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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5169/Β.205 (1)
 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημ−

μύρες της 18ης Νοεμβρίου 2007 σε περιοχές του Νο−
μού Καβάλας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣTIΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/97 «κατάρ−

γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, 
και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/95 «Περί 
Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/τ. Α΄).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/τ. Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 4110/Α32/28−5−2009 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και ΠΕΧΩΔΕ, και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικο−
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νομίας και Οικονομικών, με την οποία οριοθετούνται 
περιοχές του Νομού Καβάλας που επλήγησαν από τις 
πλημμύρες της 18ης Νοεμβρίου 2007.

7. Την υπ’αριθμ. 938/ΑΖ 11/15−4−1998 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ−
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

8. Το υπ’ αριθμ. 26/10−9−2009 έγγραφο της Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Δράμας−Καβάλας−Ξάνθης.

9. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του 
Νομού Καβάλας και υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύ−
ρες της 18ης Νοεμβρίου 2007, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 18ης 
Νοεμβρίου 2007 σε περιοχές του Νομού Καβάλας, οι 
οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ’αριθμ. 4110/Α32/28−
5−2009 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, και των Υφυ−
πουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών σε 
βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά κατα−
στήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις 
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη−
μιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχα−
νολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως 
ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πλημμύρες.

2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του 
συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από 
την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, κατα−
γραφής και αποτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2459/97.

3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από 
προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας στην 
οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος των ζημιών, καθώς 
και βεβαίωσης της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμο−
πλήκτων Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν 
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση 
το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 ούτε εκκρεμεί σε αυτήν 
σχετική αίτηση.

4. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, ή σε πε−
ρίπτωση δευτεροβάθμιας Επιτροπής από την Περιφέ−
ρεια, με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες 
επιτροπές.

Άρθρο 2

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 400.000 
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δη−
μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

F 
Αριθμ. 2/4374/0025 (2)

   Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK A.E.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου 

του νόμου 2441/96 (ΦΕΚ Α’ 256/96) «Κύρωση της από 
8.8.96 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».

2) Το Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α’ 128/88).

3) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α’ 213/09).

4) Την υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23−11−06 (ΦΕΚ Β’ 1816/06) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπο−
γράφουν με «Εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμ−
ματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμέ−
νους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής 
Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτη−
μάτων».

5) Την υπ’ αριθμ. 2028691/4534/3.8.95 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών, «Καθορισμός ανωτάτου ορί−
ου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις Τράπεζες 
που γίνονται δεκτές από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε 
διαγωνισμούς ή Συμβάσεις για εκτέλεση έργων, προ−
μήθειες κ.λπ.».

6) Την υπ’ αριθμ. 2/4987/0025/3−2−09 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Επανακαθο−
ρισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών 
της ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK A.E.».

7) Το από 21−1−2010 έγγραφο της ανωτέρω Τράπεζας 
με το οποίο ζητά τον καθορισμό νέου ορίου έκδοσης 
εγγυητικών επιστολών, που γίνονται δεκτές από το Δη−
μόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισμούς ή Συμβάσεις για 
εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λπ.

8) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται 
σήμερα.

9) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK Α.Ε. το ποσό 
του ενός δισεκατομμυρίου εκατό εκατομμυρίων ευρώ 
(1.100.000.000 €), με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
βάσει των οποίων παρέχονται από τις Τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα εγγυήσεις στο Δημόσιο και 
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για εκτέλεση 
έργων, προμήθειες κ.λπ., (αριθμ. 2028691/4534/3−8−95 
απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΖΙΟΥΝΗΣ 

F
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/οικ.2507 (3)
    Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απωλειών του δικτύου 

Μέσης Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε που τροφοδοτεί το δί−
κτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το Π.Δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168) 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/96 (ΦΕΚ Α΄ 154), σε 
συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ. 19/Α) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση 
Του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).

3. Το Π.Δ 189 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5−11−2009).

