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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 18818/ΕΥΘΥ 864 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 

(ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) Υπουργικής Απόφασης Συ−
στήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικό όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007 −2013», όπως έχει τροποποιη−
θεί και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 26 αυτού,

3. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
Α΄247), όπως τροποποιημένος ισχύει,

4. Το Ν.Δ. 355/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο−
σίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄ 90) και το Π.Δ. 16/1989 «Κανο−
νισμός Λειτουργίας των ΔΟΥ» (ΦΕΚ Α΄ 6), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν,

5. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1083/2006, 1828/2006, 
1080/2006, 1081/2006 και 1084/2006, όπως έχουν τρο−
ποποιηθεί και ισχύουν,

6. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄213) για την Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» κ.λπ.,

7. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄221) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56),

8. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α΄170) «Σύσταση Υπουργείου 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων»,
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9. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄154) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/ 
7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234),

11. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 
1642) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί 
καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα,

12. Την υπ’ αριθμ. 4014/ΔΙΟΕ 120/31.1.2011 (ΦΕΚ Β΄ 134) 
κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης Ειδικής 
Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο−
ράς (ΕΣΠΑ),

13. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουρ−
γική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β΄ 540), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 
2041/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1957) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.6.2010 
υπουργικές αποφάσεις,

14. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς,

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 
Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 
Β’540), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής: Στο 
στοιχείο α) του άρθρου 12 το τελευταίο εδάφιο τροπο−
ποιείται ως ακολούθως:

«Στην περίπτωση που ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχεί−
ρισης είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δι−
καίου, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, αρμό−
διο όργανο για την έκδοση απόφασης δημοσιονομικής 
διόρθωσης είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας που 
εποπτεύει την οικεία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, η 
οποία έχει εκχωρήσει τις αρμοδιότητες διαχείρισης. 
Είναι δυνατό στην απόφαση εκχώρησης των αρμοδιοτή−
των διαχείρισης σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης που 
είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου να 
ορίζεται ως αρμόδιο όργανο για την έκδοση της από−
φασης δημοσιονομικής διόρθωσης όργανο του νομικού 
αυτού προσώπου».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 2 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(2)

    Υπαγωγή της εταιρείας «ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 
Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την 59635/ΥΠΕ/5/01659/Ε/Ν.3299/2004/27−12−2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του Ν.3299/04, «ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Ο.Ε.» 
που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού πάρκου (4011 Κ.Α. 
ΣΤΑΚΟΔ 2003), στον Δήμο Φαρρών, του Νομού Αχαΐας, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου 
εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (1.164.000,00) ευρώ, 

και επιχορήγησης τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων 
εξακοσίων (465.600,00) ευρώ, ήτοι ποσοστού 40,00%.

Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το 
ποσό των τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξα−
κοσίων (459.600,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 40,00%, που 
αναλογεί στην αρχική επένδυση και το ποσό των έξι 
χιλιάδων (6.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 40,00%, που 
αναλογεί στις δαπάνες μελετών και συμβούλων.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 04−11−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
F

(3)
    Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «ΥΔΡΩ LOGISTICS 

Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την 59638/ΥΠΕ/5/03411/Ε/Ν.3299/2004/27−12−2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δια−
τάξεις του Ν.3299/04, της υπό σύσταση εταιρείας «ΥΔΡΩ 
LOGISTICS Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας 
εφοδιαστικής αλυσίδας (LOGISTICS) (631.1 & 631.2 Κ.Α. 
ΣΤΑΚΟΔ 2003), στον Δήμο Χίου, του Νομού Χίου, συνο−
λικής ενισχυόμενης δαπάνης εννιακοσίων πενήντα χιλιά−
δων (950.000,00) ευρώ και επιχορήγησης πεντακοσίων 
εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (569.400,00) ευρώ, 
ήτοι ποσοστού 59,937%.

