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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 175166 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 162437/2.5.2011 απόφασης 

(ΦΕΚ 1041 Β΄) για τον καθορισμό των λεπτομερειών 
εφαρμογής της δράσης 1.3 Εκπαιδεύσεις Μελισσοκό−
μων, στο πλαίσιο εφαρμογής του τριετούς προγράμ−
ματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπο−
ρίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011−2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) της αριθμ. 312751/728/12−01−2011 (Β΄ 21) κοινής υπουρ−

γικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομι−
κών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υλοποίηση του 
τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011, 2012 
και 2013», όπως τροποποιείται και ισχύει

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του αριθμ. 63/2005 Π.Δ. 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα»

γ) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή 
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280) σε συνδυασμό με το 
άρθρο 33 του ν. 2538/97 (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3147/2003 
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων 
αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135)

δ) του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημόσιου Λογιστικού», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ε) του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (Α/187), όπως ισχύει 
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στ) της αριθμ. ΥΙ/2004 (Β΄ 513) απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

ζ) του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87)

η) του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 35), όπως τροποποιείται και ισχύει

θ) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 περί 
«Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανι−
σμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων...και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και το άρθρο 24 
του ν. 2945/01 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της 
Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1−8 
του ν. 3147/03 (Α΄ 135) 

ι) της αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του 
Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδι−
κασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που 
βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών 
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» 

κ) της αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του 
Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ 
ως Οργανισμού Πληρωμής»

λ) της αριθμ. 280682/2009 (Β΄ 972) απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μετα−
βίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, 
Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης 
και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογρά−
φουν με “Εντολή Υπουργού”», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 271726/2010 (Β΄ 1400) όμοια απόφαση 

μ) του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 (Α΄ 173), όπως ισχύει 
κάθε φορά

2. Τους Κανονισμούς:
α) 1234/ΕΚ/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοι−

νής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος 
κανονισμός KOA)» (L 299)

β) 917/ΕΚ/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών 
εφαρμογής του Καν(ΕΚ)797/2004 του Συμβουλίου σχετι−
κά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L 163), 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει 

γ) 1290/ΕΚ/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής» (L 209) 

δ) 885/ΕΚ/2006 της Επιτροπής για τη «θέσπιση των 
λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ)1290/2005 του Συμ−
βουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση 
των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων» (L 171)

3. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011 − 2013, 
που εγκρίθηκε με την Ε(2010) 6054 τελικό/14−09−2010
απόφαση της Ε.Ε., σε εφαρμογή των άρθρων 105 − 
110 του Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου και του 
Καν(ΕΚ)917/2004 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και ισχύει

4. Την αριθμ. 162437/02−05−2011 απόφαση (1041 Β΄) του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο−
ρισμός της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων, 
των δικαιολογητικών, του τρόπου πληρωμής, των ελέγ−
χων και των κυρώσεων της επιχορήγησης της δράσης 
1.3 Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων, στο πλαίσιο εφαρμο−
γής του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας (Καν.ΕΚ 
1234/2007) 2011−2013»

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 100.000,00 € για το έτος 2011, η 
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικός Φορέας 29−110, 
για τον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση.

6. Την αριθμ. 22574/14−03−2011 (ΑΔΑ4Α1ΘΒ−ΠΜ) απόφα−
ση της Δ/νσης Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ, με την οποία 
εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο εκατομμυ−
ρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (2.750.000 €) 
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πί−
στωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 
29−110 ΚΑΕ 5423, οικονομικού έτους 2011, για την υλο−
ποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της παραγωγής 
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας», για 
το 2011, αποφασίζουμε:

Με την παρούσα τροποποιείται η αριθμ. 162437/
02−05−2011 απόφαση (1041Β) του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, 
των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών, του 
τρόπου πληρωμής, των ελέγχων και των κυρώσεων της 
επιχορήγησης της δράσης 1.3 Εκπαιδεύσεις Μελισσοκό−
μων, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτί−
ωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της 
μελισσοκομίας (Καν.ΕΚ 1234/2007) 2011−2013» ως εξής:

1. Στην παράγραφο 1 «Σκοπός − Περιγραφή της Δράσης» 
η υποπαράγραφος 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Κατ’ εξαίρεση για το πρόγραμμα 2011 η περίοδος δι−
εξαγωγής των εκπαιδεύσεων ολοκληρώνεται το αργό−
τερο μέχρι την 31η Αυγούστου 2011.

