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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/4068 (1)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕ 22381/30.7.1986 απόφα−

σης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής που αφορά 
την συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου με την 
επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο» στην Κοινότητα Θρα−
κομακεδόνων Αττικής που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 
730/Β΄/29.10.1986).

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 239 & 240 του ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006).
2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

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

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄).

4) Την υπ’ αριθμ. ΔΕ 22381/30.7.1986 απόφαση του Νο−
μάρχη Ανατολικής Αττικής που αφορά την συστατική 
πράξη του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πνευμα−
τικό Κέντρο» στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων Αττικής 
που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 730/Β΄/29.10.1986), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 431/17.2.1987 28873/30.11.1988 
και 7560/24.6.1999 όμοιες αποφάσεις.

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

6) Την υπ’ αριθμ. 8/2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
7) Την υπ’ αριθμ. 20/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου Θρακομακεδόνων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΕ 22381/30.7.1986 απόφα−

ση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής που αφορά την συ−
στατική πράξη του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 
«Πνευματικό Κέντρο» στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων 
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 730/Β΄/29.10.1986), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 431/17.2.1987, 
28873/30.11.1988 και 7560/24.6.1992 όμοιες αποφάσεις, 
ως κατωτέρω:

1. Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του ίδιου Νομι−
κού Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο» 
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στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων Αττικής σε Δημοτικό 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων» με έδρα τον 
Δήμο Θρακομακεδόνων Αττικής.

2. Σκοπός του Νομικού αυτού Προσώπου είναι η πνευ−
ματική εξύψωση και ψυχαγωγία των κατοίκων καθώς και 
η προβολή, μελέτη και η εκτέλεση παντός προγράμμα−
τος που μπορεί να συμβάλλει στην εκπολιτιστική ανά−
πτυξη των κατοίκων.

3. Το Νομικό Πρόσωπο του Πνευματικού Κέντρου θα 
διοικείται σύμφωνα με το άρθρο 240 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο που 
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το 
οποίο αποτελείται:

α) από τον Δήμαρχο εφόσον ορίσθηκε ως μέλος από 
το Δημοτικό Συμβούλιο

β) από δυο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψη−
φίας

γ) από δυο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψη−
φίας

δ) από επτά (7) έως οκτώ (8) δημότες ή κατοίκους του 
Δήμου, αναλόγως της συμμετοχής ή μη του Δημάρχου. 
Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση 
που μέλος έχει ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο 
Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ορίζεται με την εκάστοτε απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 240 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

4. Πόροι του Νομικού Προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 
235 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων είναι:

α) Η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του 
Δήμου Θρακομακεδόνων που θα καθορίζεται ετησίως με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικά για το έτος 
2007, καθορίζεται τακτική επιχορήγηση ύψους 200.000 
ευρώ.

β) Πάσης φύσεως δωρεές, εισφορές, συνδρομές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες

γ) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
5. Τα θέματα τα σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση 

του Νομικού Προσώπου θα ρυθμιστούν με κανονισμό 
λειτουργίας και οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας που 
θα ψηφίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκρίνει το 
Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 234 του Κώ−
δικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ύψους 
200.000 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος 2007.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 3 
ΔΕ 22381/30.7.1986 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής 
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 730/Β΄/29.10.1986), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 431/17.2.1987, 
28873/30.11.1988 και 7560/24.6.1992 όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Γέρακας, 3 Σεπτεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

Aριθμ. 5401 (2)
    Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολι−

κή Επιτροπή 3ου 6/θέσιου Δημ. Σχολείου Προσοτσά−
νης».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239,240 & 243 του 

ν. 3463/2006, του ν. 1894/1990 και του ν. 2503/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. 61733/Δ4/13.6.2007 (ΦΕΚ 1045Β/25.6.2007) 

κοινή υπουργική απόφαση Υφυπουργών Οικονομίας & 
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«περί ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης».

3. Την υπ’ αριθμ. 172/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Προσοτσάνης σχετικά με την Σύσταση Σχολικής 
Επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στον Δήμο Προσοτσάνης Νομικό Πρό−
σωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επι−
τροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Προσοτσάνης» 
με έδρα την Προσοτσάνη.

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
Α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών του σχολείου (δαπάνες 
θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευ−
σης, αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.).

Β) Η καταβολή της αμοιβής στις καθαρίστριες του 
σχολείου.

Γ) Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρη−
ση του σχολείου και του κάθε είδους εξοπλισμού του.