Το ποσό αυτό της επιχορήγησης, συνάγεται από το 
ποσό των πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρα−
κοσίων (566.400,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 60,00%, που 
αναλογεί στην αρχική επένδυση ύψους 944.000,00 € 
και το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, ήτοι 
ποσοστό 50,00%, που αναλογεί στις δαπάνες μελετών 
και συμβούλων ύψους 6.000,00 €.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τρεις (3) νέες 
θέσεις απασχόλησης (3,00 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23−12−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
F

(4)
    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. 
«ΦΡΟΝΑΣ ΦΑΡΜ Ε.Π.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18852/ΥΠΕ/4/00359/Ε/Ν. 3299/ 
2−5−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11, 12 εδάφιο 
β του Ν. 3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΡΟΝΑΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΡΟΝΑΣ ΦΑΡΜ Ε.Π.Ε.» που ανα−
φέρεται στη δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων 
για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαοτικής αλυσίδας, στη 
θέση Λάμπη, του Δήμου Κω του Νομού Δωδεκανήσου, 
με τους εξής όρους:
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α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα χιλιάδων εννιακοσίων 
εβδομήντα ευρώ (1.710.970,00) €.

β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τετρα−
κοσίων είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών 
ευρώ (427.743,00) € που αποτελεί ποσοστό 25,00 % του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εξακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων πενήντα οκτώ 
ευρώ (633.058,00) € που αποτελεί ποσοστό 37,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα 
εννέα ευρώ (650.169,00) € που αποτελεί ποσοστό 38,00% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 20/1/2010.
στ) Πιστοποιήθηκαν 18 θέσεις εργασίας που αντιστοι−

χούν σε 18 ΕΜΕ έναντι 17 που αντιστοιχούν σε 14,11 ΕΜΕ 
που προβλεπόταν στην απόφαση υπαγωγής.

ζ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρ−
θρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004: 31/3/2011 (Πρακτικό 
564Α)

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους διακόσιες ογδόντα 
πέντε χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ (285.105,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
    Αριθμ. 49489/ΙΖ (5)

Τροποποίηση απόφασης κατανομής οργανικών 
θέσεων των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 34 του ν. 1946/1991 

«Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
69Α)

2. Την αρ. ΙΣΤ/424/26−6−1991 (ΦΕΚ 513β) απόφαση της 
Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κα−
τανομή οργανικών θέσεων στα Γενικά Αρχεία του Κρά−
τους (Γ.Α.Κ.)» όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 162251/ΙΖ/ 
15−12−2008 (ΦΕΚ 2678Β) απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων

3. Την αρ. ΙΣΤ/415/27−4−2000 (ΦΕΚ 171Γ και 293Γ) από−
φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των, με την οποία μετατράπηκε η οργανική θέση κλάδου 
ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών Συντηρητών με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΓΑΚ/Αρχείων 
Ν. Θεσσαλονίκης («ΓΑΚ/Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας») σε 
μόνιμη οργανική θέση του ίδιου κλάδου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2738/2000 (ΦΕΚ 180Α)

4. Τις υπάρχουσες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του κράτους, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αρ. ΙΣΤ/424/26−6−1991 (ΦΕΚ 513Β) 
απόφαση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Κατανομή οργανικών θέσεων στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)», όπως ισχύει μετά την αρ. 
162251/ΙΖ/15−12−2008 (ΦΕΚ 2678Β) απόφαση του Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως εξής:

1. Η περίπτωση ιε’ της παρ. 9 καταργείται.
2. Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται περίπτωση ιε’, ως 

εξής: «ιε) Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών 
Συντηρητών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Απριλίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
F

    Αριθμ. 51/2011 (6)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρ−
πενησίου σε: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρ−
πενησίου» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών 
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρ−
πενησίου»..

