
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση της 119/2019 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης Ν. Κοριν-
θίας που αφορά μερική τροποποίηση του Οργα-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

2 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. 
του Δήμου Άργους - Μυκηνών με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Δήμου Άργους - Μυκηνών».

3 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. 
του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας.

4 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
του Δήμου Άργους - Μυκηνών Ν. Αργολίδας με 
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους 
- Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Άργους - Μυκηνών Ν. Αργο-
λίδας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Άργους - Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 193411 (1)
Έγκριση της 119/2019 απόφασης του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης Ν. 

Κορινθίας που αφορά μερική τροποποίηση του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκαν με διατάξεις του ν.4555/2018 
(ΦΕΚ 133/τ.Α’/19.7.2018) και του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 
50/τ.Α’/26.3.2019).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α’/11 -5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

4. Την 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το 
διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5. Την 140634/22-6-2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β’/29-6-2017) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβί-
βαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Συντονιστή" 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι-
ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με τις 
304768/4-12-2017 (ΦΕΚ. 4409/τ.Β’/14-12-2017) και 
291101/31.12.2018 (ΦΕΚ 86/τ.Β’/24.1.2019) όμοιες απο-
φάσεις.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α’/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

7. Τις διατάξεις των π.δ. 37α/1987, 22/1990 και 50/2001 
που αφορούν τον καθορισμό των προσόντων διορισμού 
σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ισχύουν 
με τις τροποποιήσεις τους.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 που αφορά το προ-
σωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ.

9. Τις διατάξεις του ν.2190/1994 που αφορά τη σύστα-
ση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης όπως ισχύει με τις τροπο-
ποιήσεις του.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-4-2005).

11. Τις διατάξεις του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α’/ 
27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο-
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λόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δι-
ατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» και ιδίως των 
άρθρων 10, 32 παρ. 1 και 33 παρ.1.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 
212/τ.Α’/18.12.2018).

13. Τις αριθμ. 1921/11.1.2019 (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) 
και 4947/24.1.2019 (ΑΔΑ: 6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ) εγκυκλί-
ους του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν «Πα-
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του 
ν.4583/2018 - ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο 
Σπίτι» στις οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α βαθμού και 
στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».

14. Το π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/19-7-2004) «Ρυθ-
μίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου στο δημόσιο τομέα».

15. Την 108/10-1-2006 απόφαση του Δ' Τμήματος 
του ΑΣΕΠ περί υπαγωγής ή μη στις ρυθμίσεις του π.δ. 
164/2004 συμβασιούχων της Αμιγούς Δημοτικής Επι-
χείρησης Κατασκευής Τεχνικών Έργων Ξυλοκάστρου 
(Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.Ξ.).

16. Την 227/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης με την οποία 
καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου.

17. Την 7747/26.10.2011 (ΦΕΚ 2566/τ.Β’/7.11.2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με 
την οποία επικυρώθηκε η ανωτέρω (227/2011) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης.

18. Την 23497/12-6-2012 (ΦΕΚ 1987/τ. Β/19-6-2012) 
απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών που 
αφορά «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών 
θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ξυλοκάστρου- 
Ευρωστίνης Ν. Κορινθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1α του άρθρου 33 του ν.4024/2011, όπως ισχύει».

19. Την 276/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης αναφορικά με την τρο-
ποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου προκειμένου:

α) Να καταργηθούν οι θέσεις του Γενικού Γραμματέα, 
του Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου καθώς και τρεις 
(3) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή 
Επιστημονικών Συνεργατών,

β) να καταργηθούν Αυτοτελή Τμήματα και να εντα-
χθούν ως Τμήματα σε αντίστοιχες Διευθύνσεις,

γ) να συγχωνευθεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομίας με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,

δ) να συμπεριληφθούν στον Ο.Ε.Υ. θέσεις που προήλ-
θαν κατόπιν μετατάξεων προσωπικού από άλλους φο-
ρείς στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, θέσεις που 
κρίνονται αναγκαίες, καθώς και να καταργηθούν θέσεις 
βάσει της ανωτέρω (23497/12-6-2012) κοινής υπουργι-
κής απόφασης και του ν.4024/2011.

