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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.25006/6127
(1)
Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Βιομηχα−
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας υπ’ αρ. Δ10/Φ68/
οικ.30842/7.12.1993 (ΦΕΚ 917/Β΄) «Όροι και διαδικασία
εκμισθώσεως εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των
Δημοσίων Λατομείων Αδρανών Υλικών» όπως συ−
μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Δ10/Β/
Φ68/οικ.17611/30.11.2000 (ΦΕΚ 1545/Β΄) και Δ10/Β/Φ68/
οικ. 10693/3065/8.6.2005 (ΦΕΚ 821/Β΄) αποφάσεις του
Υπουργού Ανάπτυξης, αντίστοιχα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών
υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με
τον ν. 2115/93 (ΦΕΚ 15/Α΄).
2. Της απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργει−
ας και Τεχνολογίας υπ’ αριθ. Δ10/Φ68/οικ.30842/7.12.1993
(ΦΕΚ 917/Β’) «Όροι και διαδικασία εκμισθώσεως, εκμε−
ταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων Λατομείων
αδρανών υλικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιή−
θηκε με τις υπ’ αρ. Δ10/Β/Φ68/οικ.17611/30.11.2000 (ΦΕΚ
1545/Β΄) και Δ10/Β/Φ68/οικ. 10693/3065/8.6.2005 (ΦΕΚ 821/
Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, αντίστοιχα.
3. Του π.δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α΄) που αναφέρεται στη συγχώ−
νευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. / Δ15/Α/ΓΦ19/οικ.4889/24.4.2004 (ΦΕΚ
528/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
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πουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη
Παπαθανασίου.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2.ζ.ΙΙ. του άρθρου
3 της απόφασης Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας υπ’ αρ. Δ10/Φ68/οικ. 30842/7.12.1993 (ΦΕΚ 917/Β΄)
«Όροι και διαδικασία εκμισθώσεως εκμεταλλεύσεως και
διαχειρίσεως των Δημοσίων Λατομείων Αδρανών Υλικών»
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.
Δ107Β/Φ68/οικ.17611/30.11.2000 (ΦΕΚ 1545/Β΄) και Δ10/Β/Φ68/
οικ. 10693/3065/8.6.2005 (ΦΕΚ 821 /Β΄) αποφάσεις του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, αντίστοιχα, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εφόσον πρόκειται για λατομεία της περιπτώσεως β
της παραγ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1428/1984, όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.2115/1993, τα οποία
περικλείουν πετρώματα κατάλληλα για την παραγωγή
αδρανών υλικών προς τροφοδοσία τσιμεντοβιομηχανιών,
μαζί με τα προαναφερθέντα στοιχεία ο φάκελος πρέπει
να περιλαμβάνει και την άδεια λειτουργίας του εργοστα−
σίου παραγωγής τσιμέντου. Στην περίπτωση υπό ίδρυση
τσιμεντοβιομηχανιών αντί της άδειας λειτουργίας του
εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου ο φάκελος θα πρέπει
να περιλαμβάνει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον η διαδικασία προκαταρ−
κτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης για
το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου και έχει εκδοθεί
θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθώς
και στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφε−
ρόμενος διαθέτει δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης
επαρκούς χρονικής διάρκειας επί του χώρου στον οποίο
θα ανεγερθεί το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου.
2. Το εδάφιο (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της
ανωτέρω απόφασης Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργει−
ας και Τεχνολογίας υπ’ αρ. Δ10/Φ68/οικ.30842/7.12.1993,
αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Ο χρόνος ενάρξεως της παραγωγικής διαδικασίας
του λατομείου, που δεν πρέπει να είναι μικρότερος των
δώδεκα μηνών, ούτε μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων
μηνών από της υπογραφής της συμβάσεως μισθώσε−
ως. Στην περίπτωση υπό ίδρυση τσιμεντοβιομηχανιών
ο χρόνος αυτός συσχετίζεται και με την ημερομηνία
εκδόσεως της άδειας λειτουργίας του αντίστοιχου ερ−
γοστασίου παραγωγής τσιμέντου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ

F
Αριθμ. Α−οικ. 74021/7150
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β−13985/1070/3.3.2005 (Β΄
321) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών «Όροι και προϋποθέσεις αντικατάστασης
αστικών και υπεραστικών λεωφορείων».
O YΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Της περίπτωσης β, της παραγράφου 3 του άρθρου
11 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) «Οργάνωση και λειτουργία
των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία,
τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων
μεταφορών και άλλες διατάξεις».

β. Του άρθρου 29 Α΄ του νόμου 1558/1985 (Α΄ 137)
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως σε αυτό
προστέθηκε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν.
2469/1997 (Α΄ 38) και έχει περιληφθεί στο άρθρο 90,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄
137) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα.
γ. Της υπ’ αριθμ. Β−13985/1070/3.3.2005 (Β΄ 321) απόφα−
σης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Όροι
και προϋποθέσεις αντικατάστασης αστικών και υπερα−
στικών λεωφορείων» όπως ισχύει.
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
Β−13985/1070/3.3.2005 (Α΄ 321) απόφασης «Όροι και προϋ−
ποθέσεις αντικατάστασης αστικών και υπεραστικών λε−
ωφορείων, προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Σε κάθε περίπτωση λεωφορεία υπεραστικού τύπου,
πάνω από δώδεκα (12) μέτρα, τίθενται σε κυκλοφορία,
μόνο, στο όνομα του νομικού προσώπου του συγκοι−
νωνιακού φορέα»
Η παράγραφος 3 αναριθμείται και παίρνει αριθμό
σειράς 4.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Β−13985/
1070/3.3.2005 (Β΄ 321) απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Υπεραστικά λεωφορεία ενταγμένα σε Αστικά ΚΤΕΛ
Α.Ε. ή ΚΤΕΛ και αστικά λεωφορεία ενταγμένα σε υπε−
ραστικά ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ που εκμεταλλεύονται και
αστικές λεωφορειακές γραμμές, επιτρέπεται να αντικα−
θίστανται με άλλα αστικού ή ημιαστικού τύπου.
Λεωφορεία υπεραστικού τύπου, των οποίων η άδεια
κυκλοφορίας είναι στο όνομα του νομικού προσώπου του
συγκοινωνιακού φορέα που εκμεταλλεύονται αστικές
και υπεραστικές λεωφορειακές γραμμές, επιτρέπεται να
αντικαθίστανται με άλλα αστικού ή ημιαστικού τύπου»,
τα οποία θα χρησιμοποιούνται σε αστική γραμμή».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΛΙΑΠΗΣ

F
Aριθμ. 08/ΔΤΑ/28057/8482
(3)
Τροποποίηση της αριθ. 08/ΔΤΑ/10945/8.6.2000 (ΦΕΚ 761/
τ.Β΄/21/6/2000) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Αττικής, για σύσταση Νομικού Προσώπου
με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑ−
ΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ)»
στο Δήμο Καλυβιών, όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 08/ΔΤ Α/3092/18.2.2003 όμοια απόφαση.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ
231/Α΄)·
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 29Α του ν. 1558/1985 που
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α΄ 38)
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και έχει περιληφθεί στο άρθρο 90, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 137) «Κώδικας Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης
που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής πράξης.
4) Την αριθμ. 08/ΔΤΑ/10945/8.6.2000 (ΦΕΚ 761/τ.Β΄/
21.6.2000) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Αττικής, για σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ)» στο Δήμο
Καλυβιών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 08/ΔΤΑ/
3092/18.2.2003 όμοια απόφαση.
5) Την αριθ. οικ. 16976/12.11.2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για μεταβίβαση εξουσί−
ας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας» στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής.
6) Την αριθμ. 85/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Καλυβιών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 08/ΔΤΑ/10945/8.6.2000 (ΦΕΚ
761/τ.Β΄/21.6.2000) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Αττικής, για σύσταση Νομικού Προσώπου με
την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ)» στο Δήμο
Καλυβίων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 08/ΔΤΑ/
3092/18.2.2003 όμοια απόφαση, ως προς το άρθρο 5 που
αφορά την Διοίκηση του Νομικού Προσώπου, ως εξής:
Άρθρο 5 Διοίκηση
Α. Από τον εκάστοτε Δήμαρχο ως Πρόεδρος ή άλλο
μέλος αιρετό ή μη, που ορίζεται από αυτόν.
Β. Από τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους και
Γ. Από έντεκα (11) δημότες.
Ακροτελεύτια διάταξη
Από την παραπάνω τροποποίηση δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καλυβίων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 08/ΔΤΑ/10945/8.6.2000
(ΦΕΚ 761/τ.Β΄/21.6.2000) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Αττικής, για σύσταση ιδίου Νομικού Προ−
σώπου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ)»
στο Δήμο Καλυβίων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
08/ΔΤ Α/3092/18.2.2003 όμοια απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 30 Νοεμβρίου 2005
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F
Aριθμ. 08/ΔΤΑ/28055/8510
(4)
Τροποποίηση της αριθ. 13337/24.5.1991 (ΦΕΚ 611/τ.Β΄/
2.8.1991) απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής,
για σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία
«Πνευματικό και Εκπολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κα−
λυβιών Θορικού Αττικής» στο Δήμο Καλυβιών, όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5193/5.4.1995 απόφαση
του Περιφερειακού Διευθυντή Ανατολικής Αττικής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ
231/Α΄).
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).
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3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 που
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992, και αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997
(Α΄ 38) και έχει περιληφθεί στο άρθρο 90, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 137) «Κώδικας Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης
που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής πράξης.
4) Την αριθμ. 13337/24.5.1991 (ΦΕΚ 611/τ.Β΄/2.8.1991) από−
φαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, για σύσταση
ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματι−
κό και Εκπολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλυβιών Θορικού
Αττικής» στο Δήμο Καλυβιών, όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 5193/5.4.1995 απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Ανατολικής Αττικής.
5) Την αριθμ. οικ. 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 αριθμ. 66/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Καλυβιών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 13337/24.5.1991 (ΦΕΚ 611/τ.Β΄/
2.8.1991) απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, για
σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πνευμα−
τικό και Εκπολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλυβιών Θορικού
Αττικής» στο Δήμο Καλυβιών, όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 5193/5.4.1995 απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Ανατολικής Αττικής, ως προς τα άρθρα 3
παρ.α και 4 που αφορούν την επιχορήγηση του Δήμου
και την σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ
αντίστοιχα, ως εξής:
3. Πόροι του νομικού προσώπου είναι :
α. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ανερχόμενη στο
ποσό των 40.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν
οι υπόλοιπες παράγραφοι.
4. Το συνιστώμενο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκα−
πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από :
Α. Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή άλλο μέλος αιρετό ή μη
που ορίζεται από αυτόν, ως Πρόεδρος.
Β. Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
Γ. Έντεκα (11) δημότες, που ορίζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις παραπάνω τροποποιήσεις προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού του Δή−
μου Καλυβιών έτους 2005 και εφεξής, ποσού 40.000,00 €.
Για την παραπάνω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 00−6731.001.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 13337/24.5.1991 (ΦΕΚ 611/
τ.Β΄/2.8.1991) απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής,
για σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία
«Πνευματικό και Εκπολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλυβιών
Θορικού Αττικής» στο Δήμο Καλυβιών, όπως τροποποι−
ήθηκε με την αριθμ. 5193/5.4.1995 απόφαση του Περιφε−
ρειακού Διευθυντή Ανατολικής Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 30 Νοεμβρίου 2005
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/28056/8511
(5)
Τροποποίηση της αριθ. 17323/20.6.1984 (ΦΕΚ 454/τ.Β΄/
9.7.1984) απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττι−
κής, για σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία
«Δημοτική Φιλαρμονική Καλυβιών» στο Δήμο Καλυβιών,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5192/5.4.1995 όμοια
του Περιφερειακού Διευθυντή Ανατολικής Αττικής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α΄).
2) Τις διατάξεις του ν.2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στε−
λέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997).
3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 που
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 και αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α΄ 38)
και έχει περιληφθεί στο άρθρο 90, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 137) «Κώδικας Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης
που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής πράξης.
4) Την αριθ. 17323/20.6.1984 (ΦΕΚ 454/τ.Β’ /9.7.1984) από−
φαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, για σύσταση
ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική
Φιλαρμονική Καλυβιών» στο Δήμο Καλυβιών, όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθμ. 5192/5.4.1995 όμοια του Περι−
φερειακού Διευθυντή Ανατολικής Αττικής.
5) Την αριθμ. οικ. 16976/12.11.2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για μεταβίβαση εξουσί−
ας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας» στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής.
6) Την αριθμ. 69/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Καλυβιών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 17323/20.6.1984 (ΦΕΚ 454/
τ.Β΄/9.7.1984) απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττι−
κής, για σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία
«Δημοτική Φιλαρμονική Καλυβιών» στο Δήμο Καλυβιών,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5192/5.4.1995 όμοια
του Περιφερειακού Διευθυντή Ανατολικής Αττικής, ως
προς το άρθρο 3 παράγραφο α που αφορά τους πόρους
του Νομικού Προσώπου, ως εξής:
3. Πόροι του νομικού προσώπου είναι:
α. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ανερχόμενη στο
ποσό των 25.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν
οι υπόλοιπες παράγραφοι.
Ακροτελεύτια διάταξη − Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Καλυβιών 25.000 ευρώ και εφεξής. Για την παραπάνω
δαπάνη έχει γραφτεί πίστωση στον υπό εκτέλεση προ−
ϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 00−6731.001.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 17323/20.6.1984 (ΦΕΚ 454/
τ.Β΄/9.7.1984) απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής,
για σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία
«Δημοτική Φιλαρμονική Καλυβιών» στο Δήμο Καλυβιών,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5192/5.4.95 όμοια του
Περιφερειακού Διευθυντή Ανατολικής Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 30 Νοεμβρίου 2005
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