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67, 69 και 103, του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονικά της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),

2) Την αριθμ. εγκύκλιο 11/οικ. 4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ. 
Α.Η.Δ, αποφασίζουμε:

Ι) Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
Πρώην Δήμος Καρπενησίου 
• «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου 

και 1ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου» [με την υπ’ αριθμ. 
27/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Καρπενησίου (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 430/9.6.1994) αποφασίσθη−
κε η σύσταση του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. και με την υπ’ 
αριθμ. 266/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 2240/31.10.2008) 
προσαρμόσθηκε και τροποποιήθηκε η ως άνω συστα−
τική πράξη.

• «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου 
και 2ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου» [με την υπ’ αριθμ. 
27/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Καρπενησίου (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 430/9.6.1994) αποφασίσθη−
κε η σύσταση του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. και με την υπ’ 
αριθμ. 266/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 2240/31.10.2008) 
προσαρμόσθηκε και τροποποιήθηκε η ως άνω συστα−
τική πράξη].

• «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου 
και 3ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου» [με την υπ’ αριθμ. 
27/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Καρπενησίου (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 430/9.6.1994) αποφασίσθη−
κε η σύσταση του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. και με την υπ’ 
αριθμ. 266/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 2240/31.10.2008) 
προσαρμόσθηκε και τροποποιήθηκε η ως άνω συστα−
τική πράξη]. 

• «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου 
και 4ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου» [με την υπ’ αριθμ. 
27/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Καρπενησίου (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 430/9.6.1994) αποφασίσθη−
κε η σύσταση του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. και με την υπ’ 
αριθμ. 266/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 2240/31.10.2008) 
προσαρμόσθηκε και τροποποιήθηκε η ως άνω συστα−
τική πράξη]. 
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• «Σχολική Επιτροπή 5ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου» [με 
την υπ’ αριθμ. 16−269/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 1503/8.11.2001) 
αποφασίσθηκε η σύσταση του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.].

• «Σχολική Επιτροπή 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 
Καρπενησίου» [με την υπ’ αριθμ. 14−278/2008 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ, 
τεύχ. Β, 2328/14.11.2008) αποφασίσθηκε η σύσταση του 
ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.]. 

• «Σχολική Επιτροπή μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου 
Στενώματος» [με την υπ’ αριθμ. 15−227/2005 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ, 
τεύχ. Β, 1652/29.11.2005) αποφασίσθηκε η σύσταση του 
ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.].

Πρώην Δήμος Δομνίστας
• «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κρικέλλου Δήμου 

Δομνίστας» [με την υπ’ αριθμ. 8−68/2008 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομνίστας (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 
2240/31.10.2008) αποφασίσθηκε η σύσταση του ανωτέρω 
Ν.Π.Δ.Δ.]

Πρώην Δήμος Ποταμιάς
• «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και 

Νηπιαγωγείου Μεγάλου Χωριού Δήμου Ποταμιάς» [με 
την υπ’ αριθμ. ΕΣ 4531/25.5.1994 απόφαση του Νομάρ−
χη Ευρυτανίας (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 435/9.6.1994) συστάθηκε 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού 
και Νηπιαγωγείου Κοινότητας Μεγάλου Χωριού» και με 
την υπ’ αριθμ. 7−83/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Ποταμιάς (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 1546/17.8.2007) 
καταργήθηκε η ως άνω σχολική επιτροπή και επανα−
συστάθηκε με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μεγάλου Χωριού 
Δήμου Ποταμιάς»]

Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ
«Ενιαία σχολική επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτο−

βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου»
Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι:
− Η διαχείριση των πιστώσεων που του διατίθενται 

για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχο−
λείων (δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, αναλώσιμων 
υλικών κ.λπ.).

− Η αμοιβή των καθαριστριών.
− Οι προμήθειες εποπτικών μέσων, επίπλων και σκευ−

ών, μηχανών γραφείου, βιβλίων για τον εμπλουτισμό των 
σχολικών βιβλιοθηκών, φαρμακευτικού υλικού. 

− Η εκτέλεση μικρών έργων για τη συντήρηση και την 
επισκευή των διδακτηρίων.