4. Το Π.Δ 187 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 214/Α΄/7−10−2009).

5. Τις διατάξεις του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄286/ 
22.12.1999).

6. Τις διατάξεις του νόμου ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α΄309/ 
22.12.2005).

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 
655/17.5.2005) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 157 
παράγραφος (4) του Κώδικα αυτού.

8. Την υπ’ αριθμ. 17/2006 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απωλειών Δικτύου».

9. Την υπ’ αριθμ. 172/2007 γνωμοδότηση της ΡΑΕ με 
θέμα «Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απωλειών Δι−
κτύου ΔΑΑ».

10. Το έγγραφο του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών OL/
PBASM−146227/2−10−2008. 

11. Την υπ’ αριθμ. 391/20−11−2008 γνωμοδότηση της ΡΑΕ 
με θέμα «Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απωλειών του 
δικτύου Μέσης Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το 
δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών».

12. Το έγγραφο της ΡΑΕ με κωδικό 0−38085/18−11−
2009.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού. 

14. Την οικ. 52167 (ΦΕΚ Β 2514/22−12−09) υπουργική από−
φαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων της Υπουργού Πε−
ριβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους 
Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Στο πλαίσιο των διατάξεων κατά το άρθρο 29 παρά−
γραφος 3 του ν. 3426/2005, ως εξής:

1. Καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών 
προσαύξησης λόγω απωλειών επί του Δικτύου ΔΑΑ και 
επί του Δικτύου μέσης τάσης της ΔΕΗ Α.Ε. που τροφο−
δοτεί το Δίκτυο ΔΑΑ, ώστε οι καταναλισκόμενες εντός 
του Δικτύου ΔΑΑ ποσότητες ενέργειας να ανάγονται 
στο όριο μεταξύ του Συστήματος και του Δικτύου κυ−
ριότητας ΔΕΗ Α.Ε., ως εξής:

α. 1,17% για τους πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποί−
ων συνδέονται στο Δίκτυο ΔΑΑ στη ΜΤ,

β. 2,55% για τους πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποί−
ων συνδέονται στο Δίκτυο ΔΑΑ στη XT και η κατανά−
λωση ενέργειας τους μετράται στις αναχωρήσεις των 
γραμμών XT,

γ. 3,44% για τους λοιπούς πελάτες οι εγκαταστάσεις 
των οποίων συνδέονται στο Δίκτυο ΔΑΑ στη XT,

δ. 0,97% για τον πελάτη «Διεθνής Αερολιμένας Αθη−
νών Α.Ε.».

2. Οι συντελεστές προσαύξησης των περιπτώσεων 
(Α) έως και (Γ) της παραγράφου (1) εφαρμόζονται επί 
της μετρούμενης κατανάλωσης ενέργειας των πελατών 
του Δικτύου ΔΑΑ και ενιαία μεταξύ των πελατών κάθε 
κατηγορίας για όλες τις ημέρες και ώρες του έτους.

3. Ο συντελεστής προσαύξησης της περίπτωσης (Δ) 
της παραγράφου (1) εφαρμόζεται για όλες τις ημέρες 
και ώρες του έτους επί της συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας του πελάτη «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
Α.Ε.». Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του ως άνω 
πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών επί του 
Δικτύου ΔΑΑ που αντιστοιχούν στην ενέργεια αυτή, 
υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της συνολικής ενέρ−
γειας που εισέρχεται στο Δίκτυο ΔΑΑ και της συνολι−
κής ενέργειας που καταναλώνεται από τους λοιπούς 
πελάτες του Δικτύου ΔΑΑ ανηγμένη στο όριο μεταξύ 
του Δικτύου αυτού και του Δικτύου ΜΤ κυριότητας της 
ΔΕΗ Α.Ε.