Αριθμ. 64156
(6)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της αμιγούς Δη−
μοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αργυρούπολης με
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δή−
μου Αργυρούπολης» (Δ.Ε.Α.Δ.Α.).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 277 έως 284 του π.δ/τος
410/95 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 231).
2. Την αριθμ. 25027/1984 απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.244/19.4.84 τ.Β΄.
3. Το υπ’ αριθμ. 520/88 π.δ. (Φ.Ε.Κ. 236/24.10.1998 τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 5 του
ν. 2307/1995.
4. Τις παραγράφους 22,23 και 24 του άρθρου 11 του
ν.2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/30.5.1997 τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 27373/16.6.1986 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 526/Β/24.7.1986
και αφορά στη σύσταση στο Δήμο Αρνυρούπολης Δημοτι−
κής Επιχείρησης με το όνομα «Δημοτική Επιχείρηση Ανά−
πτυξης Δήμου Αργυρούπολης», όπως τροποποιήθηκε.
6. Τις αριθμ. 275/2005 του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αργυρούπολης που αφορά στην τροποποίηση
της συστατικής πράξης της αμιγούς Δημοτικής Επιχεί−
ρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυ−
ξης Δήμου Αργυρούπολης».
7. Την αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003
τ.β’. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων,
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή
Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων
Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και
στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων
αυτών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούνται το άρθρο 2 της συστατικής πράξης
της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αργυ−
ρούπολης (ΦΕΚ 526/Β/24.7.1986).
«Σκοπός της επιχείρησης», προσθέτοντας μετά την
παρ. ια) τα εξής:
ιβ) Η παροχή υπηρεσιών
1) ψηφιοποίησης πάσης φύσεως δεδομένων όπως έγ−
γραφα, έντυπα, βιβλία, αρχεία εικόνων, φωνητικά αρ−
χεία και κάθε άλλου είδους δεδομένων που επιδέχεται
ψηφιοποίηση.
2) διαδικτύου (internet) όπως συνδρομές σε φυσικά
και νομικά πρόσωπα, διαφήμιση σε ιστοσελίδες, κατα−
σκευή ιστοσελίδων, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την
εγκατάσταση, χρήση και εκπαίδευση των χρηστών, κάθε
άλλη σχετική με την εν λόγω τεχνολογία υπηρεσία,
καθώς και τηλεφωνίας σταθερής, κινητής, ενσύρματης
και ασύρματης και μέσω διαδικτύου (VoIP).
3) διαχείρισης, εγκατάστασης, συντήρησης, επεξερ−
γασίας και επέκτασης:
α) κάθε τεχνολογίας που αφορά σε τηλεοπτικές, ρα−
διοφωνικές, δορυφορικές εκπομπές σημάτων, σημάτων
ήχου, εικόνας και δεδομένων, φωνής
β) κάθε τεχνολογίας που αφορά σε συστήματα ασφα−
λείας, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας, ανίχνευσης υγρα−
σίας. Θερμοκρασίας κ.λ.π.
γ) κάθε τεχνολογίας που αφορά σε μετάδοση και
αναμετάδοση παντός είδους σημάτων με κάθε τεχνο−
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λογία−μέθοδο μετάδοσης περιλαμβανομένου και του
διαδικτύου (internet)
4) διαφήμισης σε κάθε μέσο μαζικής επικοινωνίας πε−
ριλαμβανομένου και του διαδικτύου (internet)
5) αντιπροσώπευσης εγχώριων και ξένων οίκων και
επιχειρήσεων είτε απ’ ευθείας, είτε ως δικαιοδόχοι
(franchisees) κάθε σχετικής με τους σκοπούς της επι−
χείρησης υπηρεσίας και προϊόντος
6) δικαιοπάροχης (franchise) κάθε υπηρεσίας και προϊ−
όντος που η Δημοτική Επιχείρηση παράγει και προωθεί
ή μεταπουλά
7) μίσθωσης προς τρίτους :
α) κάθε είδους περιεχομένου (ψηφιακού, τηλεοπτικού,
ραδιοφωνικού, internet),
β) χρόνου διέλευσης σε ιδιόκτητα δίκτυα και δίκτυα
τρίτων,
γ) εξοπλισμού σχετικού με κάθε παρεχόμενη υπηρε−
σία, παραγωγή και εμπορία της Δημοτικής Επιχείρησης
ιγ) Η παραγωγή, επεξεργασία, κατασκευή και εμπορία
1) πάσης φύσεως εκπαιδευτικού υλικού όπως βιβλία,
δίσκοι, παρτιτούρες, αφίσες, φωτογραφίες, σύμπακτοι
δίσκοι (CD) κ.λπ, σε έντυπη ή και ψηφιακή μορφή
2) μουσικών οργάνων και αναλωσίμων τους όπως
χορδές κ.λπ.
3α) εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλι−
σμού ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, εξοπλισμού
διαδικτύου (internet) και άλλων σχετικών συσκευών όπως
γεννήτριες, συσκευές παροχής αδιάλειπτης τάσης (UPS)
αισθητήρες, διαγνωστικές συσκευές κ.λπ.
3β) κάθε άλλης συσκευής που μπορεί να συνδέεται
ενσύρματα ή και ασύρματα με υπολογιστή
3γ) εξοπλισμού για ασύρματη και ενσύρματη τηλεφω−
νία και μετάδοση κάθε είδους σήματος και περιεχομέ−
νου (φωνή, δεδομένα, εικόνα κ.λπ.)
4) κάθε είδους σχετικών αναλωσίμων όπως χαρτί,
καλώδια, δισκέτες, ταινίες, μελάνια κ.λπ.
5) λογισμικού (προγράμματα και εφαρμογές ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών)
ιδ) η έρευνα, συμμετοχή σε ερευνητικά σχήματα, προ−
γράμματα σε όλους τους τομείς που η Δημοτική Επι−
χείρηση δραστηριοποιείται και περιλαμβάνονται στο
παρόν καταστατικό, καθώς και
α) η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων ερευνών, εφευ−
ρέσεων, προτύπων, δειγμάτων κ.λπ., νομικών και φυσικών
προσώπων, με την χρηματοδότηση, κατοχύρωσή τους
στους σχετικούς ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς
και προώθησή τους εμπορικά.
β) η συνεργασία με ερευνητές, ερευνητικά ιδρύματα,
A.E.I., T.E.I, και κάθε άλλο φορέα, διαχειριστική αρχή,
κ.λπ., που δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας.
Κάλυψη Δαπάνης
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αργυρούπολης
και της ΔΕΑΔΑ.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 27373/16.6.1986 από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Aριθμ. 07/ΔΤΑ/20734
(7)
Τροποποίηση του Oργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Δήμου Κορυδαλλού.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2005

Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2005

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α.
Η Διευθύντρια
ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α.
Η Διευθύντρια
ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1586/1986.
3. Τις διατάξεις των π.δ. 37 Α/1987 & 22/1990.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/1981, όπως
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 1832/1982 και
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.
2307/1995.
5. Τις διατάξεις των Νόμων α) ν. 2130/1994, β) ν. 2190/
1994 και γ) 2218/1994.
6. Τις διατάξεις του ν. 3013/2002.
7. Το 8084/20.2.2003 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «περί
πρόβλεψης θέσεων στους Οργανισμούς Εσωτερικής
Υπηρεσίας των ΟΤΑ».
8. Την οικ. 16978/12.11.2003 (ΦΕΚ/1693/Β΄/18.11.2003) από−
φαση σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσί−
ας υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα στο Γενικό
Δ/ντη Περιφέρειας.
9. Τις αριθμ. 07/ΔΤΑ/862/2.2.2004 (ΦΕΚ 277/τ. Β΄/
10.2.2004) και 07/ΔΤΑ/12078/25.8.2004 (ΦΕΚ 1358/τ. Β΄/
3.9.2004) αποφάσεις μας «περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.
Δήμου Κορυδαλλού».
10. Την 403/26.9.2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Κορυδαλλού.
11. Την σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. ν. Πειραιά, όπως διατυπώθηκε
στο αρίθμ. 23/2005 (θέμα 1ο) πρακτικό του, αποφασί−
ζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Κορυδαλλού, ως κατωτέρω:
Στο Άρθρο 6, που αφορά στην Επιλογή Προϊσταμέ−
νων Υπηρεσιακών Μονάδων − Προϊστάμενοι Οργανικών
Μονάδων, η περίπτωση:
A3. Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, τροποποιείται
και συμπληρώνεται ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών επιλέγονται
υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ ή TE ή ΔΕ από κοινού και
συγκεκριμένα: Κλάδων ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού ή
TE Κοινωνικών Λειτουργών ή TE Διοικητικού / Λογιστι−
κού ή TE Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. ή ΔΕ Διοικητικών /
Γραμματέων».
Για την κάλυψη της δαπάνης της προαναφερόμενης
τροποποίησης − συμπλήρωσης έχει γίνει η σχετική πρό−
βλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορυ−
δαλλού, ύψους 1.560,00 Ευρώ με ΚΑ 15/6011.0001.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./30416
(8)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Κοινότητας Άνοιξης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1188/1981 όπως
τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 8 παρ.5 του
ν.2307/1995.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2503/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2190/1994 καθώς
& των π.δ. 37α/1987, 22/1990, 50/2001 & 347/2003.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 8 & 12 του ν.2307/1995
καθώς και του ν. 2683/1999.
5. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 άρθρο 9 παρ. 1 και
άρθρο 18 παρ. 12.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.3013/2002.
7. Την υπ’ αριθμ. 247/2005 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Άνοιξης.
8. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής που δι−
ατυπώθηκε στο 13ο/15.12.2005 πρακτικό του.
9. Τα στοιχεία του οικείου φακέλου.
10. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 που
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 και αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α΄ 38)
και έχει περιληφθεί στο άρθρο 90, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 137) «Κώδικας Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.
11. Την υπ’ αριθ. οικ. 16976/12.11.2003 (ΦΕΚ 1693/Β/2003)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής
για μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας» στο Γενικό Διευθυντή της
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 247/2005 απόφαση του Κοινοτι−
κού Συμβουλίου Άνοιξης που αφορά την τροποποίηση του
Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας και διαρθρώνεται ως εξής:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο: (Οργάνωση υπηρεσιών)
Οι υπηρεσίες της Κοινότητας συγκροτούνται σε:
Μία (1) Δ/νση υπηρεσιών και τα παρακάτω τμήματα
και αυτοτελή γραφεία:
1. Τμήμα Δ/κών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες σε θέματα:
Γραμματείας Προέδρου, Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρω−
τοκόλλου, Τηλεφωνικού κέντρου, Διεκπεραίωσης αλληλο−
γραφίας, Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων και Στρατο−
λογίας, υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, Δημοσίων
σχέσεων, Εθνικών εορτών, Αδειών υγειονομικού ενδιαφέ−
ροντος, Φορολογικών διαφορών, Αλλοδαπών.
2. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες
σε θέματα:
Οικονομικής διαχείρισης, κατάρτισης και τήρησης του
προυπ/σμού, απολογισμού, έκδοσης Χ.Ε.Π, βεβαίωσης
και είσπραξης εσόδων, φόρων, τελών, δικαιωμάτων, προ−
στίμων, προμηθειών σε συνεργασία με τα άλλα τμήμα−
τα, Ταμιακής υπηρεσίας(είσπραξης εσόδων, πληρωμών
δαπανών), μισθοδοσίας και ασφάλισης προσωπικού.
3. Τμήμα Υδρευσης,καθ/τας,ηλεκτροφωτισμού,Κοιμητηρίου,
περιβάλλοντος και πρασίνου με αρμοδιότητες σε θέματα:
Υδρευσης,(συντήρησης και λειτουργίας δικτύου, νέων
συνδέσεων,καταμέτρησης υδρομετρητών και συντήρη−
σής του), προγραμματισμός, κατανομή και εκτέλεση των