− Η αποκατάσταση των φθορών και ζημιών των επί−
πλων κάθε είδους εξοπλισμού και γενικά των εγκατα−
στάσεων των διδακτηρίων.

− Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης Ν. Ευρυτανίας για τον εφοδιασμό των σχολικών 
μονάδων από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων με έπι−
πλα και εξοπλιστικά είδη, καθώς και από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες. 

− Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

− Η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων. 
− Η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για 

τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά 
από διάταξη νόμου.

Διοίκηση του Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητι−

κό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία (13) 
μέλη, ως εξής: 

− Έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δυο 
(2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου 

− Τρεις (3) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία, δράση ή 
ειδικές γνώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης 

− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

− Δύο (2) εκπροσώπους της αντίστοιχης ένωσης γο−
νέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γο−
νέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων 
γονέων.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει 
με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμέ−
νη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής της 
σχολικής μονάδας ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα 
ψήφου. 

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δι−
οικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο. 

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) Οι επιχορηγήσεις του Δήμου Καρπενησίου, σύμ−

φωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 περιπτ. (α) και (β) του 
άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, ως ισχύει, ήτοι η ετήσια 
τακτική επιχορήγηση του Δήμου ή τυχόν έκτακτη επι−
χορήγηση, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 
της έκτακτης επιχορήγησης. 

β) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.
γ) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−

ρονομιές, κληροδοσίες κ.λ.π..
δ) Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Έσοδα από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
στ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των ανωτέρω Σχολικών Επιτροπών 
για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ−
σης που συγχωνεύθηκαν, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή 
ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί, μεταβιβασθεί 
ή αφιερωθεί στο νομικό πρόσωπο.

ΙΙ Συγχωνεύουμε τα Νομικά πρόσωπα 
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου 

Καρπενησίου» [με την υπ’ αριθμ. 27/1994 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ, τεύχ. 
Β, 430/9.6.1994) αποφασίσθηκε η σύσταση του ανωτέρω 
Ν.Π.Δ.Δ.].

«Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου» [με την 
υπ’ αριθμ. 233/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 2328/14.11.2008) απο−
φασίσθηκε η σύσταση του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.].

«Σχολική Επιτροπή 1ου ΤΕΕ Καρπενησίου» [με την υπ’ 
αριθμ. 1918/16.5.1994 απόφαση του Νομάρχη Ευρυτανίας 
αποφασίσθηκε η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Τεχνικού Λυκείου και Τεχνικών 
Σχολών Καρπενησίου» και με την υπ’ αριθμ. 19−311/2000 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησί−
ου αποφασίσθηκε η κατάργηση του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. και 
η σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
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1ου ΤΕΕ Καρπενησίου» (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 164/19.2.2001), σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 81646/Δ4/10.8.2006 υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ, τεύχ. Β, 1379/14.9.2006), με την οποία 
μετατράπηκε το 1ο Τ.Ε.Ε. Καρπενησίου σε 1ο ΕΠΑ.Λ. 
Καρπενησίου].

«Σχολική Επιτροπή Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Καρπενη−
σίου» [με τις υπ’ αριθμ. 175/2008 και 193/2008 αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ, 
τεύχ. Β, 1607/12.8.2008) αποφασίσθηκε η σύσταση του 
ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.]

«Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου Φουρνάς» 
(ΦΕΚ, τεύχ. Β, 1568/31.7.2009)].

Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ
«Ενιαία σχολική επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτε−

ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου»
Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι:
− Η διαχείριση των πιστώσεων που του διατίθενται 

για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχο−
λείων (δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, αναλώσιμων 
υλικών κ.λπ.).

− Η αμοιβή των καθαριστριών.
− Οι προμήθειες εποπτικών μέσων, επίπλων και σκευ−

ών, μηχανών γραφείου, βιβλίων για τον εμπλουτισμό των 
σχολικών βιβλιοθηκών, φαρμακευτικού υλικού. 