Δ) Η διαχείριση εσόδων που προέρχονται από το 
κυλικείο με ανάθεση της λειτουργίας του σε ιδιώτες 
ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό εφόσον οι μαθη−
τές των σχολείων υπερβαίνουν ορισμένο αριθμό που 
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθν. Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Ε) Η υποβολή εισηγήσεων προς την αρμόδια διεύ−
θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό 
του σχολείου, από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με 
έπιπλα ή άλλα είδη εξοπλισμού και από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για την 
σχολική βιβλιοθήκη

ΣΤ) Η αγορά εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών 
ή διδακτικών μέσων για την λειτουργία της σχολικής 
μονάδος από πιστώσεις του προϋπολογισμού της σχο−
λικής Επιτροπής αλλά και του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων γενικότερα.

Ζ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχο−
λικής μονάδας.

Η) Η φροντίδα για την εξερεύνηση άλλων πόρων, η 
δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματο−
δοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
Α) Οι έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου καθώς και οι 

επιχορηγήσεις Υπουργείων ή άλλων κρατικών φορέων 
ή ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β) Οι πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
Γ) Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
Δ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του σχολικού κυ−

λικείου.
Ε) Τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
4. Διοίκηση
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 5μελές διοι−

κητικό συμβούλιο ως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε 
διατάξεις των άρθρων του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδι−
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κα Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Με βάση τις 
προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 3463/2007 θα ορίζε−
ται και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 
οποίος θα είναι μέλος αιρετό ή μη και θα αναπληρώνει 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ−
ματός του.

5. Θητεία
Η θητεία των μελών του διοικητικού Συμβουλίου ορί−

ζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 

και σε κάθε Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικη−
τικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 
από τον Αντιπρόεδρο.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 
2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Δράμα, 11 Σεπτεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧ. Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. 6290 (3)

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού 
Παιδικού Σταθμού Ιάσμου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

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

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

κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
3. Την υπ’ αριθμ. 3189/30.6.1999 απόφασή μας, με την 

οποία συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
«Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ιάσμου» (Φ.Ε.Κ. 1656/ 
τ. β΄/25.8.1999). 

4. Την υπ’ αριθμ. 118/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ιάσμου με την οποία τροποποιείται η συστατική 
πράξη του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ιάσμου. 

5. Την υπ’ αριθμ. 4308/6.7.2001 απόφαση του Γεν. Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας (ΦΕΚ 917/τ. β΄/17.7.2001) περί με−
ταβίβασης εξουσίας υπογραφής, καθώς και την υπ’ αρίθμ. 
1749/11.6.2007 όμοια του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας 
περί ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύ−
θυνσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρίθμ. 3189/30.6.1999 απόφασή 
μας, ώστε να έχει ως εξής:

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το διοικητικό συμ−
βούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη τα 
οποία μέλη μαζί με τους αναπληρωτές ορίζονται από 
το δημοτικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από: 
1. Τον Δήμαρχο ή άλλο μέλος αιρετό.
2. Δύο (2) δημοτικούς συμβούλους από τους οποίους 

ένας (1) ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου. 

3. Δύο (2) δημότες ή κατοίκους του Δήμου που έχουν 
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 
γνώσεις σχετικά με τον σκοπό του Νομικού Προσώ−
που.

Μετά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Νομικού 
Προσώπου, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη 
αυτού τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου.

Ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος μπορούν να εκλεγούν 
και μη αιρετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην 
περίπτωση όμως που ορισθεί ως μέλος του Δ.Σ. ο δήμαρ−
χος, τότε αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου λή−
γει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού 
συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 3189/30.6.1999 από−
φασή μας. 

Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Ιάσμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Κομοτηνή, 6 Σεπτεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

 Γενικής Διεύθυνσης
Ν. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

F
    Αριθμ. 6289 (4)

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Μουσικοφι−
λολογικού Συλλόγου Ιάσμου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

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

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

κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
3. Την υπ’ αριθμ. 769/11.11.1970 β.δ. με το οποίο συστή−

θηκε Νομικό Πρόσωπο στην τέως Κοινότητα Ιάσμου Ν. 
Ροδόπης με την επωνυμία «Μουσικοφιλολογικός Σύλλο−
γος Ιάσμου» (Φ.Ε.Κ. 255/ τ. α΄/28.11.1970). 

4. Την υπ’ αριθμ. 117/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ιάσμου με την οποία τροποποιείται η συστατική 
πράξη του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Ιάσμου. 