απαραίτητων εργασιών ύδρευσης,καθ/τας, ηλεκτροφω−
τισμού, Κοινοτικού Κοιμητηρίου,Κοινοτικού Γυμναστη−
ρίου, περιβάλλοντος και συντήρησης πρασίνου, κήπων,
δενδροστοιχιών, κοινοτικών οδών,εποπτείας εργατοτε−
χνικού προσωπικού, αποθήκευσης υλικών κίνησης οχη−
μάτων και συντήρησής τους, Κοινοτικής Αστυνομίας.
Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικής υπηρεσίας με αρμοδιό−
τητες σε θέματα:
Επίβλεψης,δημοπράτησης των Κοινοτικών έργων−
εργασιών, σύνταξης μελετών, τοπογράφησης κοινο−
τικών ακινήτων,κοινοτικής περιουσίας γενικότερα, και
σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, Προιστάμενο Δ/νσης
και άλλα τμήματα για τεχνικά θέματα που ανακύπτουν.
Παρακολουθεί, επιβλέπει, συντονίζει την πρόοδο της
Πολεοδομικής μελέτης και του Σχεδίου Πόλης καθώς
και του Κτηματολογίου.
Άρθρο 2ο: (Θέσεις προσωπικού)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
Α. Διοικητικό Προσωπικό:
Για την πλήρωση των κενών η κενούμενων θέσεων των
παρακάτω κλάδων απαιτείται η γνώση χρήσης Η/Υ.
Τρείς (3) θέσεις κλάδου ΠΕ1 Δ/κού−Οικονομικού
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού−Λογιστικού
Δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ 17 Oικονομικού−Λογιστικού
Επτά (7) θέσεις κλάδου ΔΕ1 Δ/κού
Μία (1) θέση κλάδου ΔΕ15 εισπράκτορα
Επτά (7) θέσεις κλάδου ΔΕ38 χειριστού Η/Υ
Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ1 κλητήρα – γενικών καθηκό−
ντων
Ειδικές θέσεις: Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής
Αστυνομίας
Β.Τεχνικό Προσωπικό:
Για τη πλήρωση των κενών η κενούμενων θέσεων των
παρακάτω κλάδων απαιτείται η γνώση χρήσης Η/Υ.
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφου Μηχανικού
Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγου Πολ. Μηχανι−
κού
Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ5 Τεχνολόγου Μηχανολόγου−
Ηλεκτρολόγου
Μία θέση (1) κλάδου ΔΕ2 επόπτη καθ/τας
Μία (1) θέση κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων
Μία (1) θέση κλάδου ΔΕ28 χειριστή μηχανημάτων έρ−
γων
Επτά (7) θέσεις κλάδου ΔΕ29 οδηγών
Τρείς (3) θέσεις κλάδου ΔΕ30 τεχνιτών υδραυλικών
Μια (1) θέση κλάδου ΔΕ35 δενδροκηπουρών
Δέκα έξη (16) θέσεις κλάδου ΥΕ16 εργατών εκ των
οποίων,οκτώ(8)εργατών καθ/τας θέσεις τρείς (3) θέσεις
εργατών ύδρευσης, δύο (2) εργατών Νεκροταφείου δύο
(2) εργατών κήπων και δενδροστοιχιών και μία (1) θέση
καθαρίστριας του Κοινοτικού Καταστήματος και Πνευ−
ματικού Κέντρου.
Γ. Προσωρινές θέσεις μονίμων υπαλλήλων (ν. 1735/
1987)
Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ16 καθαρίστριας του Κοινοτικού
Καταστήματος
Δ. Προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας Ι.Δ. Αορί−
στου Χρόνου.
Μία (1) θέση οδηγού
Ε. Προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου χρό−
νου
(άρθρο 18 παρ.12 του ν. 2503/1997)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Δέκα (10) θέσεις διαφόρων ειδικότήτων με απασχόλη−
ση οκτώ (8) μήνες ετησίως.Ο αριθμός των προσλαμβα−
νομένων κατά ειδικότητα από τις πιο πάνω θέσεις θα
καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Κ.Σ.
Άρθρο 3o: (Προσόντα διορισμού)
Προσόντα διορισμού σε όλους τους κλάδους που ανα−
φέρονται πιο πάνω, ορίζονται τα προβλεπόμενα στα
π.δ/τα 37α/1987, 22/1990 και 50/2001 που αφορούν τον
καθορισμό των προσόντων σε θέσεις του Δημοσίου και
των ΟΤΑ για κάθε κλάδο και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.Για τις θέσεις ΔΕ24, ΔΕ28, ΔΕ29 και ΔΕ30 όπως
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 83 του ν. 1943/1991, το άρ−
θρο 18 του ν. 2503/1997 και για το προσωπικό Ι.Δ ορισμέ−
νου χρόνου τα προβλεπόμενα από την αριθμ. 5089/1997
απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α (ΦΕΚ 117/26.2.1997).
Άρθρο 4ο
Προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και όλου του προ−
σωπικού της Κοινότητας είναι ο Πρόεδρος της Κοινό−
τητας.
Άρθρο 5ο: (Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων)
Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Κοινότη−
τας ορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατά−
ξεις του άρθρου 6 του ν.2190/94 και θα επιλέγονται:
Α) Της Δ/νσης της Κοινότητας από τον κλάδο ΠΕ1
Δ/κού.
Β) Του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών από τους
κλάδους ΠΕ1, ΤΕ17, ΔΕ1.
Γ) Του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών από τους
κλάδους ΠΕ1, ΤΕ17, ΔΕ1.
Δ) Του τμήματος Υδρευσης − Καθαριότητας – Ηλε−
κτροφωτισμού, Νεκροταφείου, πρασίνου, από τους κλά−
δους ΤΕ3, ΔΕ1, ΔΕ2, ΔΕ30.
Ε) Το αυτοτελούς γραφείου Τεχνικών Υπηρεσιών από
τους κλάδους ΠΕ6, ΠΕ3.
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ:
1) Ασκεί την Δ/νση (εντολή, έλεγχο, εποπτεία, συντονι−
σμό όλων των υπηρεσιών της Κοινότητας. Παρακολου−
θεί την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων
τους σε όλες τις βαθμίδες τους όπως αυτά ορίζονται
από τις διατάξεις των εκάστοτε Νόμων και τα όσα ορί−
ζονται με λεπτομέρεια στον παρόντα Ο.Ε.Υ.
2) Παραλαμβάνει την αλληλογραφία την οποία απο−
σφραγίζει, χαρακτηρίζει και την παραδίδει στο τμήμα
των Δ/κών υπηρεσιών για πρωτοκόλληση και παραπέρα
ενέργεια.
3) Παρακολουθεί την Νομοθεσία που ενδιαφέρει τους
ΟΤΑ, την νομολογία και ενημερώνει τον Πρόεδρο και
τις επι μέρους υπηρεσίες.
4) Ενημερώνεται για κάθε εισήγηση που γίνεται από
όλα τα τμήματα στον Πρόεδρο και συνεργάζεται με τις
Υπηρεσίες της Κοινότητας όπου επιβάλλεται για την
προώθηση νομοθετημένων διαδικασιών όπως τεχνικό
πρόγραμμα, λογοδοσία, προϋπ/σμός,απολογισμός,προ
μήθειες και σε όσες θεωρείται αυτό αναγκαίο για την
εύρρυθμη λειτουργία τους γενικότερα.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Πρωτοκολλεί, διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλλη−
λογραφία, επιδίδει μέσω του κλητήρα διάφορα έγγραφα
προς τους δημότες, κατοίκους.
Αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων όλων παραδιδο−
μένων στην Κοινότητα αποφάσεων, κλήσεων προγραμ−
μάτων κ.λπ.
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Εχει την ευθύνη τήρησης και διασφάλισης του αρχείου