− Η εκτέλεση μικρών έργων για τη συντήρηση και την 
επισκευή των διδακτηρίων.

− Η αποκατάσταση των φθορών και ζημιών των επί−
πλων κάθε είδους εξοπλισμού και γενικά των εγκατα−
στάσεων των διδακτηρίων.

− Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας για τον εφοδιασμό των 
σχολικών μονάδων από τον Οργανισμό Σχολικών Κτη−
ρίων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη, καθώς και από 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές 
βιβλιοθήκες. 

− Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

− Η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων. 
− Η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για 

τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά 
από διάταξη νόμου.

Διοίκηση του Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητι−

κό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία (13) 
μέλη, ως εξής: 

− Έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δυο 
(2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου 

− Τρεις (3) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία, δράση ή 
ειδικές γνώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης 

− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

− Έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων 
και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας 
εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων

− Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων των 
σχολείων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μο−
νάδας και 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει 

με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμέ−
νη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής της 
σχολικής μονάδας ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα 
ψήφου. 

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δι−
οικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο. 

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) Οι επιχορηγήσεις του Δήμου Καρπενησίου, σύμ−

φωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 περιπτ. (α) και (β) του 
άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, ως ισχύει, ήτοι η ετήσια 
τακτική επιχορήγηση του Δήμου και η τυχόν έκτακτη 
επιχορήγηση, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανά−
λογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην κα−
ταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. 

β) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.
γ) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−

ρονομιές, κληροδοσίες κ.λπ..
δ) Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Έσοδα από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
στ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Περιουσία του Νομικού Προσώπου να είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των ανωτέρω Σχολικών Επιτροπών 
για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης που συγχωνεύθηκαν, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή 
ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί, μεταβιβασθεί 
ή αφιερωθεί στο νομικό πρόσωπο.

Από τη δημοσίευση της απόφασης του δημοτικού συμ−
βουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό 
πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα 
νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώμα−
τα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με 
καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα 
μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχί−
ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς 
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για 
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. 

H ανωτέρω απόφαση ελέχθη για την νομιμότητά της 
και ευρέθη νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. 11970/337/
18−4−2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΚΑΣ 
F

   Αριθμ. 95/2011 (7)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων 

σε μια Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καρπενη−
σίου με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Π.Π.ΔΗ.Κ)».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν.3852/2010.
2. Τις εγκυκλίους 11/2011, 9/2010 και 9373/25−2−2011 του 

ΥΠΕΣΑ&ΗΔ
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3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, αποφασίζουμε
Συγχωνεύουμε τις κάτωθι κοινωφελείς επιχειρήσεις 

του Δήμου Καρπενησίου
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση με τον διακριτικό 

τίτλο «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ−
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
(Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.)», συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 91/1993 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, η 
οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 108/18.2.1994 ΦΕΚ, 
τεύχ. Β, όπως μετατράπηκε και τροποποιήθηκε το 
καταστατικό της με τις υπ’ αριθμ. 142/2007, 1−10/2008, 
1−11/2008 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δή−
μου Καρπενησίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 
8332/439/3.3.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμ. 537/27.3.2008 ΦΕΚ, τεύχ. Β

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση με τον διακριτικό 
τίτλο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΥΣΟΥ 
(ΔΗ.Κ.Ε.Π.)», συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 14−151/2003 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προυσού, η οποία δη−
μοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 361/19.2.2004, τεύχ. Β, όπως 
μετατράπηκε και τροποποιήθηκε το καταστατικό της 
με τις υπ’ αριθμ. 5−39/2009, 10−99/2009 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Προυσού, η οποία εγκρίθηκε με 
την αιθμ. 82629/4756/30.9.2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως δημο−
σιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 2250/20.10.2009 ΦΕΚ, τεύχ. Β)

Συστήνουμε Ενιαία Κοινωφελή Δημοτική επιχείρηση 
με τίτλο «ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 
(Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.Δ.Η.Κ)