5. Την υπ’ αριθμ. 4308/6.7.2001 απόφαση του Γεν. Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας (ΦΕΚ 917/τ. β΄/17.7.2001) περί με−
ταβίβασης εξουσίας υπογραφής καθώς και την αρίθμ. 
1749/11.6.2007 όμοια του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας 
περί ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύ−
θυνσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το υπ’ αρίθμ. 769/11.11.1970 β.δ., ώστε να 
έχει ως εξής:

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το διοικητικό συμ−
βούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη τα 
οποία μέλη μαζί με τους αναπληρωτές ορίζονται από 
το δημοτικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από: 
1. Τον Δήμαρχο ως πρόεδρο.
2. Δύο (2) δημοτικούς συμβούλους από τους οποίους 

ένας (1) ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου και

3. δύο (2) δημότες ή κατοίκους του Δήμου που έχουν 
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 
γνώσεις σχετικά με τον σκοπό του Νομικού Προσώ−
που.

Μετά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ του Νομικού Προ−
σώπου, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη 
αυτού τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου λή−
γει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού 
συμβουλίου.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 769/11.11.1970 β.δ. 
Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Ιάσμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 6 Σεπτεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Γενικής Διεύθυνσης
Ν. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

F
    Αριθμ. 16662 (5)
Σύσταση Νομικού Προσώπου του Δήμου Θεστιέων με 

την επωνυμία «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−
ωμένων (ΚΑΠΗ)».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 149 και 240 του ν. 3463/ 

2006 (Δ.Κ.Κ)
2. Την υπ’ αριθμ. 133/2007 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Θεστιέων περί σύστασης Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Ανοιχτής Προστα−
σίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)».

3. Τις υπ’ αριθμ. 241/18.8.1998 (ΦΕΚ 939/ΤΒ΄/1.9.1998, 
5948/3.5.2007 (ΦΕΚ 733/ΤΒ΄/9.5.2007), 8105/13.6.2007 (ΦΕΚ 
1165/ΤΒ΄/11.7.2007) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων ...», 
αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στον Δήμου Θεστιέων ίδιο Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)» το οποίο 
διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 239 και επέκεινα 
του ν. 3463/2006 όπως ισχύουν.

2. Έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται η έδρα του Δήμου Θε−
στιέων. Τμήματα αυτού μπορούν να λειτουργούν και σε 
άλλα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Θεστιέων.

3. Διάρκεια: Χρονική διάρκεια του Νομικού Προσώπου 
ορίζεται αορίστου χρόνου.

4. Σκοπός: Σκοπός του Νομικού προσώπου είναι η 
δημιουργία της απαραίτητης δομής για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που αφορούν την 
υλοποίηση πολιτικών του Δήμου Θεστιέων προς τους 
ανθρώπους της τρίτης ηλικίας για:

α) Την πρόληψη και την αντιμετώπιση βιολογικών και 
κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να 
παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του 
κοινωνικού συνόλου.

β) Την ενημέρωση, συνεργασία και ευαισθητοποίηση 
των δημοτών και των ειδικών φορέων σχετικά με τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

γ) Την έρευνα και μελέτη για την υλοποίηση δράσεων 
υποστήριξης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

δ) Την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στους 
ηλικιωμένους, ώστε τα άτομα αυτά να παραμείνουν στην 
οικογένεια.

ε) Την αδελφοποίηση με ΚΑΠΗ ή ομοειδείς φορείς 
του εσωτερικού ή εξωτερικού με στόχο τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα υποστήριξης 
των ηλικιωμένων.

5) Πόροι: Οι πόροι του ΝΠΔΔ είναι οι παρακάτω ενδει−
κτικά αναφερόμενοι:

Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Θεστιέων και ανέρχε−
ται στο ποσό των 3.000,00€ τουλάχιστον.

H επιχορήγηση κάθε άλλη παροχή του Κράτους ή άλ−
λου κρατικού και μη φορέα, είτε προς το Νομικό Πρό−
σωπο είτε προς το Δήμο για τα Νομικά Πρόσωπα.

Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονο−
μιές από ιδιώτες ή Νομικά Πρόσωπα.

Τα έσοδα από την συμβολική χρηματική συμμετοχή 
των μελών που έχουν ανάγκη προστασίας.

Οι εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών 
που παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο.

Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
Η επιχορήγηση ή η χρηματοδότηση από την Ευρωπα−

ϊκή Κοινότητα.
Η επιχορήγηση ή η χρηματοδότηση από Εθνικά ή Ευ−

ρωπαϊκά πρόγραμμα.
Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο.
6) Διοίκηση: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από πεντα−

μελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 240 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & 
Κοινοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από: 
α) Δήμαρχο ή άλλο αιρετό μέλος (δημοτικό Σύμβου−
λο), β) Ένα (1) δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Θεστιέων 
από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Θεστιέων. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει 
σύμβοολο ή εκείνος που έχει οριστεί παραιτηθεί χωρίς 
να αντικατασταθεί μετέχει σύμβουλος της πλειοψηφίας, 
γ) ένα αιρετό μέλος του Νομικού Προσώπου που εκλέ−
γεται από τα μέλη του, δ) ένα δημότη ή κάτοικο που 
είναι χρήστης των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου 
ή που έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση 
ή ειδικές γνώσεις σύμφωνα με τον σκοπό του ΚΑΠΗ 
ε) ένα εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Νομικό Πρό−
σωπο αν αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) 
εργαζομένους. Σε περίπτωση που το Νομικό Πρόσωπο 
απασχολεί το πολύ δέκα (10) εργαζομένους, τη θέση 
του εκπροσώπου των εργαζομένων καταλαμβάνει ένα 
δημότης που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Θεστιέων ων τουλάχιστον θα προταθεί ένας εκ−
πρόσωπος των εργαζομένων από την γενική συνέλευση 
των τακτικών υπαλλήλων ο οποίος θα αντικαταστήσει 
έναν δημότη.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί την δημοτική περίοδο. Τα μέλη του ΔΣ ορίζονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε τρεις (3) μήνες από 
την εγκατάστασή του.

Μετά τον ορισμό των μελών του ΔΣ το Δημοτικό Συμ−
βούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σε περίπτωση 
που μέλος έχει από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος 
αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος του Διοικη−
τικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

7) Το Ν.Π.Δ.Δ. εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε 
κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από 
τον Αντιπρόεδρο αυτού.

8) Το Νομικό Πρόσωπο (ΚΑΠΗ) φέρει την δικιά του 
στρογγυλή σφραγίδα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ−
ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ» και στον εσωτερικό κύ−
κλο «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ».

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ (Κάλυψη δαπάνης)

9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προ−
σώπου το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 
3.000,00 € που θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του 
Δήμου Θεστιέων (ΚΑ 00.6715.002) έτους 2007. Για το 
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επόμενο έτος θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση στο αντί−
στοιχο ΚΑ του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεστιέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μεσολόγγι, 10 Σεπτεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

F
Αριθμ. 3561 (6)
       Τροποποίηση απόφασης σύστασης Νομικού Προσώπου 

με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αρ−
τεμισίων», στο Δήμο Αρτεμισίων Ν. Ζακύνθου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του Δ.Κ.Κ. 

(ν. 3463/2006).
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπι−
κή Αυτοδιοίκηση και άλλες διάταξεις (ΦΕΚ 107 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 27871 /ΕΓΚ. 33/18.5.2007 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..

4. Την υπ’ αριθμ. 1514/24.4.2000 (ΦΕΚ 652/Β΄/2000) από−
φασή μας, περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την 
επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αρτεμησίων».

5. Την υπ’ αριθμ. 61/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου Δήμου Αρτεμισίων.

6. Την υπ’ αριθμ. 6498/3.6.2005 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Π.Ι.Ν., περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και πα−
ροχής εξουσιοδότησης υπογραφής (ΦΕΚ 752/Β΄/2005), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 61/2006 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρτεμισίων περί τροποποί−
ησης απόφασης σύστασης Νομικού Προαώπου με την 
Επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αρτεμισίων» 
και τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1514/24.4.2000 (όπως 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 652/Β722.4.2000) απόφασή μας, 
προσθέτοντας στο τέλος της παραγράφου με αρ. 2 και 
θέμα «Σκοπός του Οργανισμού είναι:», νέο. εδάφια ως 
εξής:

« Σκοποί ως προς τον πολιτισμό:
Α. Η στήριξη και προώθηση των ατομικών ή συλλογικών 

δράσεων των νέων του Δήμου, στους τομείς της τέχνης, 
της οικολογίας, της πληροφόρησης, της επικοινωνίας 
κ.λπ.. Η δημιουργία και ανάπτυξη αναγκαίας υποδομής 
για βελτίωση ποιότητας ζωής και την δημιουργική αξι−
οποίηση ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και ιδιαίτερα 
νέων και ηλικιωμένων.

 Β. Η οργάνωση και λειτουργία Δημοτικής φιλαρμο−
νικής, Χορωδίας, Τμημάτων μουσικής, Χορού, Θεάτρου, 
Κινηματογραφικής Λέσχης.

Γ. Η οργάνωση εργαστηρίων για την επαφή με όλες τις 
μορφές της τέχνης. Η ίδρυση κέντρων εκπαίδευσης και 
δημιουργικής δραστηριότητας των μαθητών σύμφωνα 
με τις επιταγές του νόμου.

Δ. Η ενημέρωση και η παροχή κάθε βοήθειας στους 
νέους σε ζητήματα κοινωνικής παθογένειας (AIDS, ναρ−
κωτικά κ.λπ.).