της Κοινότητας, εκτελεί τις εργασίες που του αναθέτει
ο Πρόεδρος και οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιό−
τητα άλλου τμήματος.
Τηρεί το Δημοτολόγιο και τα Μητρώα Αρρένων (εγ−
γραφές, μεταγραφές, προσθήκες, διαγραφές) εφαρμό−
ζοντας την κείμενη σχετική Νομοθεσία, καταρτίζει τους
στρατολογικούς πίνακες και διεκπεραιώνει κάθε είδους
στρατολογικά θέματα.
Ασχολείται με θέματα συνεδριάσεων του Κοινοτικού
Συμβουλίου, μετέχει στις συνεδριάσεις του, περνά στο
αντίστοιχο βιβλίο τις αποφάσεις του Κ.Σ. και πραγμα−
τοποιεί την δακτυλογράφηση κάθε κειμένου, εγγράφου
κ.λπ.
Εχει στην αρμοδιότητά του τις δημόσιες σχέσεις, τις
εθνικές εορτές, την ανασύνταξη των εκλογικών κατα−
λόγων, την έκδοση αδειών λειτουργίας των καταστη−
μάτων Υγ. ενδιαφέροντος, αδειών χρήσης μουσικών
οργάνων.
Τηρεί τους ατομικούς φακέλους του προσωπικού της
Κοινότητας και επιλαμβάνεται επι υπηρεσιακών θεμά−
των (προσλήψεις,μετατάξεις,προαγωγές, πειθαρχικά
θέματα κ.λπ).
Σε συνεργασία με άλλα τμήματα επιλαμβάνεται των
φορολογικών διαφορών και μετέχει στις συνεδριάσεις
της αρμόδιας επιτροπής.
Ασχολείται με θέματα αλλοδαπών (άδειες παραμονής,
άδειες εργασίας)
Τμήμα Οικονομικών υπηρεσιών:
Ταμιακή Υπηρεσία: Εισπράττει με τον ειδικό ταμία
η με εισπράκτορα η τα διαχειριστικά όργανα όλα τα
έσοδα. Εξοφλεί τα χρηματικά εντάλματα μέσα στα
όρια του προυπ/σμού η τις τυχόν χορηγούμενες νέες
πιστώσεις με αποφάσεις του Κ.Σ. Αποφασίζει για την
λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών της
Κοινότητας. Εποπτεύει την υπηρεσία εισπράξεων ώστε
όλες οι ενέργειες να γίνονται μέσα στις προθεσμίες
που έχουν ορισθεί.
Προσδιορίζει εγγραφα στους εισπράκτορες τα έσοδα
που τους ανατίθεται να εισπράξουν καθώς και την προ−
θεσμία είσπραξής τους. Ασκεί ποινική δίωξη κατά κατά
των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεση
ενταλμάτων προσωπικής κράτησης οπου και όταν αυτό
είναι επιτρεπτό και σε περιπτώσεις που επιδικνύεται
από αυτά ασυγχώρητη αμέλεια.
Υποβάλλει κάθε μήνα στον Πρόεδρο λογ/σμό εσό−
δων – εξόδων. Σε αυτούς εμφανίζονται κατά είδος τα
βεβαωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις
και τα απομένοντα για είσπραξη έσοδα καθώς και οι
ενεργηθείσες πληρωμές, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το
εναπομένων χρηματικό υπόλοιπο.
Λογοδοτεί στο Ελεγκτικό συνέδριο για τον εαυτό του
και για τα υπαγόμενα σε αυτόν εισπρακτικά και δια−
χειριστικά όργανα.
Ασκεί όλες τις τις αρμοδιότητες του ειδικού ταμία
που αναφέρονται παραπάνω και για τα ΝΠΔΔ της Κοι−
νότητας που έχουν το ίδιο λογιστικό.
Εισπράξεις:
Διεξάγει κάθε εργασία που σχετίζεται με την είσπρα−
ξη των εσόδων της Κοινότητας. Εισπράττει με τα αρ−
μόδια όργανα κάθε έσοδα της Κοινότητας, τηρεί όλα
τα βιβλία που προβλέπονται από το λογιστικό η από
τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς.
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Ενημερώνει τους φορολογικούς καταλόγους όπως
αυτοί τηρούνται από καταθέσεις εσόεων η διαγραφές
των φορολογουμένων. Καλεί τους φορολογουμένους
με τον τρόπο που προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Ενεργεί
την νόμιμη διαδικασία για την άσκηση από τον νόμο
των οριζομένων αναγκαστικών μέτρων.
Παρακολουθεί τα έσοδα και έξοδα της Κοινότητας
και εισηγείται στον Πρόεδρο την λήψη μέτρων για την
αύξηση των εσόδων της Κοινότητας, την είσπραξη των
φόρων των τελών και των δικαιωμάτων.
Καταρτίζει τον προϋπ/σμό σε συνεργασία με τον Πρό−
εδρο και συνεργάζεται με αυτόν για όλα τα οικονομικά
θέματα. Αναλαμβάνει την πάγια προκαταβολή και την δι−
αχειρίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Εκδίδει
τα ΧΕΠ ελέγχοντας και εκδίδοντας τα δικαιολογητικά
κάθε δαπάνης που τα συνοδεύουν.
Τηρεί το αρχείο των προϋπ/σμών και απολογισμών
της Κοινότητας με όλες τις σχετικές εγκριτικές και
τροποποιητικές αποφάσεις.
Επιμελείται και ενεργεί σε συνεργασία με τα αρμόδια
κάθε φορά τμήματα, τις διαδικασίες για την παραγ−
γελία και παραλαβή των προμηθειών, των υλικών και
διαφόρων ειδών.
Βεβαιώνει τα διάφορα έσοδα που προέρχονται από
ανταποδοτικά τέλη (ύδρευσης, Νεκροταφείου,) διαφημί−
σεις κ.λπ, από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας,
βεβαίωσης και είσπραξης προστίμων από παραβάσεις
ΚΟΚ, Κανονισμού Προστασίας περιβάλλοντος και υγείας
της Κοινότητας.
ΤΜΗΜΑ,ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ − ΗΛΕΚΤΡΟΦΩ−
ΤΙΣΜΟΥ − ΠΡΑΣΙΝΟΥ − ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ:
Εχει την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης των
αντλ/σιών, δεξαμενών, του κοινοτικού δικτύου και γενι−
κών των εγκαταστάσεων ύδρευσης της Κοινότητας.
Επιβλέπει, συντονίζει και κατευθύνει το προσωπικό
για την έγκαιρη επέμβαση αποκατάστασης των βλαβών
του δικτύου ύδρευσης.
Προγραμματίζει τις υπο εκτέλεση συνδέσεις, επεκτά−
σεις, βελτιώσεις του δικτύου ύδρευσης τις οποίες και
εκτελεί. Ελέγχει τις αιτήσεις των νέων παροχών καθώς
και των παραπόνων και γνωμοδοτεί όπου χρειασθεί η
ζητηθεί για τις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Κανονισμού Υδρευσης της Κοινότητας.
Ενεργεί την καταμέτρηση των ενδείξεων των υδρο−
μετρητών ανα εξάμηνο η όπως έχει αποφασίσει το Κ.Σ.
και παρέχει στοιχεία για την σύνταξη των βεβαιωτικών
καταλόγων των τελών ύδρευσης προκειμένου αυτοί να
μηχανογραφηθούν και εκδοθούν οι σχετικοί λογαρια−
σμοί ύδρευσης.
Καταρτίζει και παρακολουθεί το πρόγραμμα εργασίας
των αντλ/σίων και του δικτύου. Ενεργεί την διακοπή
των υδροδοτουμένων που δεν καταβάλλουν τα τέλη
ύδρευσης και φροντίζει για την εφαρμογή του ισχύο−
ντος Κανονισμού Υδρευσης.
Εχει την ευθύνη για την έγκαιρη αποκομιδή των απορ−
ριμμάτων των οικιών, των καταστημάτων, βιοτεχνιών
κ.λπ.
Συλλέγει τα απορρίμματα από τους δρόμους, τις πλα−
τείες και τους κοινοχρήστους χώρους, ασχολείται με το
καθάρισμα της πόλης, του Νεκροταφείου, του Κοινοτι−
κού Γυμναστηρίου κ.λπ. Παρακολουθεί την εργασία του
εργατοτεχνικού προσωπικού την οποία και συντονίζει