2. Στην παράγραφο 5 «Επιλογή των εκπαιδευτών» στο 
τέλος προστίθεται η ακόλουθη υποπαράγραφος:

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2011 ισχύει ο κατάλογος των 
εκπαιδευτών που χρησιμοποιήθηκε από τον ΟΓΕΕΚΑ − 
ΔΗΜΗΤΡΑ για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων 
εκπαιδεύσεων του έτους 2010.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 162437/02−05−2011 
απόφαση (1041 Β΄).

4. Κάθε διαδικασία που άρχισε ή ολοκληρώθηκε σε 
εφαρμογή της ως άνω τροποποιούμενης απόφασης 
θεωρείται νόμιμη.

5. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 1626 (2)
Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης στον πρώ−

ην Δήμο Αρχαγγέλου Νομού Δωδεκανήσου με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού − Αθλη−
τισμού − Πολιτισμού − Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανά−
πτυξης Δήμου Αρχαγγέλου (Δ.Ε.Α.)».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων 

και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α). 
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β) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 

γ) του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α).

2. Την αριθ. 259/7−2−2002 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη σύσταση αμι−
γούς Δημοτικής Επιχείρησης στον πρώην Δήμο Αρχαγ−
γέλου Νομού Δωδεκανήσου με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Τουρισμού − Αθλητισμού − Πολιτισμού − Κοι−
νωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης Δήμου Αρχαγγέλου 
(Δ.Ε.Α.)» (ΦΕΚ 321/Β΄/19−3−2002).

3. Το γεγονός ότι η ανωτέρω επιχείρηση δεν μετα−
τράπηκε μέχρι 31−12−2010 σε κοινωφελή επιχείρηση 
και συνεπώς έχει λυθεί σύμφωνα με το άρθρο 269 
του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 
άρθρ. 17 Ν. 3812/2009.

5. Το με αριθ. 2/47924/5−5−2011 έγγραφο του Δήμου 
Ρόδου σχετικά με την «Έκδοση και δημοσίευση διαπι−
στωτικής πράξης αυτοδίκαιης λύσης της αμιγούς επιχεί−
ρησης «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού − Αθλητισμού − 
Πολιτισμού − Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης Δήμου 
Αρχαγγέλου (Δ.Ε.Α.)», αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε ότι η αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Του−
ρισμού − Αθλητισμού − Πολιτισμού − Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Ανάπτυξης πρώην Δήμου Αρχαγγέλου έχει λυθεί 
από 1−1−2011.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση από 
εκκαθαριστές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβού−
λιο. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια 
η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις 
αρμοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από 
τις αρμοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Επίσης με τον ορισμό των εκκαθαριστών 
παύει αυτοδίκαια η εξουσία των ελεγκτών. Οι διοριζό−
μενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα κα−
θήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας 
της Επιχείρησης. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι 
εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευ−
στοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της 
Επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο Ρόδου. 
Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για 
την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 26 Μαΐου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F

    Αριθμ. 1627 (3)
Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης στον πρώην 

Δήμο Αταβύρου Νομού Δωδεκανήσου με την επω−
νυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής − Κοινω−
νικής − Τουριστικής και Αγροτικής Ανάπτυξης Δή−
μου Αταβύρου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων 

και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).

β) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 

γ) του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α).

2. Την αριθ. 7205/23−5−2002 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την τροποποίηση 
του καταστατικού της Επιχείρησης Πολιτιστικός Οργα−
νισμός Κρητηνίας στον πρώην Δήμο Αταβύρου Νομού 
Δωδεκανήσου με νέα επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτιστικής − Κοινωνικής − Τουριστικής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης Δήμου Αταβύρου» (ΦΕΚ 780/Β΄/25−6−2002).

3. Το γεγονός ότι η ανωτέρω επιχείρηση δεν μετα−
τράπηκε μέχρι 31−12−2010 σε κοινωφελή επιχείρηση 
και συνεπώς έχει λυθεί σύμφωνα με το άρθρο 269 
του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 
άρθρ. 17 Ν. 3812/2009.