Ε. Η λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νεότητας, 
Κέντρου Νεολαίας.

ΣΤ. Η λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νέων και πα−
ραρτήματά της.

Ζ. Η πραγματοποίηση εκθέσεων, συναυλιών και άλλων 
καλλιτεχνικών πολιτιστικών επιμορφωτικών εκδηλώσεων 
από νέους του Δήμου, από φορείς ή προσκεκλημένους 

καλλιτέχνες και η έκδοση εντύπου υλικού για προβολή 
των σκοπών κ.λπ. αλλά και έκδοση βιβλίων CD που αφο−
ρούν την πνευματική πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η. Η Επαγγελματική κατάρτιση νέων μέσα από προ−
γράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Θ. Οι ανταλλαγές με νέους από Ευρωπαϊκές πόλεις στα 
πλαίσια υλοποίησης Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Ι. Ανάληψη και υλοποίηση Κοινοτικών και Εθνικών προ−
γραμμάτων, για εκπαιδευτικούς, επιμορφωτικούς, πολιτι−
στικούς, αναπτυξιακούς και ερευνητικούς τομείς.

ΙΑ. Η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για την 
3η ηλικία, για άτομα με ειδικές ανάγκης, για την οικογέ−
νεια, την αγωγή υγείας, για προληπτική ιατρική.

ΙΒ. Η καλλιέργεια και αξιοποίηση τον σχέσεων του 
Δήμου με άλλους Δήμους, Ελλάδας και εξωτερικού, στον 
τομέα του πολιτισμοί, του αθλητισμού και των αδελφο−
ποιήσεων.»

Διοίκηση
Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αρτεμισίων, σύμ−

φωνα με το άρθρο 240 του ν. 3463/2006, διοικείται από 
επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου 
μαζί με τους αναπληρωτές τους, εκλέγονται από το 
δημοτικό συμβούλιο.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος 
ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί 
σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες 
των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν 
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 
γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου, 
καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομι−
κού Προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους 
από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος 
προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών 
υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών 
από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα 
τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
είναι περισσότερο από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον 
από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψη−
φία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν ορι−
σθεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν 
σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Στις περιπτώσεις που το 
Νομικό Πρόσωπο λειτουργεί ατην περιφέρεια τοπικού 
διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο 
συμβούλιο.

Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση 
που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό 
συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, 
αυτός αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντι−
στοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι Έλληνες 
πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν η να είναι μέλη του δι−
οικητικού συμβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί την 
διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαι−
ώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο 
διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως λει−
τουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από 
τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146.

Οι Πόροι του Οργανισμού θα προέρχονται:
α/ Από τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις του Δή−

μου Αρτεμισίων
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β/ Από προγραμματικές συμβάσεις με τα αντίστοιχα 
ανά αντικείμενο Υπουργεία και Φορείς του Δημοσίου

γ/ Από κάθε είδους εισφορές, Επιχορηγήσεις, δωρεές, 
κληρονομιές και κληροδοσίες.

δ/ Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
που που έχει.

ε/ Πρόσοδοι από τη εκμετάλλευση της δικής του περι−
ουσίας καθώς και την συμμετοχή του σε προγράμματα, 
περιφερειακά, εθνικά κ.λπ.

Κάλυψη δαπάνης
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη η οποία 

για το έτος 2007 ανέρχεται στα 1.000,00 € σε βάρος του 
Προϋπολογισμού του Δήμου Αρτεμισίων Ν. Ζακύνθου 
στον ΚΑ 006713».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που έχουν δημο−
σιευθεί την υπ’ αριθμ 1514/24.4.2000 απόφασή μας που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 652 /Β/22.5.2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ζάκυνθος, 12 Σεπτεμβρίου 2007

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Γενική Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

F
      Αριθμ. 1671 (7)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Βέροιας Ν. Ημα−
θίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου Τεχνι−
κού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου−2ου Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου−Εσπερινού Εκπαι−
δευτηρίου Βέροιας». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των ν. 2503/1997 και 2539/1997.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 (παράγραφος 8) του 

ν. 1894/1990.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

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

6. Την υπ’ αριθμ. 12455/6.9.1989 απόφαση Νομάρχη Ημα−
θίας (ΦΕΚ 707/Β/1989) με την οποία συστάθηκε στο Δήμο 
Βέροιας το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική 
Επιτροπή 1ου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου−
2ου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου−Εσπερι−
νού Εκπαιδευτηρίου Βέροιας».