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κοινωφελής Επιχείρηση του Ν. 3463/2006
Σκοποί της νέας Κοινωφελούς επιχείρησης, η οποία 

θα προκύψει από τη συγχώνευση των παραπάνω Κοι−
νωφελών Επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις αρμοδιό−
τητες που θα δοθούν στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου του Δήμου και θα μεταφερθούν στον ίδιο το 
Δήμο, είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι 
υπηρεσιών, καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων στους 
κάτωθι τομείς, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των αναγκών των κατοίκων:

Η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπί−
τι» της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξης 
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε 
εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και ανα−
γνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων 
που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχό−
λησης»

• Η υλοποίηση του προγράμματος της συγχρηματο−
δοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογε−
νειακής και επαγγελματικής ζωή» Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργι−
κής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ − ΜΕΑ)

• Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους
• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−

τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του Δήμου.

Επιπλέον η κοινωφελής μπορεί να αναπτύσσει και 
κάθε άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους ως άνω 
γενικούς σκοπούς της και για την επίτευξη των ως άνω 
στόχων της.

Διάρκεια της επιχείρησης
Η διάρκεια της επιχείρησης προτείνεται να είναι πε−

νήντα χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της από−
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Έδρα της επιχείρησης
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η πόλη Καρπενησίου
Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της επιχείρησης αποτελείται από το 

κεφάλαιο των ανωτέρω κοινωφελών, ήτοι 235.550,99 
ευρώ.

Το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητι−
κό) έχει όπως περιγράφεται στο συνημμένο προσωρινό 
ισοζύγιο 12ου πρωτοβάθμιων λογαριασμών.

Διοίκηση
Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές 9/μελές δι−

οικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους από το Δημοτικό συμβούλιο από τα 
μέλη αυτά τουλάχιστον

• τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή 
της Κοινότητας. Στην περίπτωση των αιρετών μελών 
τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη 
μειοψηφία.

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

• Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις 
σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισ−
σότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως 
μέλος ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συ−
νέλευση αυτών

Πόροι της Επιχείρησης
Πόροι της επιχείρησης είναι οι εξής:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Καρπενησίου για 

τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του 
ν.3463/2006

• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του Ν. 3463/06

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων

• Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από 
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και 
από φυσικά πρόσωπα

• Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικών με τους 
καταστατικούς σκοπούς

• Λοιπές επιχορηγήσεις
Η Λύση
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση 

του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμ−
βάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών του, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 
κυβερνήσεως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ελέγχου νομιμότητας. Με την ίδια διαδικασία λύεται η 
επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για 
χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της 
επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την 
εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία 
απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που 
την είχε συστήσει.
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Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−

χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται 
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συ−
μπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. 
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι 
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως 
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από 
αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου η οποία θα είναι 
σύμφωνα με το διετές πρόγραμμα δράσης της ύψους 
150.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 00−7513.002 «Συμ−
μετοχή του Δήμου στην Ε.Κ.Ε.Π.Α.Δ.Η.Κ.» 

Η ανωτέρω απόφαση ελέχθη για την νομιμότητά της 
και ευρέθη νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. 14282/379/
15−4−2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΚΑΣ 

F
   Αριθμ. 93/2011 (8)
Συγχώνευση των Ν.Π με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗ−
ΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ)».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67, 69 και 103 του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),

2) Τις εγκυκλίους 9/2011, 11/2011 οικ 4569/27.01.2011 και 
οικ.9373/25−02−2011 του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
Πρώην Δήμος Δομνίστας
• Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ιστορικό – Λαογραφικό 

– Φωτογραφικό Μουσείο Δ.Δ. Δομνίστας» ( δημοσιεύθη−
κε στο υπ’ αριθμ. 614/17.5.2006 ΦΕΚ, τεύχ. Β)

Πρώην Δήμος Καρπενησίου
• Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γυμναστήρια Δήμου Καρ−