20. Την 18481/1127/15.3.2016 (ΦΕΚ 775/τ.Β’/22.3.2016) 
απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου με την οποία επικυρώθηκε η ανωτέ-

ρω (276/2015) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

21. Την 12/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης αναφορικά με την μερική 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου προκειμένου: 

α) Να συμπεριληφθεί στον Ο.Ε.Υ. μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που είχε δεσμευθεί 
και κατανεμηθεί στο Δήμο Ξυλοκάστρου προς πλήρωση 
από άτομα που προστατεύονται από το ν.2643/1998 με 
την 200025/13.1.2006 (ΦΕΚ 20/τ.Β’/13.1.2006) απόφαση 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και η οποία εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στον 
υπάρχοντα Ο.Ε.Υ.

β) Να διορθωθεί η εσφαλμένη αρίθμηση των άρθρων 
22 και 23 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 775/τ.Β’/22.3.2016) 
στην ορθή αρίθμηση 16 και 17 αντίστοιχα.

22. Την 38177/12.3.2018 απόφαση (ΦΕΚ 1176/τ.Β’/ 
2.4.2018) με την οποία επικυρώθηκε η ανωτέρω 
(12/2018) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλο-
κάστρου - Ευρωστίνης.

23. Την 1/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης αναφορικά με την μερική 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου προκειμένου να ενταχθεί το Πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανική μονάδα του Δήμου και 
να συσταθούν για τη στελέχωσή του συνολικά επτά (7) 
θέσεις και συγκεκριμένα τρεις (3) νέες θέσεις μόνιμου 
προσωπικού και τέσσερις (4) προσωποπαγείς θέσεις 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 91 του ν.4583/2018.

24. Την 22479/22.2.2019 απόφαση (ΦΕΚ 619/τ.Β’/ 
26.2.2019) με την οποία επικυρώθηκε η ανωτέρω 
(1/2019) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλο-
κάστρου - Ευρωστίνης.

25. Το αριθμ. 1879/21.2.2019 έγγραφο - ερώτημα του 
Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης στο Υπουργείο Εσω-
τερικών.

26. Το αριθμ. 19123/13.3.2019 έγγραφο - απάντηση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο κατά 
τη σύσταση των θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στις οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Α' Βαθμού και 
την κατάταξη του προσωπικού σε αυτές, λαμβάνονται 
υπόψη τα τυπικά προσόντα του προσωπικού, κατ' εφαρ-
μογή των διατάξεων του π.δ. 50/2001 (προσοντολόγιο).

27. Την 119/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης με την οποία τροποποι-
είται η 1/2019 όμοια απόφασή του ως προς την παρά-
γραφο Β αυτής που αφορά την προσθήκη στο άρθρο 17 
του ισχύοντος ΟΕΥ τεσσάρων (4) θέσεων ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά 
προσόντα του υπηρετούντος προσωπικού και το αριθμ. 
19123/13.3.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 119/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης Νομού Κοριν-
θίας που αφορά τη μερική τροποποίηση του Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, (όπως αυτός 
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είχε τροποποιηθεί με την 1/2019 όμοια απόφασή του) 
και ειδικότερα του άρθρου 17 αυτού «Θέσεις με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» ως εξής:

Άρθρο 17 
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προβλέπονται................................................
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ
........................... ............ ............
........................... ............ ............

ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 0 1
ΔΕ Νοσηλευτριών 0 1

ΥΕ Οικογενειακός Βοηθός 0 2
Κατά τα λοιπά ισχύουν:
α) Η 18481/1127/15.3.2016 (ΦΕΚ 775/τ.Β’/22.3.2016) 

απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου

β) Οι 38177/12.3.2018 (ΦΕΚ 1176/τ.Β’/2.4.2018) και 
22479/22.2.2019 (ΦΕΚ 619/τ.Β’/26.2.2019) αποφάσεις.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
καμία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ   

 Ι 

 Αριθμ. 228313 (2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. 