παρέχοντας τις απαιτούμενες οδηγίες και εντολές.
Φροντίζει για την συντήρηση του δικτύου ηλεκτρο−
φωτισμού, των οδών, των πλατειών των κοινοχρήστων
χώρων, του Κοινοτικού Γυμναστηρίου και φροντίζει για
την συντήρηση και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων,
και εορταστικού διάκοσμου.
Ελέγχει την κατάσταση των οχημάτων της Κοινότη−
τας και εισηγείται προς τον Πρόεδρο για την έγκαιρη
επισκευή τους. Εχει την ευθύνη λειτουργίας των απο−
θηκευτικών χώρων της Κοινότητας(ασφάλειας υλικών,
προμηθειών).
Επίσης φροντίζει για την συντήρηση και καλλιέργεια
του πρασίνου της Κοινότητας στις πλατείες, στους δρό−
μους, το Κ. Γυμναστήριο,το Κ. Κοιμητήριο κ.λπ.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τους
προισταμένους Δ/νσης και Τμημάτων οπου απαιτείται,
το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, επιμελείται
την εφαρμογή του, παρακολουθεί την εκτέλεση όλων
των έργων, εργασιών.
Συντάσσει μελέτες, ενεργεί τις διαδικασίες για την
διεξαγωγή των δημοπρασιών, ανάδειξης των αναδόχων
και εγκαταστασής του σε συνεργασία με το συναρμόδιο
τμήμα.
Έχει αρμοδιότητα για την καταγραφή και προστασία
της Κοινοτικής Περιουσίας, την τοπογράφησή της και
εισηγείται κάθε πρόσφορο μέτρο για την εκμετάλλευσή
της.
Έχει αρμοδιότητα παρακολούθησης, εφαρμογής του
Σχεδίου Πόλης, της Πολεοδομικης μελέτης και του Κτη−
ματολογίου.
Άρθρο 6ο
Αντικείμενα η αρμοδιότητες που δεν περιλαμβάνονται
η θα προκύψουν στα ανωτέρω αναφερόμενα θα κατανέ−
μονται με απόφαση του Προέδρου της Κοινότητας.
Το προσωπικό της Κοινότητας κατανέμεται κατά υπη−
ρεσία με Απόφαση του Προέδρου της Κοινότητας και
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Επίσης με απόφαση του Προέδρου της Κοινότητας
θα καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του
κάθε υπαλλήλου.
Άρθρο 7ο
Ολο το προσωπικό της Κοινότητας εκτελεί τα κα−
θήκοντά του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή τις
νόμιμες εντολές των Προϊσταμένων.
Άρθρο 8ο
Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Ο.Ε.Υ. υπηρε−
τούντες υπάλληλοι κατατάσσονται στις προβλεπόμενες
θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο.
Υπηρεσιακά θέματα που δεν προβλέπονται στον πα−
ρόντα Ο.Ε.Υ. θα ρυθμίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα Νομοθεσία και σε περίπτωση που δεν μπο−
ρούν με τον τρόπο αυτό θα ρυθμίζονται με αποφάσεις
του Κ.Σ.
Η ισχύς του παρόντος Ο.Ε.Υ. αρχίζει από την κατά
νόμο δημοσίευσή του στο ΦΕΚ και κάθε προηγούμενη
απόφαση σχετικά με τον Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Ανοιξης
παύει να ισχύει.
Ακροτελευταία διάταξη
Από την απόφαση αυτή προκαλείται επι πλέον δαπάνη
ύψους 1.703,75 ΕΥΡΩ ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού
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της Κοινότητας για το οικονομικό έτος 2005 και για τα
επόμενα έτη που δεν μπορεί επακριβώς να υπολογισθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 8 του
ν.2307/1995 που τροποποιεί το άρθρο 12 του ν.1188/1981
και αφορά τις νέες θέσεις του τροποποιημένου Ο.Ε.Υ. σε
σχέση με τον ισχύοντα μέχρι σήμερα Ο.Ε.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 23 Δεκεμβρίου 2005
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α.
ΕΜΜΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
F
Aριθμ. 8165
(9)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ανωγείου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν.
1188/1981 «περί καταστάσεως προσωπικού των Οργανι−
σμών Τοπικής Αυτ/σης»
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. 29/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Ανωγείου, με την οποία ψηφίστηκε ο Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου και δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 723/ τεύχος Β/19.3.1999.
4. Την αριθμ. 70/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου, «περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ανωτέρω Δήμου.
5. Την αριθμ. 102/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου, «περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ως άνω Δήμου.
6. Την αριθμ. 77/2005 απόφαση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ν.
Πρέβεζας, με την οποία γνωμοδοτεί θεπκά, υπέρ της
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Ανωγείου.
7. Την αριθμ. 20921/19.9.2001 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, «περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ., με εντολή Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας, στο Γενικό Δ/ντή, στο Δ/ντή και στους
Πρ/νους των τμημάτων της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και
Δ/σης των Νομών, εκτός της έδρας της Περιφέρειας
(ΦΕΚ 1271/2.10.2001, τ. Β΄), αποφασίζουμε:¦
Επικυρώνουμε την αριθμ. 102/2005 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Ανωγείου, «περί τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου,
ως κατωτέρω: Στο άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ. (Τακτικές Οργα−
νικές Θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου):
1. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης η
μία θέση ΠΕ Μηχανικού Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
Ανάπτυξης, γίνεται ΠΕ9 Γεωπόνων και
2. Προστίθενται και δύο (2) θέσεις, κλάδου ΠΕ, μία (1)
θέση ΠΕ1 Διοικητικών και μία (1) −θέση ΠΕ11 Μηχανικών
Η/Υ και Πληροφορικής.
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ανω−
γείου, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 45.000,00 € και
θα βαρύνει τον Κ.Α. Ε 10−6011.
Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει ο ΟΕΥ του ανωτέρω
Δήμου που ψηφίσθηκε με την αριθμ. 29/1999 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνήσεως.
Πρέβεζα, 22 Δεκεμβρίου 2005
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΙΠΙΛΙΔΟΥ
F
Aριθμ. 18917
(10)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Ξυλοκάστρου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/1981 «Περί
κυρώσεως του Κώδικα περί κατάστασης προσωπικού
ΟΤΑ», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από εκείνες του
άρθρου 8, παρ. 5, του ν. 2307/1995.
2. Τις διατάξεις του ν. 2539/1997.
3. Του ΟΕΥ του Δήμου Ξυλοκάστρου που εγκρίθηκε
με την αριθμ. 5136/1999 απόφασή μας και δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 761/19.5.99/τ.Β΄ και ΦΕΚ 1520/27.7.1999/τ.Β΄
(διορθώσεις σφαλμάτων) και τροποποιήθηκε με τις
αριθμ. 18123/30.10.2001 και 6522/12.5.2005 όμοιες δικές
μας που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1554/21.11.2001 τ.Β΄ και
737/1.6.2005 τ.Β΄ αντίστοιχα.
4. Την αριθμ. 544/2005, απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Ξυλοκάστρου περί τροποποίησης του ΟΕΥ του.
5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του άρθρου 5 του ν. 1188/1981, όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 8, παρ. 4 του ν. 2307/1995, που
διατυπώθηκε στην αριθμ. 38.1.2005 απόφαση του.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2801/1992 με τις
οποίες προτάθηκε νέο άρθρο στο ν. 1558/1985 το οποίο
ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι
κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
7. Την αριθμ. 8832/31.12.1997 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή του
(ΦΕΚ 551/98/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Ξυλοκάστρου ως εξής:
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 12
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ−ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Προστίθεται μια (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη ή Ειδικού
Συμβούλου ή Επιστημονικού Συνεργάτη και έτσι το σύ−
νολο των θέσεων αυτών ανέρχεται σε τέσσερις (4).
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 5136/1999 από−
φαση μας η οποία δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 761/19.5.1999/
τ.Β.΄και 1520/27.7.1999/τ.Β΄ (διορθώσεις σφαλμάτων) και
τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 18123/30.10.2001 και 6522/
12.5.2005 όμοιες δικές μας που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ
1554/21.11.2001 τ.Β΄ και 737/1.6.2005 τ. Β΄αντίστοιχα.
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Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Ξυλοκάστρου ύψους 24.000 Ευρώ, το ύψος της οποίας
για τα επόμενα οικ. έτη δεν μπορεί να προσδιορισθεί.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει άμεση πλή−
ρωση των θέσεων του ΟΕΥ εφόσον τα οικονομικά του
Δήμου δεν επαρκούν να καλύψουν το κόστος των προ−
τεινόμενων θέσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 23 Δεκεμβρίου 2005
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Δ/νσης κ.α.α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