Άρθρο δεύτερο

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F
Αριθμ. 2662/1703 (4)
    Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Κοινο−

τική Επιχείρηση Εκάλης» (Κ.Ε.Ε) σε Κοινωφελή Δημο−
τική Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Δη−
μοτική Επιχείρηση Εκάλης».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπι−
κή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 107/Α/1997), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως 
270 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8−6−2006), περί σύστασης και 
γενικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των δη−
μοτικών και κοινωφελών επιχειρήσεων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σχετι−
κά με τις ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου 
βαθμού (ΦΕΚ 263/Β΄/23−11−2007).

4. Τις υπ’ αριθμ. οικ. 10819/16/22−2−2007 και οικ. 71245/77/ 
19−12−2007 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., σχετικά με το 
νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 43886/3−8−2007 απόφαση του 
Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί καθορισμού των αναγκαίων 
στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύστα−
ση ή μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου 
αυτής (ΦΕΚ 1574/Β΄/17−8−2007).

6. Την υπ’ αριθμ. 50891/10−9−2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί οικονομικής διοίκησης και δια−
χείρισης των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
1876/Β΄/14−9−2007).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, σχε−
τικά με αναδιατυπώσεις άρθρων του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 263/Β΄/23−12−2008).

8. Την υπ’ αριθμ. 62858/25−11−2005 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 1751/14−
12−2005), με την οποία συστάθηκε η αμιγής δημοτική 
επιχείρηση «Κοινοτική Επιχείρηση Εκάλης» (Κ.Ε.Ε.).

9. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη 
μετατροπή της αμιγούς κοινοτικής επιχείρησης με την 
επωνυμία «Κοινοτική επιχείρηση Εκάλης» (Κ.Ε.Ε) σε Κοι−
νωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινω−
φελής Δημοτική Επιχείρηση Εκάλης».

10. Την υπ’ αριθμ. 139/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Εκάλης για τη μετατροπή της 
αμιγούς κοινοτικής επιχείρησης «Κοινοτική Επιχείρηση 
Εκάλης» (Κ.Ε.Ε.) σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με 
την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Εκά−
λης», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μετατροπή της αμιγούς κοινοτικής 
επιχείρησης «Κοινοτική Επιχείρηση Εκάλης» (Κ.Ε.Ε.) σε 
Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοι−
νωφελής Δημοτική Επιχείρηση Εκάλης» ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΑΛΗΣ»
με το διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ−

ΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΑΛΗΣ»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ:
Α. Η Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη στον οποίο 

περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, με τη δημιουργία και λειτουργία δομών όπως το 
βοήθεια στο σπίτι, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ−
μών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής 
περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και 
αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη 
και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−

ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής 
υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με 
αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή−
ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας 
κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης 
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

3. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η 
εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την 
πρόληψη της παραβατικότητας.

4. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

5. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
ων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

6. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−
τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής.

Β. Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής.
4. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι−
κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και 
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

5. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Πολιτισμού.

6. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 
παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

7. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
τους σε αυτά.

8. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 
10. Η συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκατα−

στάσεων, όπως γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και 
χώρων άθλησης.

11. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενί−
σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.
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Γ. Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδί−
ως:

1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην πε−
ριφέρειά τους.

3. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων.
5. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 

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

6. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
Δ. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
Ε. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της ευρύτερης πε−
ριοχής του Δήμου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα 

χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Εκάλης του 

Νομού Αττικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Ο Δήμος διαθέτει στην επιχείρηση το χρηματικό ποσό 

των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000) ως κεφάλαιο κίνη−
σης, για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της νέας 
κοινωφελούς Επιχείρησης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλού−
νται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Εκάλης ύψους 60.000 ευρώ για το τρέχον οικονομικό 
έτος. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφή ανάλογη 
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Εκάλης, κω−
δικός αριθμός εξόδου (ΚΑΕ) 10.7511.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από (7) επταμελές διοικητικό 

συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρω−
τές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από 
τα μέλη αυτά τουλάχιστο:

• τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου 
ή της Κοινότητας και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών 
προέρχεται από τη μειοψηφία.