του Δήμου Άργους - Μυκηνών με την επωνυμία 

«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Δήμου Άργους - Μυκηνών». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/

30-5-1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν.  1069/1980 (ΦΕΚ 291/τ.Α’) «Περί κινήτρων για την 
ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως», 
όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες: α) της παρ. 2 
του άρθρου 6 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/9.8.2019) 
και β) της παρ. 6α του άρθρου 10 του ν.4625/2019 (ΦΕΚ 
139/τ.Α’/31.8.2019).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3, 4 και 9 
του άρθρου 3 του ν.1069/1980 (ΦΕΚ 291/τ.Α’).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 252 παρ. 4 και 253 του 
ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-4-2005).

6. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 107 και 280 παρ. Ι.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ 
98/τ.Α’/26.4.2013).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α’/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

10. Την 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το 
διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

11. Την 140634/22.6.2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β’/29.6.2017) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβα-
ση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι-
ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με 
τις 304768/4.12.2017 (ΦΕΚ. 4409/τ.Β’/14.12.2017) και 
291101/31.12.2018 (ΦΕΚ 86/τ.Β’/24.1.2019) όμοιες απο-
φάσεις.

12. Την 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αργούς - Μυκηνών αναφορικά με τη συγχώνευση των 
Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Αργούς» και «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Νέας Κίου» σε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης Δήμου Αργούς - Μυκηνών», η οποία 
κρίθηκε νόμιμη με την 4018/531/13.4.2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 792/τ.Β’/10.5.2011.

13. Την 408/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Αργούς - Μυκηνών αναφορικά με την 
τροποποίηση της συστατικής πράξης του ανωτέρω 
Νομικού Προσώπου, ως προς τον σκοπό, τη διοίκηση, 
την περιουσία καθώς και την περιοχή αρμοδιότητας της 
Επιχείρησης.

14. Την 19673/2443/23.10.2012 (ΦΕΚ 2864/τ.Β’/ 
24.10.2012) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας 
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και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω (408/2012) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργούς - Μυκηνών.

15. Την 301/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Αργούς - Μυκηνών αναφορικά με την 
τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. «Δη-
μοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αρ-
γούς - Μυκηνών», ως προς την παράγραφο που αφορά 
τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 301/2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργούς -Μυκηνών 
με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του 
Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης Δήμου Αργούς - Μυκηνών», που συ-
στάθηκε με την 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αργούς - Μυκηνών (ΦΕΚ 792/τ.Β’/10.5.2011) 
και τροποποιήθηκε η συστατική της πράξη με την 
19673/2443/23.10.2012 (ΦΕΚ 2864/τ.Β’/24.10.2012) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (κατό-
πιν της 408/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αργούς - Μυκηνών).

Συγκεκριμένα τροποποιείται η παράγραφος που αφο-
ρά τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Νομικού Προσώπου ως εξής:

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Επιχείρηση θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, 

αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη τα οποία ορίζονται 
μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο και αποτελείται από:

* Τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, 
ως Πρόεδρο.

* Έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, 
εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη 
του Δημάρχου.

* Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
Επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπρο-
σωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων 
στην Επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύ-
νολο των εργαζομένων στην Επιχείρηση, τους οποίους 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε 
Γενική Συνέλευση για τον σκοπό αυτόν.

* Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή 
κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδε-
δειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο 
της Επιχείρησης.

* Δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Άρ-
γους - Μυκηνών με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις 
συναφείς με το αντικείμενο της Επιχείρησης.

Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φο-
ρέα και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσε-
ων στο πρόσωπο του προτεινόμενου απ' αυτόν μέλους, 
γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρία-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ 
των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτω-
ση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότη-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
δυνατόν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θη-
τείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με από-
λυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του. Για την 
αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και 
του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιο-
χής, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους 
υπέδειξε. Η αντικατάσταση των ανεξάρτητων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, δημοτών ή μόνιμων κατοίκων 
του οικείου δήμου, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνε-
ται με πλειοψηφία των 2/3 του αριθμού των μελών του.

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν 
είναι Δήμαρχος, μπορεί να καταβάλλεται, για τις παρε-
χόμενες στην Επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζημίωση 
που καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Η αποζημίω-
ση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα 
τοις εκατό (50%), του ποσού της αντιμισθίας του Δη-
μάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν.3852/2010. Σε 
περίπτωση απουσίας του Προέδρου, λόγω ασθένειας ή 
άδειας, μεγαλύτερης του ενός (1) μήνα, η αποζημίωση 
αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε αυτόν και στον ανα-
πληρωτή του».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η 96/2011 (ΦΕΚ 792/τ.Β’/ 
10.5.2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άρ-
γους - Μυκηνών και η 19673/2443/23.10.2012 (ΦΕΚ 
2864/τ.Β’/24.10.2012) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου.