7. Την υπ’ αριθμ. 10681/14.12.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
38/τεύχος Β/18.1.2002) με την οποία τροποποιήθηκε η 
υπ’ αριθμ. 12455/6.9.1989 απόφαση Νομάρχη Ημαθίας για 
τη σύσταση στο Δήμο Βέροιας του ανωτέρω Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
589/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

8. Το υπ’ αριθμ. 2386/15.2.2007 έγγραφο του Δήμου 
Βέροιας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.

9. Την υπ’ αριθμ. 102/12.2.2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας για την τροποποίηση της συστατι−
κής πράξης του ανωτέρω Νομικού Προσώπου.

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

Νομιμοποιούμε την υπ’ αριθμ. 102/2007 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας Ν. Ημαθίας, με την οποία 
τροποποιείται−προσαρμόζεται η συστατική πράξη του 
Νομικού Προσώπου του Δήμου Βέροιας με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή 1ου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι−
δευτηρίου−2ου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρί−
ου−Εσπερινού Εκπαιδευτηρίου Βέροιας», στο σκέλος της 
που αφορά τη διοίκηση του, ως εξής: 

«Το παραπάνω Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 13μελές 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: 

1. Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
οι δύο τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Τον Διευθυντή του 1ου Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Βέροιας.

3. Τον Διευθυντή του 2ου Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Βέροιας.

4. Τον Διευθυντή του Εσπερινού Εκπαιδευτηρίου Βέ−
ροιας.

5. Τους εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και κη−
δεμόνων 1ου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου−
2ου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου−Εσπερι−
νού Εκπαιδευτηρίου Βέροιας.

6. Τον εκπρόσωπο των Μαθητικών Κοινοτήτων του 1ου 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου−2ου Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου−Εσπερινού Εκπαιδευ−
τηρίου Βέροιας.

7. Έναν δημότη κάτοικο.
Κάθε προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβου−

λίου που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας από−
φασης καταργείται κατά το μέρος της που αφορά την 
παραπάνω τροποποίηση−προσαρμογή.

Ακροτελεύτια διάταξη

−Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του παραπά−
νω Νομικού Προσώπου και του Δήμου Βέροιας.

−Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 10681/14.12.2001 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βέροια, 3 Σεπτεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ 

F
Αριθμ. 7827 (8)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Συνοικ. Γλυκόβρυσης Δ. Έλους»

   Η ΓENIKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 148, 149, 239, 240 και 243 

του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)(ΦΕΚ114/Α/8.6.2006) και την υπ’ 
αριθμ. 5236/26.1.2007/Εγκ.8 ερμηνευτική εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν.2839/2000 
(ΦΕΚ 196/ Α).
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4. Την υπ’ αριθμ. 7483/ 24.5.1990 (ΦΕΚ 334 /Β/29.5.1990) 
απόφαση Νομάρχη Λακωνίας, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει περί συστάσεως στο Δήμο Έλους Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημο−
τικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Συνοικ. Γλυκόβρυσης 
Δήμου Έλους».

5. Την υπ’ αριθμ. 21/2007 ΑΔΣ Έλους καθώς και την υπ’ 
αριθμ. 2166/29.3.2007 απόφασή μας περί τροποποίησης 
της συστατικής πράξης του ανωτέρω Νομικού Προσώπου 
και το υπ’ αριθμ. 48055/26.4.2007 έγγραφο του Εθνικού 
Τυπογραφείου περί μη δημοσίευσης αυτής σε ΦΕΚ.

6. Τις υπ’ αριθμ. 29 και 102/2007 αποφάσεις του Δ.Σ. 
Δήμου Έλους περί τροποποίησης της συστατικής πράξης 
του ανωτέρω Νομικού Προσώπου ως προς τις παρα−
γράφους 3 και 4, που αφορούν τη διοίκηση του Νομικού 
Προσώπου, την θητεία και την εκλογή Προέδρου και 
Γραμματέα αυτού.

7. Την υπ’ αριθμ. 709/20.1.2005 (ΦΕΚ 144/Β/7.2.2005) από−
φαση της Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελ/σου που αφορά 
την «ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ 
εντολή μας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
3250/8.3.2005 (ΦΕΚ 356/ Β/ 21.3.2005), 6244/22.4.2005 (ΦΕΚ 
612/Β/10.5.2005) και 98/3.1.2007 (ΦΕΚ 10 Β/10.1.2007) όμοιες, 
αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε τη νομιμότητα των υπ’ αριθμ. 29 και 
102/ 2007 ΑΔΣ του Δήμου Έλους και