5. Το με αριθ. 2/47943/5−5−2011 έγγραφο του Δήμου 
Ρόδου σχετικά με την «Έκδοση και δημοσίευση δια−
πιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης λύσης της αμιγούς 
επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής − Κοι−
νωνικής − Τουριστικής και Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου 
Αταβύρου», αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε ότι η αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Πο−
λιτιστικής − Κοινωνικής − Τουριστικής και Αγροτικής Ανά−
πτυξης πρώην Δήμου Αταβύρου έχει λυθεί από 1−1−2011.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση από 
εκκαθαριστές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβού−
λιο. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια 
η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις 
αρμοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από 
τις αρμοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Επίσης με τον ορισμό των εκκαθαριστών 
παύει αυτοδίκαια η εξουσία των ελεγκτών. Οι διοριζό−
μενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα κα−
θήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας 
της Επιχείρησης. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι 
εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευ−
στοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της 
Επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο Ρόδου. 
Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για 
την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 27 Μαΐου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F
        Αριθμ. 9434 (4)
Τροποποίηση της με αρ. 9373/16.12.2010 απόφασης της 

Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας για τη Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ανάπτυξης Λουτρών Αγίας Παρασκευής (Δ.Ε.Λ.Α.Π.) 
σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Λουτρών Αγίας 
Παρασκευής (Κ.Δ.Ε.Λ.Α.Π.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρ. 6 και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/07.06.2010).



22690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του Ν. 3463/2006 
όπως ισχύουν σήμερα.

3. Τη με αρ. 9373/16.12.2010 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα 
«Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
Λουτρών Αγίας Παρασκευής (Δ.Ε.Λ.Α.Π.) σε Κοινωφε−
λή Δημοτική Επιχείρηση Λουτρών Αγίας Παρασκευής 
(Κ.Δ.Ε.Λ.Α.Π.)» (ΦΕΚ 2254/Β΄/31.12.2010).

4. Το με αρ. πρωτ. 04/21.03.2011 έγγραφο της Κοινω−
φελούς Δημοτικής Επιχείρησης Λουτρών Αγίας Παρα−
σκευής με τα συνημμένα έγγραφά του, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ. 9373/16.12.2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
σε ότι αφορά το κεφάλαιο της επιχείρησης ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 

τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων σαρά−
ντα πέντε ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (476.845,19 €) όπως 
διαμορφώθηκε από το αρχικό κεφάλαιο και μετά από τις 
εξής τροποποιήσεις του καταστατικού της επιχείρησης:

1. Αρχικό κεφάλαιο ποσού τριών εκατομμυρίων δραχμών 
(3.000.000 δρχ.) με τη σύσταση της επιχείρησης με την 
αρ. 1834/12.02.1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 218/Β΄/06.03.1998).

2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δε−
καπέντε εκατομμυρίων δραχμών (15.000.000 δρχ.) με τη με 
αρ. 10623/22.10.1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2178/Β΄/17.12.1999).

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δε−
καπέντε εκατομμυρίων δραχμών (15.000.000 δρχ.) με τη με 
αρ. 16008/16.10.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1507/B΄/09.11.2001).

4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 
ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000 €) με τη με αρ. 2745/
28.03.2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 520/Β΄/29.04.2002).

5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 
διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (290.000 €) με τη 
με αρ. 2167/17.03.2003 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 472/Β΄/
18.04.2003).

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κασ−
σάνδρας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 9373/16.12.2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

F
    Αριθμ. 8838/1351 (5)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού 

Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων 

δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχε−
τεύσεως», (ΦΕΚ 191/Α/1980). 

β) Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδ/ση και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
107/Α/1997), όπως ισχύει.

γ) Των άρθρων 6 και 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
(ΦΕΚ 87/Α/2010)

δ) Του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», 
(ΦΕΚ 232/Α/2010) 

ε) Του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Την με αριθμ. πρωτ. ΓΓ/15650/1253/2011 απόφασή 
μας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντο−
λή Γενικού Γραμματέα” στον προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου», (ΦΕΚ 480/Β/2011).

3. Την με αριθμ. πρωτ. 3095/24−4−2000 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την 
οποία συστάθηκε στον Δήμο Κρανιδίου Νομικό Πρόσω−
πο με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Κρανιδίου, (ΦΕΚ 648/Α/22−5−2000), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4431/30−3−2011 όμοια του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, (ΦΕΚ 843/
Β/2011). 

