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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Aριθμ. 141721/Γ7 (1)
Διδασκαλία ηλεκτρικού μπάσου από την Α΄ τάξη του 

Μουσικού Γυμνασίου και ηλεκτρικής κιθάρας από την 
Α΄ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ2/3345/2.9.1988 υπουργι−

κής απόφασης, «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολεί−
ων», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 
(ΦΕΚ 296/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ2/3850/16.6.1998 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 658/1.7.1998/τ.Β΄) «Λειτουργία Μου−
σικών Σχολείων».

3. Το ν. 3475/2006 ΦΕΚ 146 Α΄, 13.7.2006 Άρθρο 20 
παρ. 6 β.

4. Την υπ’ αριθμ. 92987/Γ7/15.9.2005 απόφαση (ΦΕΚ 1332 
τ.Β΄/21.9.2005) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μα−
θημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων 
και Α΄, Β΄ και Γ΄ Ενιαίων Μουσικών Λυκείων».

5. Την υπ’ αριθμ. 81165/Γ7/9.8.2006 απόφαση με θέμα 
«Καθορισμός μουσικών ειδικεύσεων για την πρόσληψη 
αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα Μου−
σικά Σχολεία».

6. Την υπ’ αριθμ. 52/10.11.2006 πράξη της Καλλιτεχνικής 
Επιτροπής, αποφασίζουμε: 

Α) Τη διδασκαλία του ηλεκτρικού μπάσου ως Ατο−
μικού Οργάνου Επιλογής από την Α΄ Τάξη του Μου−
σικού Γυμνασίου ή από τη Β΄ τάξη του Μουσικού 
Γυμνασίου,

Β) τη διδασκαλία της ηλεκτρικής κιθάρας ως Ατο−
μικού Οργάνου Επιλογής μόνο από την Α΄ τάξη του 
Γενικού Μουσικού Λυκείου, εφόσον οι μαθητές έχουν 
διδαχθεί κλασική κιθάρα στο Γυμνάσιο τουλάχιστον 
δύο έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ 
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   Αριθμ. 52788 (2)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ

Δήμου Δάφνης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου 
του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες 
συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη 
εργασία.

4. Την υπ’ αριθμ. 42055/2006 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 48147/2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/401/ 
17953/28.8.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 
παρ. 1 της ΠΥΣ 55/1998 και την υπ’ αριθμ. 46578/2006 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α με τις 
οποίες εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμβά−
σεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραί−
τητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 
του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς 
ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη κα−
θήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου ενός Μουσικοσυνθέτη με ποσό αμοιβής 4.000 € 
για την υλοποίηση του προγράμματος της χορωδίας, 
για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα 
διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 34/2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ Δήμου Δάφνης και 
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατά−
ξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997.

Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε 
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας 
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός 5 ημερών από τη λήψη της πα−
ρούσας απόφασης.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από−
φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού 
έτους 2006 του εν λόγω φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. 52796 (3)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κοινοτικό 

Παιδικό Σταθμό Ν. Πεντέλης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του 
φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμ−
βάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

4. Την υπ’ αριθμ. 43248/2006 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 48147/2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 

με το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/
401/17953/28.8.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 
2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/1998, και την υπ’ αριθμ. 46578/2006 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α με τις 
οποίες εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμβάσεις 
μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋ−
πόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 
που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν 
πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλή−
λων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου (1) ατόμου, για το χρονικό διάστημα ενός έτους, 
σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 61/2006 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοτικού 
Παιδικού Σταθμού Ν. Πεντέλης και υπό την απαραίτη−
τη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του 
ν. 2527/1997 ως εξής:

1 Δασκάλα Ξένων Γλωσσών με ποσό αμοιβής 
4.950 €.

Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε 
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας 
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός 5 ημερών από τη λήψη της πα−
ρούσας απόφασης.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από−
φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού 
έτους 2006 του Κοινοτικού Παιδικού Σταθμού Ν. Πε−
ντέλης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    (4)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛ−

ΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 13781/Π01/4/00056/Ε/ν. 3299/2004/ 
29.12.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις ν. 3299/2004 
(Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως ισχύει, επένδυσης της επι−
χείρησης «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που 
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορ−
φής της λειτουργούσας ξενοδοχειακής μονάδας «ΕΜΜΑ−
ΝΤΙΝΑ», τεσσάρων αστέρων (4*), δυναμικότητας ογδόντα 
(80) δωματίων − εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) κλινών, 
στο Δήμο Γλυφάδας − επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 33 
− του Νομού Αττικής, συνολικού κόστους επτακοσίων χι−
λιάδων ευρώ (700.000,00 €), η οποία θα χρηματοδοτηθεί 
από ίδια συμμετοχή σε ποσοστό 65% επί του συνολικού 
κόστους, δηλαδή ποσού ίδιας συμμετοχής τετρακόσιες 
πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (455.000,00 €) και από δη−
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μόσια επιχορήγηση σε ποσοστό 35% επί του συνολικού 
κόστους, δηλαδή ποσού επιχορήγησης διακόσιες σαρά−
ντα πέντε χιλιάδες ευρώ (245.000,00 €).

Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημιουρ−
γηθούν δύο (2) νέες θέσεις απασχόλησης σε ισοδύναμα 
Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως ισχύει, είναι 
η 12.12.2006.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F
   (5)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ S.P. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 13757/Π01/4/00049/Ε/ν. 3299/2004/ 
29.12.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Αττικής, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως ισχύει, 
επένδυση της επιχείρησης «ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ S.P. ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στην ίδρυση 
δημόσιας χρήσεως κλειστού σταθμού ιδιωτικής χρήσης 
επιβατικών αυτοκινήτων εξήντα οκτώ (68) θέσεων, στο 
Δήμο Αθηναίων − επί των οδών Κύπρου 114−116 και Σπ. 
Τριαντάφυλλου − του Νομού Αττικής, συνολικού κόστους 
ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(1.340.000,00 €), η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ίδια 
συμμετοχή σε ποσοστό 30% επί του συνολικού κόστους, 
δηλαδή ποσού ίδιας συμμετοχής τετρακόσιες δύο χιλι−
άδες ευρώ (402.000,00 €), από δημόσια επιχορήγηση σε 
ποσοστό 45% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσού 
επιχορήγησης εξακόσιες τρεις χιλιάδες ευρώ (603.000,00 
€) και από τραπεζικό δάνειο σε ποσοστό 25% επί του 
συνολικού κόστους, δηλαδή ποσού τραπεζικού δανείου 
τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (335.000,00 €).

Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημιουρ−
γηθούν έξι (6) νέες θέσεις απασχόλησης σε ισοδύναμα 
Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως ισχύει, είναι 
η 12.12.2006.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F
   (6)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «DEVISE 

ENGINEERING A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕ−
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 13683/Π01/4/00044/Ε/ν. 3299/2004/ 
29.12.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−

ας Αττικής, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 
3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως ισχύει, επένδυ−
ση της επιχείρησης «DEVISE ENGINEERING A.E. ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ−
ΤΩΝ» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας μελέτης και 
κατασκευής ολοκληρωμένων συστημάτων επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο 
Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, του Νομού Αττικής, 
συνολικού κόστους επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(730.000,00 €), η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ίδια 
συμμετοχή σε ποσοστό 25% επί του συνολικού κόστους, 
δηλαδή ποσού ίδιας συμμετοχής εκατόν ογδόντα δύο 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (182.500,00 €), από δημόσια 
επιχορήγηση σε ποσοστό 40% επί του συνολικού κό−
στους, δηλαδή ποσού επιχορήγησης διακόσιες ενενήντα 
δύο χιλιάδες ευρώ (292.000,00 €) και από τραπεζικό 
δάνειο σε ποσοστό 35% επί του συνολικού κόστους, 
δηλαδή ποσού τραπεζικού δανείου διακόσιες πενήντα 
πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (255.500,00 €).

Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημι−
ουργηθούν έντεκα (11) νέες θέσεις απασχόλησης σε 
ισοδύναμα Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως ισχύει, είναι 
η 12.12.2006.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. 07/ΔΤΑ/18689 (7)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ−

που με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Δραπετσώνας» (Α.Ο.Δ.Δ.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 16 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α΄/4.12.1997) 
«Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995.
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 (ΦΕΚ/1693/

Β΄/18.11.2003) απόφαση σχετικά με μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων και εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού 
Γραμματέα στο Γενικό Δ/ντή Περιφέρειας.

5. Την υπ’ αριθμ. 07/ΔΤΑ/2118/27.5.2004 απόφασή μας 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 82330/Δ΄/4.6.2004, με την 
οποία συγχωνεύθηκαν τα ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Δραπετσώνας», «Δημοτικό Στάδιο Δήμου Δραπε−
τσώνας» και «Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Δραπετσώ−
νας» σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο «Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Δραπετσώνας» (Α.Ο.Δ.Δ.).

6. Την υπ’ αριθμ. 07/ΔΤΑ/18115/12.1.2005 απόφασή μας 
περί τροποποίησης συστατικής πράξης του ως άνω 
Νομικού Προσώπου.

7. Τις υπ’ αριθμ. 171/2005 και 37/2005 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δραπετσώνας και του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Δραπετσώνας αντίστοιχα», αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 07/ΔΤΑ/18115/12.1.2005 
απόφασή μας ως προς τη Διοίκηση ως εξής:

«Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 15μελές 
Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου θα ορίζε−
ται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 203 του π.δ. 
410/1995, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των νό−
μων 2399/1996 και 2503/1997 και από 5μελή Εκτελεστική 
Επιτροπή η σύνθεση της οποίας ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
ακολουθεί πάντοτε την δημοτική θητεία. Η θητεία των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δή−
μαρχος ή άλλο μέλος αιρετό ή μη, ο οποίος θα οριστεί 
από το Δήμαρχο.

Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του δύο Αντιπροέδρους. 
Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίσει με απόφασή του τον 
Αναπληρωτή του εκ των δύο Αντιπροέδρων. Με απόφα−
σή του μπορεί να ανακαλέσει τον ορισμό Αναπληρωτή 
του. Νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται 
όταν λήξει η θητεία των παλαιών και όταν κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους κενωθεί θέση για οποιον−
δήποτε λόγο.

Μέχρι να πληρωθεί η κενωθείσα θέση το Δ.Σ. λει−
τουργεί με ελλιπή σύνθεση, η οποία όμως δεν μπορεί 
να είναι κατώτερη από τον αριθμό που απαιτείται για 
απαρτία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 27 Δεκεμβρίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια

ΑΙΚ. ΓΙΑΒΑΣΗ
F

    Αριθμ. 102 (8)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ του Δήμου Μήθυ−
μνας Νομού Λέσβου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
• 31 του ν. 3013/2002
• 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
• 6 του ν. 2527/1997.
2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/

ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ.10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕ 
ΚΕΠ/11123/8.5.2006 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με τα 
οποία παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη 
συμπλήρωση των συμβάσεων των ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/90/27162/29.11.2006 έγγρα−
φο του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Απόστολου Ανδρεουλάκου, 
το οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων μίσθωσης 
έργου δωδεκάμηνης διάρκειας σε ΚΕΠ των οποίων οι 
συμβάσεις λήγουν κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.2007 
έως 30.4.2007 και σύμφωνα με τις οδηγίες του οποί−

ου θα πρέπει να συναφθεί η κατανεμηθείσα σύμβαση, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου από το Δήμο Μήθυμνας Νομού Λέσβου, διάρκειας 
έως δώδεκα (12) μήνες στο ΚΕΠ του Δήμου, του οποίου 
οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό 
διάστημα από 1.1.2007 έως 30.4.2007 με την προϋπόθεση 
εφαρμογής των παρακάτω όρων:

2α) Ταχυδρομική αποστολή της ηλεκτρονικά συνα−
φθείσας σύμβασης στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στη Διεύθυνση 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ.

β) Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, 
διακοπής, κλπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα 
συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την προη−
γούμενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Σε διαφορε−
τική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. δε θα κάνει δεκτή την 
νέα σύμβαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου ΚΕΠ.

4. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την υπ’ αριθμ. 11123/8.5.2006 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. ως εξής:

α) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών:

χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου 880 ευρώ.

β) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών:

χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ 
για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντιστοιχούν οι εξής 
υποπεριπτώσεις: 

− Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ.

− Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία έναρξης 
του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής την 1.2.2005).

5. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια από τη χρονι−
κή στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνιμο 
προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 3 Ιανουαρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

F
Αριθμ. 2337/192 (9)
    Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ της Κοινότητας 
Αβδέλλας Ν. Γρεβενών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
• 31 του ν. 3013/2002
• 15 παρ.1 του ν. 3260/2004
• 6 του ν. 2527/1997.
2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/7772/ΟΔΕ−

ΚΕΠ/14.10.2005, Φ.10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ 
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8.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχο−
νται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των 
συμβάσεων των ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/90/27162/29.11.2006 έγγραφο 
του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Απόστολου Ανδρεουλάκου, το 
οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου 
δωδεκάμηνης διάρκειας σε ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις 
λήγουν κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.2007 έως 30.4.2007 
και σύμφωνα με τις οδηγίες του οποίου θα πρέπει να 
συναφθεί η κατανεμηθείσα σύμβαση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθω−
σης έργου από την Κοινότητα Αβδέλλας Ν. Γρεβενών 
διάρκειας 12 μηνών, με την προϋπόθεση εφαρμογής των 
παρακάτω όρων:

2.1 Ταχυδρομική αποστολή της ηλεκτρονικά συναφθεί−
σας σύμβασης στο ΥΠΕΣΔΔΑ.

2.2 Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτηση, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο 
άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ενημέρωση και έγκρι−
ση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,το οποίο θα πρέπει να έχει 
ενημερωθεί από την αρμόδια των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. 
Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. δε θα κάνει 
δεκτή τη σύμβαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου ΚΕΠ (Κοινότητας Αβδέλλας.)

4. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την εγκύκλιο 11123/8.5.2006 ως εξής:

1) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 24 
μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ 055/3 του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου 880 ευρώ,

2) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

2.1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
αποζημίωση 880 ευρώ,

2.2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία έναρξης 
του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής την 1.2.2005).

5. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια από τη χρονι−
κή στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνιμο 
προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γρεβενά, 28 Δεκεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

F
          Αριθμ. 7412 (10)
Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δή−

μου Μουδανιών με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευ−
σης και κατάρτισης Ν. Ποτίδαιας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 Περί 

Σχολικής Περιουσίας και Λειτουργίας Σχολείων.

2. Το άρθρο 203 του π.δ. 410/1995.
3. Την υπ’ αριθμ. 256/2006 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Μουδανιών, για σύσταση «Σχολικής επιτρο−
πής του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευ−
σης και κατάρτισης Ν. Ποτίδαιας», αποφασίζουμε:

1. Συστήνεται στο Δήμο Μουδανιών του Νομού Χαλκιδι−
κής Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή του εργαστηρίου ειδικής επαγγελμα−
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Ν. Ποτίδαιας».

2. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 5μελές διοικητικό 
συμβούλιο, αποτελούμενο από:

α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή άλλο μέλος αιρετό ή μη 
που ορίζεται απ’ αυτόν ως Πρόεδρο.

β) Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, με τον αναπληρωτή του. 

γ) Το Διευθυντή του Εργαστηρίου ειδικής επαγγελμα−
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Ν. Ποτίδαιας.

δ) Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
των μαθητών του Εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης Ν. Ποτίδαιας.

ε) Εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων του Ερ−
γαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης Ν. Ποτίδαιας.

3. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
− Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, 
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, ανα−
λώσιμων υλικών κ.λπ.

− Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή−
ρηση των διδακτηρίων,

− Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, 
εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστά−
σεων.

− Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο 
εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη 
με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικότερα η 
λήψη όλων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της 
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

4. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. του νομικού προσώπου 
λήγει με τη λήξη της δημοτικής Περιόδου.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί τη δημοτική 
περίοδο. 

Το Δ.Σ. εκλέγει Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
5. Πόροι του νομικού προσώπου είναι:
− Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
− Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
− Κάθε είδους εισφορές, δωρεές κληροδοσίες.
− Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγ−

μάτων ή υπηρεσιών.
− Πρόσοδοι από την περιουσία του.
6. Περιουσία: Το διδακτήριο του Εργαστηρίου ειδι−

κής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Ν. 
Ποτίδαιας.

7. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο της Σχολι−
κής Επιτροπής και, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, 
από τον Αντιπρόεδρο.

Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον προϋπο−
λογισμό του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 10 Νοεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
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    Αριθμ. 12193 (11)
Σύσταση ίδιου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

του Δήμου Μουδανιών με την επωνυμία Σχολική Επι−
τροπή 4ου Δημ. Σχολείου Ν. Μουδανιών».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕδΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 «Περί 

Σχολικής Περιουσίας και Λειτουργίας Σχολείων».
2. Το άρθρο 203 του π.δ. 410/1995.
3. Την υπ’ αριθμ. 407/2006 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Μουδανιών, για σύσταση Σχολικής Επιτρο−
πής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών, απο−
φασίζουμε:

1. Συστήνεται στο Δήμο Μουδανιών ίδιο Νομικό Πρό−
σωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επι−
τροπή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών».

2. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 5μελές διοικητικό 
συμβούλιο, αποτελούμενο από:

α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή άλλο μέλος αιρετό ή μη 
που ορίζεται απ’ αυτόν ως Πρόεδρο.

β) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο, με τους αναπληρωτές τους.

γ) Το Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μου−
δανιών. 

δ) Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
των μαθητών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδα−
νιών, με τον αναπληρωτή του.

3. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
− Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, 
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, ανα−
λώσιμων υλικών κ.λπ.

− Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή−
ρηση των διδακτηρίων.

− Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, 
εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστά−
σεων.

− Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο 
εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, 
με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικότερα η 
λήψη όλων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της 
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

4. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. του νομικού προσώπου 
λήγει με τη λήξη της δημοτικής περιόδου.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί τη δημοτική 
περίοδο.

Το Δ.Σ. εκλέγει Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
5. Πόροι του νομικού προσώπου είναι:
− Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.

− Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
− Κάθε είδους εισφορές, δωρεές κληρονομιές, κλη−

ροδοσίες.
− Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόντων πραγ−

μάτων ή υπηρεσιών.
− Πρόσοδοι από την περιουσία του.
6. Περιουσία: Το διδακτήριο του 4ου Δημοτικού Σχο−

λείου Ν. Μουδανιών.
7. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 

και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο της Σχολι−
κής Επιτροπής και, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, 
από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και, όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο.

Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον προϋπο−
λογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 10 Νοεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
    Αριθμ. 5281 (12)

Κύρωση Αναδασμού της κτηματικής περιοχής του 
Δ.Δ. Σκιαδά του Δήμου Λούρου.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ν. 674/1977 

«περί αναδασμού».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 32 και 39 του ν. 2218/1994 

(ΦΕΚ 90/13.6.1994 τ.Α΄) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης», τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια 
Αυτ/ση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/16.9.1994) «Συμπλήρωση διατάξεων 
για τη Νομαρχιακή Αυτ/ση και άλλες διατάξεις και

3. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Εγγείων Βελτι−
ώσεων και Πολιτικής Γης της Νομαρχιακής Αυτ/σης 
Πρέβεζας, αποφασίζουμε:

Κυρούμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορφώ−
θηκε με τον αναδασμό το έτος 2003−04 στην κτηματι−
κή περιοχή του Δ.Δ. Σκιαδά Δήμου Λούρου όπως αυτό 
απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την Επιτροπή 
Αναδασμού κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα 
της περιοχής αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πρέβεζα, 21 Δεκεμβρίου 2006

Ο Νομάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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.gr*02000853001070008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

 Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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