Β) Τροποποιούμε και προσαρμόζουμε στις διατάξεις 
των άρθρων 240 και 243 του νέου Δημοτικού και Κοινο−
τικού Κώδικα (ν. 3463/2006) τις παραγράφους 3 και 4 της 
υπ’ αριθμ. 7483/24.5.1990 (ΦΕΚ334/ Β/29.2.1990) απόφασης 
Νομάρχη Λακωνίας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
περί συστάσεως στο Δήμο Έλους Νομικού Προσώπου με 
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου Συνοικ. Γλυκόβρυσης Δήμου Έλους» 
ως εξής:

3. Το Νομικό Πρόσωπο, τα μέλη του οποίου μαζί με 
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο θα διοικείται από εννεαμελές (9 μελές) Διοικητικό 
Συμβούλιο αποτελούμενο από:

α) Τρεις (3 ) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων 
οι δύο (2) από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου 
με τους αναπληρωτές τους.

β) Τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Γλυκόβρυσης, 
με τον αναπληρωτή του.

γ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου 
με το νόμιμο αναπληρωτή του.

δ) Την διευθύντρια του Νηπιαγωγείου
ε) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμό−

νων, του Δημοτικού Σχολείου, με τον αναπληρωτή του.
στ) «Εναν εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδε−

μόνων του Νηπιαγωγείου, με τον αναπληρωτή του.
ζ) Ένα δημότη Δήμου Έλους και κάτοικο Γλυκόβρυσης 

με τον αναπληρωτή του.
Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ακολουθεί τη δημοτική περίοδο.

Μετά τον ορισμό των μελών του Νομικού Προσώπου 
το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

Ακροτελεύτιο άρθρο − Κάλυψη δαπάνης 
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Έλους.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 7483 /24.5.1990 (ΦΕΚ 

334/Β/29.5.1990) απόφαση Νομάρχη Λακωνίας, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 2166/29.3.2007 απόφασή 
μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Σπάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ
F

Αριθμ. 7829 (9)
      Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου − Νη−
πιαγωγείου Συν. Μυρτέας Δήμου Έλους».

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 148, 149, 239, 240 και 243 

του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) (ΦΕΚ114/Α/8.6.2006) και την υπ’ 
αριθμ. 5236/26.1.2007/εγκ. 8 ερμηνευτική εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 18512/19.12.1989 (ΦΕΚ79/Β/6.2.1990) από−
φαση του Νομάρχη Λακωνίας περί συστάσεως ίδιου 
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Δημοτικού Σχολείου − Συν. Μυρτέας Δήμου Έλους», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

4. Τις υπ’ αριθμ. 30/2007 και 104/2007 αποφάσεις του 
Δ.Σ. Δήμου Έλους σχετικά με την τροποποίηση της συ−
στατικής πράξης του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, ως 
προς τη διοίκηση και τη θητεία των μελών του Δ.Σ.

5. Την υπ’ αριθμ. 2186/ 28.3.2007 απόφασή μας, περί 
τροποποίησης της συστατικής πράξης του ανωτέρω 
Νομικού Προσώπου και το υπ’ αριθμ. 46967/23.4.2007 
έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου περί μη δημοσίευ−
σης αυτής σε ΦΕΚ.

6. Την υπ’ αριθμ. 709/29.1.2005 ( ΦΕΚ 144/Β/7.2.2005) 
απόφαση της Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελ/σου που αφο−
ρά την «ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών 
κατ’ εντολή μας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 3250/ 8.3.2005 (ΦΕΚ 356/Β/21.3.2005), 6244/22.4.2005 
( ΦΕΚ 612/Β/10.5.2005) και 98/ 3.1.2007 (ΦΕΚ 10 Β/10.1.2007) 
όμοιες, αποφασίζουμε:

α) Διαπιστώνουμε τη νομιμότητα των υπ’ αριθμ: 
α) 30/2007 και β) 104/2007 ΑΔΣ του Δήμου Έλους και

β) Τροποποιούμε τις παρ. 3 και 4 της υπ’ αριθμ. 
18512/19.12.1989 (ΦΕΚ79/Β/6.2.1990) απόφαση του Νομάρ−
χη Λακωνίας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 
περί συστάσεως ίδιου Νομικού Προσώπου με την επω−
νυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου − Νηπια−
γωγείου Συν. Μυρτέας Δήμου Έλους» ως εξής:

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές (9με−
λές) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το 
δημοτικό συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του και 
θα αποτελείται από:

Τρία (3) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποί−
ων τα δύο να ορίζονται από τη μειοψηφία, με τους ανα−
πληρωτές τους.

Τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Μυρτέας,με τον 
αναπληρωτή του Τον εκάστοτε Διευθυντή του Δημοτικού 
Σχολείου, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

Την εκάστοτε διευθύντρια του Νηπιαγωγείου.
Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου, με τον αναπληρωτή 
του
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Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, με τον αναπληρωτή του.