4. Την αριθμ. 127/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ερμιονίδας περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης του προαναφερομένου Νομικού 
Προσώπου. 

5. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 3095/24−4−2000 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
όπως αυτή ισχύει, αντικαθιστώντας τις παραγράφους 
1, 2 και 4 αυτής ως εξής: 

1. Συνιστάται στο Δήμο Ερμιονίδας του Νομού Αργο−
λίδας, ενιαία επιχείρηση, ύδρευσης−αποχέτευσης με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ−
ΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ».

2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης 
Ερμιονίδας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοι−
νωφελούς χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, 
οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση έργων 
αρμοδιότητάς της, καθώς και τις πηγές χρηματοδό−
τησης από τις διατάξεις του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν 
σήμερα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), και οι κανόνες της ιδιωτικής οικο−
νομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/80).

4. Περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης είναι η 
Διοικητική Περιφέρεια ολόκληρου του νέου Δήμου 
Ερμιονίδας (άρθρο 2 Ν. 1069/80 και σύμφωνα με τον 
Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ως άνω τροποποιού−
μενη απόφαση.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ερ−
μιονίδας. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ναύπλιο, 5 Ιουλίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Ε.Γ.Π.Κ.Μ.27 (6)

Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ».

  Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α. Της περίπτωσης α. της παραγράφου 6 του άρθρου 

242 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β. Της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 
(ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16−6−2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρ−
νηση και λοιπές διατάξεις». 

γ. Του άρθρου 35 του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας»

δ. Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007) «Κύρωση 
του κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

2. Την αριθμ. πρωτ. ΓΠΚΜ 257/25−1−2011 απόφαση Πε−
ριφερειάρχη, με την οποία διορίσθηκε ο Εκτελεστικός 
Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αναγκαιότητα πα−
ροχής εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 
την έκδοση αποφάσεων της περίπτωσης α. της παρα−
γράφου 6 του άρθρου 242 του Ν. 3852/2010.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

αποφασίζουμε: 
Παρέχουμε την εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟ−

ΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» σε Προϊσταμένους 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως 
κατωτέρω: 

1. Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Διοικητικού − 
Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, 
Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής:

− Την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδειών με 
ή χωρίς αποδοχές, πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται 
απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και μετακίνησης εκτός 
έδρας στο εσωτερικό, των Προϊσταμένων και υπαλλήλων 
της Διεύθυνσής τους, των υπαλλήλων του Γραφείου Αντι−
περιφερειάρχη καθώς και των Προϊσταμένων και υπαλλή−
λων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, του Τμήματος 
Πληροφορικής και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρο−
οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητάς τους.

− Τις άδειες άνευ αποδοχών των Διευθυντών, Προϊ−
σταμένων και υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφε−
ρειακής τους Ενότητας.

2. Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, 

Σερρών, Χαλκιδικής (πλην της Δ/νσης Διοικητικού − Οι−
κονομικού):

− Την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδειών 
με αποδοχές, πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται από−
φαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και μετακίνησης εκτός 
έδρας στο εσωτερικό των Προϊσταμένων και υπαλλήλων 
της Διεύθυνσής τους

3. Στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης:
α) Την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδειών 

στους Προϊσταμένους των Τμημάτων και σε όλους τους 
υπαλλήλους της Δ/νσης, πλην των αδειών άνευ αποδο−
χών και αυτών για τις οποίες απαιτείται απόφαση Υ.Σ. 

β) Τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών, αδειών μητρό−
τητας και αδειών ανατροφής παιδιού (εννιάμηνο) στους 
Διευθυντές, Προϊσταμένους Τμημάτων, Γραφείων και 
υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες του κε−
ντρικού κτιρίου.

4. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αναπτυξι−
ακού Προγραμματισμού, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Οικονομικού, της Αυτοτελούς Διεύθυν−
σης Πολιτικής Προστασίας, και στον Προϊστάμενο του 
Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων:

α) Την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδειών 
στους Προϊσταμένους των Τμημάτων και σε όλους τους 
υπαλλήλους της υπηρεσίας τους, πλην των αδειών άνευ 
αποδοχών, αναρρωτικών αδειών, αδειών μητρότητας, 
αδειών ανατροφής παιδιού (εννιάμηνο) και αυτών για τις 
οποίες απαιτείται απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

β) Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός 
έδρας στο εσωτερικό των Προϊσταμένων και υπαλλήλων 
των υπηρεσιών τους.