(11)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Αντωνοπούλου Φωτεινή − Δήμη−
τρα του Σωτηρίου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 9133/8.12.2005 απόφαση του Νομάρχη
Αθηνών χορηγείται στην Αντωνοπούλου Φωτεινή − Δή−
μητρα του Σωτηρίου άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Κοινωνικού Λετουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

26558

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.

Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò

Ðåñßïäïò

ÅURO

Ôåý÷ïò

Ðåñßïäïò

ÅURO

A~
ÅôÞóéï
150
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
ÅôÞóéï
50
Á
3ìçíéáßï
40
Í.Ð.Ä.Ä.
ÅôÞóéï
50
Á´
Ìçíéáßï
15
ÐáñÜñôçìá
ÅôÞóéï
50
Â’
ÅôÞóéï
300
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï
100
B~
3ìçíéáßï
80
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
ÅôÞóéï
5
Â´
Ìçíéáßï
30
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
ÅôÞóéï
200
Ã
ÅôÞóéï
50
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Åâäïìáäéáßï
5
Ä´
ÅôÞóéï
220
Á.Å. & Å.Ð.Å
Ìçíéáßï
100
Ä~
3ìçíéáßï
60
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöÝñïíôïò óå ìïñöÞ cd-rom êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ
1 euro áíÜ 50 óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010

internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2005, êáôÜ 25 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò, ãéá äå ôï ôåý÷ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôÜ 30 euro.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531
êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