Ένα δημότη Δήμου Έλους με τον αναπληρωτή του.
Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 

εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο. Τα μέλη του Διοικητι−
κού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη 
διάρκεια της θητεία τους, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Ακροτελεύτιο άρθρο − Κάλυψη δαπάνης 
Από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Έλους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 18512/19.12.1989 

(ΦΕΚ 79/Β/6.2.1990) 95), απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας 
όπως ισχύει σήμερα. 

γ) Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 2186/28.3.2007 απόφασή 
μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σπάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ
F

Aριθμ. 7828
(10)

      Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−
σώπου «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου −Νη−
πιαγωγείου Συν. Έλους Δήμου Έλους».

   Η ΓENIKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 148, 149, 239, 240 και 243 

του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)(ΦΕΚ114/Α/8.6.2006) και την υπ’ 
αριθμ. 5236/26.1.2007/εγκ.8 ερμηνευτική εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 19438/23.1.1990 (ΦΕΚ87/Β/13.2.1990) από−
φαση του Νομάρχη Λακωνίας περί συστάσεως Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτι−
κού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Έλους» και την υπ’ αριθμ. 
3502/23.2.1995 ( ΦΕΚ 192/ Β/21.3.1995) όμοια με την οποία 
μετονομάστηκε σε «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχο−
λείου − Νηπιαγωγείου Συνοικισμού Έλους Δήμου Έλους», 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

4. Τις υπ’ αριθμ: α) 20/2007 ΑΔΣ Δ. Έλους και β) 2188/ 
23.3.2007 απόφασή μας, περί τροποποίησης της συστα−
τικής πράξης του ανωτέρω Νομικού Προσώπου και το 
υπ’ αριθμ. 45673/23.4.2007 έγγραφο του Εθνικού Τυπο−
γραφείου περί μη δημοσίευσής των σε ΦΕΚ.

5. Τις υπ’ αριθμ. 31/2007 και 103/2007 αποφάσεις του 
Δ.Σ. Δήμου Έλους σχετικά με την τροποποίηση της συ−
στατικής πράξης του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, ως 
προς τη διοίκηση και τη θητεία των μελών του Δ.Σ.

6. Την υπ’ αριθμ. 709/29.1.2005 ( ΦΕΚ 144/Β/7.2.2005) 
απόφαση της Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελ/σου που αφο−
ρά την «ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών 
κατ’ εντολή μας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 3250/ 8.3.2005 (ΦΕΚ 356/Β/21.3.2005), 6244/22.4.2005 
(ΦΕΚ 612/Β/10.5.2005) και 98/ 3.1.2007 (ΦΕΚ 10 Β/10.1.2007) 
όμοιες, αποφασίζουμε:

α) Διαπιστώνουμε τη νομιμότητα των υπ’ αριθμ: α) 
31/2007 και β) 103/2007 ΑΔΣ του Δήμου Έλους και β) Τρο−
ποποιούμε τις παρ. 3 και 4 της υπ’ αριθμ. 19438/23.1.1990 
(ΦΕΚ87/Β/13.2.90) απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας περί 
συστάσεως ίδιου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Έλους» και την υπ’ αριθμ. 3502/23.2.1995 (ΦΕΚ 192/ 
Β/21.3.1995) όμοια με την οποία μετονομάστηκε σε «Σχο−
λική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου − Νηπιαγωγείου Συν. 
Έλους» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, ως 
εξής:

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές 
(9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μαζί με τους 
αναπληρωτές του ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο 
και θα αποτελείται από:

Τρία (3) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποί−
ων τα δύο να ορίζονται από τη μειοψηφία, με τους ανα−
πληρωτές τους.

Τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Έλους με τον 
αναπληρωτή του.

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

Την εκάστοτε διευθύντρια του Νηπιαγωγείου με το 
νόμιμο αναπληρωτή τους.

Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημοτικού Σχολείου, με τον αναπληρωτή του.

Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Νηπιαγωγείου, με τον αναπληρωτή του.

Ένα δημότη Δήμου Έλους και κάτοικο Έλους με τον 
αναπληρωτή του.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο. Τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατα−
σταθούν κατά τη διάρκεια της θητεία τους, με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακροτελεύτιο άρθρο − Κάλυψη δαπάνης 
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Έλους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 19438/23.1.1990 

(ΦΕΚ 87/Β/13.2.1990) 95) και 3502/23.2.1995 (ΦΕΚ 192/Β/ 
21.3.1995), αποφάσεις του Νομάρχη Λακωνίας όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

γ) Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 2188/23.3.2007 απόφασή 
μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σπάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2007

   Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ  
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