5. Στους Προϊσταμένους των υπηρεσιών της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και της Π.Ε. Θεσσαλονίκης που δεν στεγά−
ζονται στο κεντρικό κτίριο: 

− Την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδειών 
με αποδοχές, πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται από−
φαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και μετακίνησης εκτός 
έδρας στο εσωτερικό των Προϊσταμένων και υπαλλήλων 
των Υπηρεσιών τους.

6. Στους Γενικούς Διευθυντές:
− Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός 

έδρας στο εσωτερικό των Προϊσταμένων Διευθύνσεων 
που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνσή τους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2011

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 283/2011 (7)
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 102/2011 απόφα−

σης Δ.Σ. για συγχώνευση των (3) ΔΕΥΑ Δήμου Κα−
τερίνης, με απορρόφηση των ΔΕΥΑ Παραλίας και 
Κορινού από τη ΔΕΥΑ Κατερίνης, με ανάλογη προ−
σαρμογή της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Κατερί−
νης στις διατάξεις του Ν. 1063/1980.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 107 και 109 του 

Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 252 του Ν. 3463/06
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3. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 του 

Ν. 3801/2009
5. Την συνταχθείσα οικονομοτεχνική μελέτη συγχώ−

νευσης των ΔΕΥΑ Κατερίνης, Κορινού και Παραλίας
6. Την 102/2011 απόφαση Δ.Σ. με θέμα [Συγχώνευση 

των Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, Παραλίας και Κορινού σε μία 
(1), με των επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης Κατερίνης», σύμφωνα με το άρθρο 
109 του Ν. 3852/2010]

7. Το γεγονός πως η παραπάνω απόφαση επικυρώ−
θηκε με την αριθ. 2020/05.04.2011 απόφαση του Γ.Γ. της 
Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και στη συνέχεια 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 837/τ.Β/12.05.2011

8. Τον οδηγό συγχωνεύσεων των Νομικών Προσώπων 
και Επιχειρήσεων των Δήμων που εξέδωσε το ΥΠΕΣΑΗΔ 
σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, σύμφωνα με τον οποίο 
το δημοτικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να επιλέξει τον 
τρόπο για τη συγχώνευση των ΔΕΥΑ, αποφασίζει: 

Τροποποιεί την 102/2011 απόφαση δημοτικού συμβου−
λίου και την επαναδιατυπώνει ως εξής:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις υφιστάμενες ΔΕΥΑ του Δήμου Κα−
τερίνης με απορρόφηση, από τη ΔΕΥΑ Κατερίνης των 
ΔΕΥΑ Παραλίας και Κορινού και προσαρμογή της συ−
στατικής της πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1069/1980, ως ακολούθως:

Α. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η υφιστάμενη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Κατερίνης, στην οποία συγχωνεύονται 
με απορρόφηση οι ΔΕΥΑ Παραλίας και Κορινού, θα 
διέπεται ως προς τη λειτουργία της από τις διατά−
ξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α) «Περί κινήτρων δια την 
ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 
όπως ισχύει.

Η ως άνω ενιαία, μετά τη συγχώνευση, χωρίς τη σύ−
σταση νέας, δημοτική επιχείρηση διατηρεί την επωνυ−
μία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Κατερίνης» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.Κ.».

Η επιχείρηση αποτελεί ίδιο Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, διεπόμενη από τους 
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά από το νόμο.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Κατερίνης διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, 
εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων αρμοδιό−
τητάς της, καθώς και των πηγών χρηματοδότησής της, 
από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως ισχύει. 

Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι σχετικές διατά−
ξεις του Δημοτικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει.

Β. ΣΚΟΠΟΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 1069/80 οι σκοποί 

είναι οι εξής:
α) Ύδρευση και Αποχέτευση
β) Συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση απορριμμά−

των, 
γ) Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, δι−

οίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης, 
δ) Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επί−

βλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, 

ε) Εμφιάλωση και εμπορία νερού, 
στ) Διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώ−

σιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντι−

κείμενα δραστηριότητας των δημοτικών επιχειρήσεων 
ύδρευσης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των 
οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

ζ) Πέρα των προβλεπομένων από τον παραπάνω 
Νόμο αρμοδιοτήτων, διαχείριση και λειτουργία χώρων 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α. καθώς και 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που σχετίζονται με την 
λειτουργία του. (άρθρο 40 παρ. 2 Ν. 3801/2009).

Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

που αποτελείται από εννέα (9) μέλη τα οποία ορίζονται 
μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο 
και αποτελείται από:

i) Τον Δήμαρχο ή άλλο αιρετό μέλος 
ii) Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους.
iii) Έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα προτείνεται από 

κοινωνικό φορέα της περιοχής, που θα προσδιορίζεται 
κάθε φορά.

iv) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων που θα υπο−
δεικνύεται από την γενική συνέλευση αυτών, διότι η 
επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) 
εργαζομένους

v) Τρείς (3) δημότες με πείρα ή γνώσεις σχετικές με 
το αντικείμενο της επιχείρησης.

Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα 
μέλος εξ αυτών προέρχεται από την μειοψηφία.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται για ένα 
(1) έτος.

Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα 

ύδρευσης, αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της 
επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν 
με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, 
όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις 
ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων 
υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή οι ανοιχτοί αγωγοί που 
εκβάλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο καθώς επίσης 
και μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος υγρών και 
αστικών αποβλήτων.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΕΣΟΔΑ
Έσοδα της επιχείρησης είναι αυτά τα οποία θεσπί−

ζονται από τις διατάξεις του ν. 1069/80, άρθρα 10 έως 
και 16 και 27 και 28, δηλαδή:

α) το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέ−
κταση των έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, 
για μια δεκαετία από τις 1ης Ιανουαρίου του επόμενου 
της συστάσεως της επιχείρησης έτους, υπολογιζόμενο 
σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου 
ύδατος (αρθ. 11 Ν. 1069/1980).

β) Κάθε επιχορήγηση που προβλέπεται υπέρ των 
Δ.Ε.Υ.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό του άρθρου 
43 παρ. 2 του Ν. 2065/92.

γ) Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων κατά ποσοστό μέχρι 35% επί των 
δαπανών μελετών και κατασκευών των πάσης φύσεως 
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της 
επιχείρησης (αρθ. 13 Ν. 1069/80).

δ) Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχέτευ−
σης (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. γ΄ Ν. 1069/80).

ε) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγω−
γό ύδρευσης και αποχέτευσης (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. δ΄
και άρθ. 15 Ν. 1069/80).
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στ) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου ύδρευσης 
(αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ ε΄ Ν. 1069/80).

ζ) Το τέλος χρήσεως υπονόμων (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. στ 
Ν. 1069/80).

η) Η αξία καταναλισκόμενου ύδατος (αρθ. 10 παρ. 1 
εδαφ. ζ΄ Ν. 1069/80).

θ) Η εγγύηση χρήσεως υδρομετρητού (αρθ. 10 παρ. 1 
εδαφ. η΄ Ν. 1069/80).

ι) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συν−
δέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων 
συναφών εργασιών (άρθ. 10 παρ. 1 εδαφ ο΄ Ν. 1069/80).

ια) Οι συνεισφορές τρίτων δια την εκτέλεση κατά προ−
τεραιότητα έργων (αρθ.10 παρ. 1 εδαφ. ι Ν. 1069/80).

ιβ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την 
εκποίηση αυτή (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. ια΄ Ν. 1069/80).

ιγ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις (αρθ. 10 παρ 1 εδαφ. ιβ΄ Ν. 1069/80).

ιδ) Έσοδα εισπραττόμενα από της εφαρμογής των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, ως και κάθε 
άλλη νόμιμη πρόσοδος.

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο−

χέτευσης Κατερίνης θα είναι αόριστη. 
Ζ. ΕΔΡΑ
Έδρα της Επιχείρησης είναι η Κατερίνη και η περιοχή 

αρμοδιότητάς της είναι η διοικητική περιφέρεια του 
Δήμου Κατερίνης όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα

Η. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη 

σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης.
Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ.5540/

30−06−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κατερίνη, 21 Ιουνίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   



22694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2011-08-02T08:38:37+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