πενησίου» (δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 1555/10.11.2005 
ΦΕΚ., τεύχ. Β) 

• Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟ−
ΝΙΚΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 
178/12.2.2007 ΦΕΚ, τεύχ. Β) 

• Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑ−
ΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» στο πρώην Δ.Δ. Αγίου Ανδρέα (δημοσι−
εύτηκε στο υπ’ αριθμ. 1662/13.12.2001 ΦΕΚ, τεύχ. Β)

• Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μικρό Μουσείο Εκπαίδευ−
σης» στο πρώην Τ.Δ. Βουτύρου (δημοσιεύτηκε στο υπ’ 
αριθμ. 117/27.1.2009 ΦΕΚ, τεύχ. Β).

Συστήνουμε νέο νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαί−
ου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 
(Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ)»

3. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση 
και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων: 

Τομέας Πολιτισμού
στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 

περ. στ Ν.3463/2006)
− η ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικού και πνευμα−

τικού κέντρου, 
− η ίδρυση και λειτουργία μουσείων, 
− η ίδρυση και λειτουργία πινακοθήκης, 
− η ίδρυση και λειτουργία κινηματογράφου και θεά−

τρου, 
− η δημιουργία και λειτουργία κουκλοθέατρου, θεά−

τρου σκιών, θεατρικού εργαστηρίου, εργαστηρίου ζω−
γραφικής, γλυπτικής, σχεδίου κ.λπ. και η διοργάνωση 
σχετικών εκθέσεων,

− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,

− η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών,

− η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία,

− η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού,
− η διάσωση, φύλαξη, προβολή και έκθεση αντικειμένων 

από τη λαϊκή μας παράδοση, ιστορικών – λαογραφικών 
ντοκουμέντων, φωτογραφιών, βιβλίων και γενικά έντυ−
που υλικού για την ιστορία της Δομνίστας, την ιστορία 
του Εθνικού Συμβουλίου και της Εθνικής Αντίστασης 
1941 – 1944 και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής 
Καρπενησίου, καθώς και ο συνεχής εμπλουτισμός των 
σχετικών εκθεμάτων και συλλογών, η επικοινωνία και 
ανταλλαγή εμπειρίας, τεχνογνωσίας και διοργανώσεων 
με άλλα μουσεία ή άλλα νομικά πρόσωπα,

− Η έκδοση σύγχρονων βιβλίων, λευκωμάτων και εντύ−
πων για την τοπική ιστορία και πολιτισμό, καθώς και 
η έκδοση σύγχρονων υλικών πληροφόρησης και προ−
βολής (VIDEO, CD ROM, ντοκιμαντέρ, ταινιών κ.λπ.), η 
διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων για 
την Εθνική Αντίσταση γενικού ενδιαφέροντος και για 
άλλα θέματα (πολιτιστικού, λαογραφικού, οικολογικού 
περιεχομένου κ.λπ.), 

− Η διάσωση, φύλαξη, προβολή και έκθεση αντικειμέ−
νων από τη λαϊκή παράδοση,

− η διάσωση, φύλαξη και έκθεση του εκπαιδευτικού 
υλικού για την ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης από 
τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα,

− η διοργάνωση και στέγαση εκθέσεων, εκδηλώσεων 
και εργαστηρίων για την ανάδειξη των ιστορικών και 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών του Ευρυτανικού χώρου 
και πολιτισμού,

− η μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων διαπολιτι−
σμικής εκπαίδευσης,

− η εφαρμογή προγραμμάτων λαογραφικής προσέγ−
γισης και αναβίωσης εθίμων, προώθησης τοπικών συ−
νηθειών, καλλιεργειών, τοπικής υφαντικής τέχνης και 
οικοτεχνίας, κτηνοτροφικής παράδοσης, μαγειρικής 
τέχνης κ.λπ.,

