω συστατικής πράξης.

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
1. Αντικαθιστούμε τις παρ. 3 και 4 της υπ’ αριθμ. 

3391/30.3.1990 πράξη μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα, περί συστάσεως στο Δήμο Ασίνης Νο−
μικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου», ως εξής:
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2. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, αποτελούμενο από:

− Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους, με τους αναπλη−
ρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο (2) ορίζονται από τη 
μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

− Τον εκάστοτε Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, 
με το νόμιμο αναπληρωτή του.

− Την εκάστοτε Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, με το 
νόμιμο αναπληρωτή του.

−Έναν εκπρόσωπο των οικείων συλλόγων γονέων, με 
τον αναπληρωτή του.

− Ένα μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Τολού, που προτεί−
νεται από το οικείο συμβούλιο, με τον αναπληρωτή του.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό των μελών 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά το λοιπά ισχύει η ως άνω πράξη μας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

2. Από τις διατάξεις της πράξης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για 
το τρέχον έτος και για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ναύπλιο, 6 Νοεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
F

Αριθμ. 17606 (10)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου «Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων Κά−
ντιας, Άνω Ιρίων και Νηπιαγωγείου παραλίας Ιρίων» 
Δήμου Ασίνης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις των αρθρ.1, 27 του ν.  2503/1997 «Δι−

οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/1997).

2.− Τις διατάξεις των αρθρ. 240, 243 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2007). 

3.− Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

4.−Την υπ’ αριθμ. 17310/18.10.2007 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου « Ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας» 
(ΦΕΚ 2118/τ.B΄/31.10.2007).

5.− Την υπ’ αριθμ. Α.9612/9.8.1990 πράξη μας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, περί συστάσεως Νο−
μικού Προσώπου στο Δήμο Ασίνης Νομού Αργολίδας 

Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Δημοτικών Σχολείων Άνω Ιρίων και Κάντιας και Νηπια−
γωγείου παραλίας Ιρίων» (ΦΕΚ 568/τ.Β΄/6.9.1990 −Διορθ. 
Σφαλ. ΦΕΚ 49/6.2.1991, 212/τ.Β΄/12.3.1999).

6.− Την υπ’ αριθμ. 79/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ασίνης περί τροποποιήσεως των παρ.1, 3 
και 4 της παραπάνω συστατικής πράξης. 

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Α.9612/9.8.1990 πράξη 

τις παραγράφους 1, 3 και 4 μας,, περί συστάσεως στο 
Δήμο Ασίνης, Νομού Αργολίδας, Νομικού Προσώπου με 
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου» όπως αυτή ισχύει, ως εξής:

− 1. Συνιστούμε στο Δήμο Ασίνης, Νομού Αργολίδας, 
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Δημοτικού Σχολείου Άνω Ιρίων και Νηπιαγωγείου πα−
ραλίας Ιρίων».

2. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, αποτελούμενο από:

− Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους, με τους αναπλη−
ρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο (2) ορίζονται από τη 
μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

− Τον εκάστοτε Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, 
με το νόμιμο αναπληρωτή του.

− Την εκάστοτε Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, με το 
νόμιμο αναπληρωτή του.

− Έναν εκπρόσωπο των οικείων συλλόγων γονέων, με 
τον αναπληρωτή του

− Ένα μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Ιρίων, που προ−
τείνεται από το οικείο

συμβούλιο, με τον αναπληρωτή του.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό των μελών 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω πράξη μας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

2. Από τις διατάξεις της πράξης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για 
το τρέχον έτος και για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

   Ναύπλιο, 6 Νοεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
F (11)

     Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Κανατά Ευαγγελία του Μιχαήλ.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

   Με την υπ’ αριθμ. 4280/7.11.2007 απόφαση του Νο−
μάρχη Έβρου έχει χορηγηθεί στην Κανατά Ευαγγελία 
του Μιχαήλ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Σ. ΔΑΓΚΑΚΗ – ΓΙΑΣΛΑ  
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