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

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

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών 
και αντικαθιστά ένα δημότη ή κάτοικο του Δήμου.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο ύψους 94.530€ για 

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

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

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

• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομι−
κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

• Λοιπές επιχορηγήσεις
• Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστά−

σεών της
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, 
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των 
δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

F
  Αριθμ. οίκοθεν 7268/1042 (5)
    Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Σώστη Νομού Ροδόπης.

H ΓΕΝIKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/07.
2. Την υπ’ αριθμ. 1932/19.4.1999 απόφασή μας με την 

οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Σώστη Νομού Ροδόπης και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 910/τ.Β΄/26.5.1999.

3. Την υπ’ αριθμ. 116/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σώστη Νομού Ροδόπης (με την 
οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Δήμου Σώστη Νομού Ροδόπης).

4. Την υπ’ αριθμ. 24/2009 σύμφωνη γνωμοδότη−
ση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 37 του 
ν. 2190/94.

5. Την υπ’ αριθμ. 2439/16.04.2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας περί μεταβίβασης αρμοδιότη−
τας υπογραφής (ΦΕΚ 839/τ.Β΄/6.5.2009), αποφασίζου−
με:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 116/2009 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σώστη Νομού Ροδόπης, 
με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Δήμου Σώστη Νομού Ροδόπης και 
συγκεκριμένα το άρθρο 10 στις Κατηγορίες ΠΑΝΕΠΙ−
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ΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ως εξής:

Από ΠΕ1 Διοικητικών/Οικονομικών: 3 (τρεις)
σε ΠΕ1 Διοικητικών/Οικονομικών: 4 (τέσσερις).
Από ΔΕ28 Χειριστών μηχανημάτων έργων: 2 (δύο)
σε ΔΕ 28 Χειριστών μηχανημάτων έργων: 3 (τρεις).
Από ΥΕ1 Κλητήρων−Θυρωρών: 1 (μία)
σε ΥΕ1 Κλητήρων−Θυρωρών: 2 (δύο).
Από την απόφαση αυτή προκαλείται επιπλέον δαπάνη 

σε περίπτωση κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων 
ποσού ύψους 58.500,00 € σε βάρος των ΚΠ 10.6011.01 και 
ΚΠ 25.6011.01 και για τα επόμενα πέντε έτη προβλέπε−
ται αντίστοιχη δαπάνη η οποία θα εγγράφεται στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου Σώστη (ΚΠ 
10.6011.01, ΚΠ 25.6011.01).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή,  Φεβρουάριος 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής κ.α.α.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ
F

        (6)
Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από την ομογενή 

Κικολασβίλι Νίνα (KIKOLASHVILI NINA) σύζυγος του 
Κικολασβίλι Σώτα το γένος Μανταντζίεβ Ανάνϊ.

  Με την υπ’ αριθμ. 1333/09/22.1.2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η από 
3.3.2004 αίτηση της ομογενούς της το γένος Κικολασβί−
λι Νίνα (KIKOLASHVILI NINA) σύζυγος του Κικολασβίλι 
Σώτα το γένος Μανταντζίεβ Ανάνϊ περί απόκτησης της 
Ελληνικής ιθαγένειας την οποία υπέβαλε στο Γενικό 
Προξενείο της Ελλάδος στη Τιφλίδα της Γεωργίας.

Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός 
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
(7)

    Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από τον ομογενή 
Σονάροβ Γεώργιος (SHONAROV GEORGE) του Σονά−
ροβ Βλαντίμιρ και της Μουρουζίδη Μαρίνας.

  Με την υπ’ αριθμ. 1386/09/22.1.2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η 
από 12.4.2006 αίτηση του ομογενούς Σονάροβ Γεωργίου 
(SHONAROV GEORGE) του Σονάροβ Βλαντίμιρ και της 
Μουρουζίδη Μαρίνας περί απόκτησης της Ελληνικής 
καθώς και τον εξελληνισμό του επωνύμου του από Σο−
νάροβ σε Σοναρίδη.