− η εφαρμογή προγραμμάτων τοπικής ιστορίας και 
ανάδειξης ιστορικών γεγονότων και προσώπων της νε−
ότερης Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, καθώς και 
των ιστορικών χρόνων του πρωτοχριστιανικού ναού 
Αγίου Λεωνίδη στο Κλαυσί, των χρόνων της Εθνικής 
Παλιγγενεσίας, της Κατοχής κ.ο.κ., 
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− η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστα−
σία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή πολιτιστικών 
αγαθών και πολιτιστικών έργων που παράγονται σε 
τοπικό επίπεδο,

− η ίδρυση και λειτουργία χορωδίας,
− η ίδρυση και λειτουργία φιλαρμονικής, 
− η εξυπηρέτηση μέσω της λειτουργίας της φιλαρ−

μονικής του δήμου σε επίσημες εορταστικές και πο−
λιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και η συμμετοχή και 
εκπροσώπηση του δήμου σε εορταστικές εκδηλώσεις, 
συναντήσεις φιλαρμονικών και φεστιβάλ στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό.

Τομέας Περιβάλλοντος 
στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 

περ. β Ν.3463/2006):
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η 
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην 
περιφέρειά τους.

− Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
− Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
− Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 

υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

− Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−
στασίας αγρίων ζώων.

− Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήμου.

− Η διαχείριση ιαματικών πηγών της περιοχής.
Τομέας Αθλητισμού 
στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 

περ. στ Ν.3463/2006):
− η ίδρυση και λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η ίδρυση και λειτουργία γυμναστηρίου, 
− η λειτουργία κολυμβητηρίου,
− η ίδρυση και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, 
− η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητι−

σμού,
− η ίδρυση και λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και 

άθλησης, 
− η άθληση των νέων σύμφωνα με τους κανονισμούς 

των αθλημάτων, αγωνισμάτων και αθλοπαιδιών με τελι−
κό στόχο την ανάπτυξη και προαγωγή του αθλητισμού 
στο Δήμο Καρπενησίου. 

Επιπλέον το Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να αναπτύσσει και κάθε 
άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους ως άνω γε−
νικούς σκοπούς του και για την επίτευξη των ως άνω 
στόχων του. 

4. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕ−

ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (Ο.Π.Π.Α.Δ.Η.Κ) διοικείται από 11/μελές 
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από:

− έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δυο 
(2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου

− πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες 
των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή/και κατέχουν 
ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες 
γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. Ένας 
εκπρόσωπος των εργαζομένων σε περίπτωση που αυτοί 
είναι πάνω από 10 άτομα, ο οποίος θα αφαιρεθεί από 
τους πέντε δημότες.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δι−
οικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο. 

5. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, η οποία 

ανέρχεται σε 495.000,00€ και ή τυχόν έκτακτη επιχο−
ρήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 
της έκτακτης επιχορήγησης, 

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές 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 προγράμματα χρηματοδότησης

6. Περιουσία 
Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των ανωτέρω Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακί−
νητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί, μεταβιβασθεί, ή 
αφιερωθεί στο νομικό πρόσωπο.

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. Η κατάταξη του προσωπικού θα γίνει 
με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου 
του νέου νομικού προσώπου, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (κατ’ άρθρο 103 παρ. 8 και 10 
Ν. 3852/2010).

Από τη δημοσίευση της απόφασης του δημοτικού 
συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο 
νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτο−
δικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία 
περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις 
έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, 
εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, 
στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο 
νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστι−
κή πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα 
που συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου ποσού 495.000,00 
ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 00−6715.006 του προϋπολο−
γισμού του Δήμου. Τυχόν επιπλέον δαπάνη που θα 
προκληθεί από έκτακτη επιχορήγηση θα αναφέρεται 
στην αντίστοιχη απόφαση και θα προβλέπεται στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

H ανωτέρω απόφαση ελέχθη για την νομιμότητά της 
και ευρέθη νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. 14280/377/
15−4−2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΚΑΣ  
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