Την Ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός 
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

     (8)
 Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από την ομογενή 

Γκεοργκιεβα Αναστασια (GEORGIEVA ANASTASIA) 
σύζυγος του Τοντινίδη Ιωάννη το γένος Γκεοργκι−
εβ Δημήτριο.

  Με την υπ’ αριθμ. 1396/09/22.1.2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η από 
4.11.2004 αίτηση της ομογενούς Γκεοργκιεβα Αναστασια 
(GEORGIEVA ANASTASIA) σύζυγος του Τοντινίδη Ιωάν−
νη το γένος Γκεοργκιεβ Δημήτριο περί απόκτησης της 
Ελληνικής καθώς και τον εξελληνισμό του επωνύμου 
του από Γκεοργκιεβα σε Γεωργιάδη.

Την Ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός 
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
     (9)
 Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από τον ομογενή 

Στεπανοβ Βιταλι (STEPANOV VITALIY) του Βικτορα 
και της Αναστασια.

  Με την υπ’ αριθμ. 1329/28.12.2009 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η 
από 5.2.2003 αίτηση του ομογενούς Στεπανοβ Βιταλι 
(STEPANOV VITALIY) του Βικτορα και της Αναστασια 
περί απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.

Την Ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός 
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
(10)

    Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από την ομογενή 
Ουμουντουμοβα Ταμάρα (UMUDUMOV TAMAR) σύζυ−
γος του Ουμουντουμίδη Δημόκριτου το γένος Ντα−
νιλοβ Πανκρατ.

  Με την υπ’ αριθμ. 594/23.12.2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η από 
9.12.2005 αίτηση της ομογενούς Ουμουντουμοβα Ταμάρα 
(UMUDUMOV TAMAR) σύζυγος του Ουμουντουμίδη Δη−
μόκριτου το γένος Ντανιλοβ Πανκρατ περί απόκτησης 
της Ελληνικής ιθαγένειας καθώς και τον εξελληνισμό 
του επωνύμου της από Ουμουντουμοβα σε Ουμουντου−
μίδη.

Την Ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη, εντός 
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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    Αριθμ. 5 (11)
  Ορισμός Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών για το 

έτος 2010 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 31 ν. 2503/1997 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλ−
λες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3274/2004 
«Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της N.A.M. 
όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε (ΦΕΚ 1863/
τ.Β΄/2009).

4. Τις υπ’ αριθμ. 2 και 3/9.1.2009 αποφάσεις του Νο−
μαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας.

5. Την υπ’ αριθμ. 4/4.1.2010 απόφασή μας «Περί Ορισμού 
Αντινομαρχών στη Ν.Α. Μεσσηνίας», αποφασίζουμε:

Ορίζουμε για το έτος 2010 ως Προέδρους των Νο−
μαρχιακών Επιτροπών της Ν.Α. Μεσσηνίας τους εξής 
Αντινομάρχες:

1. Στη Ν.Ε. Προγραμματισμού και Υποδομών τον Αντι−
νομάρχη Αναστασόπουλο Ευστάθιο του Ιωάννη.

2. Στη Ν.Ε. Παραγωγής και Ανάπτυξης τον Αντινομάρ−
χη Παναγιωτόπουλο Σωτήριο του Παναγιώτη.

3. Στη Ν.Ε. Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων τον 
Αντινομάρχη Κωτσιόπουλο Άγγελο του Αθανασίου. 

4. Στη Ν.Ε. Κοινωνικών Θεμάτων τον Αντινομάρχη Κα−
φαντάρη Δημήτριο του Παναγιώτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καλαμάτα, 4 Ιανουαρίου 2010

Ο Νομάρχης 
ΔΗΜ. ΔΡΑΚΟΣ   
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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@et.gr*02001842502100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 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 ΤΗΣ 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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