Γ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέ-
ον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Άργους - Μυκηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ 

 Ι 

   Αριθμ. 236160 (3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. 

του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία «Δημο-

τική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμι-

ονίδας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/

30-5-1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
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φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν.1069/1980 (ΦΕΚ 291/τ.Α’) «Περί κινήτρων για την 
ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως», 
όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες: α) της παρ. 2 
του άρθρου 6 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/9.8.2019) 
και β) της παρ. 6α του άρθρου 10 του ν.4625/2019 (ΦΕΚ 
139/τ.Α’/31.8.2019).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρ-
θρου 3 του ν.1069/1980 (ΦΕΚ 291/τ.Α’).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 252 παρ. 4 και 253 του 
ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α/22-4-2005).

6. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 107 και 280 παρ. Ι.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ 
98/τ.Α’/26.4.2013).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α’/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

10. Την 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το 
διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

11. Την 140634/22.6.2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β’/29.6.2017) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβα-
ση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι-
ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με 
τις 304768/4.12.2017 (ΦΕΚ. 4409/τ.Β’/14.12.2017) και 
291101/31.12.2018 (ΦΕΚ 86/τ.Β’/24.1.2019) όμοιες απο-
φάσεις.

12. Την 3095/24.4.2000 (ΦΕΚ 648/τ.Β’/20.5.2000) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννή-
σου με την οποία συστάθηκε στο Δήμο Κρανιδίου Νομού 
Αργολίδας, ενιαία επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης 
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ».

13. Την 127/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ερμιονίδας αναφορικά με την τροποποίηση του 
καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Κρανιδίου, ως προς την επωνυμία και την 
περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης.

14. Την 4431/30.3.2011 (ΦΕΚ 843/τ.Β’/16.5.2011) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την 
οποία τροποποιήθηκε η επωνυμία της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κρανιδίου σε «ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ».

15. Την 8838/1351/5.7.2011 (ΦΕΚ 1656/τ.Β’/26.7.2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
με την οποία τροποποιήθηκε η 3095/24.4.2000 (ΦΕΚ 
648/τ.Β’/20.5.2000) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προς τις παραγράφους 
1, 2 και 4 αυτής που αφορούν την επωνυμία, τη νομική 
μορφή και την περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης.

16. Την 184α/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Ερμιονίδας αναφορικά με την τροπο-
ποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας», ως 
προς την παράγραφο 8 αυτής που αφορά τη Διοίκηση 
του Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 184α/2019 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας με την οποία 
τροποποιείται η συστατική πράξη του Ν.Π.Ι.Δ με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης Ερμιονίδας» που συστάθηκε με την 3095/24.4.2000 
(ΦΕΚ 648/τ.Β’/20.5.2000) απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου και τροποποιή-
θηκε η συστατική της πράξη με τις 4431/30.3.2011 
(ΦΕΚ 843/τ.Β’/16.5.2011) και 8838/1351/5.7.2011 (ΦΕΚ 
1656/τ.Β’/26.7.2011) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

Συγκεκριμένα τροποποιείται η παράγραφος 8 αυτής 
που αφορά τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου ως εξής:

«8. Η Επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, το οποίο ορίζεται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του 
και αποτελείται από:

* Τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, 
ως Πρόεδρο

* Έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, 
εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη 
του Δημάρχου

* Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
Επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπρο-
σωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων 
στην Επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύ-
νολο των εργαζομένων στην Επιχείρηση, τους οποίους 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε 
Γενική Συνέλευση για τον σκοπό αυτόν.

* Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή 
κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδε-
δειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο 
της Επιχείρησης

* Δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμέ-
νη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της 
Επιχείρησης
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Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 
φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση 
της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του 
προτεινόμενου απ' αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρία-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ 
των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτω-
ση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότη-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου.»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η 3095/24.4.2000 (ΦΕΚ 
648/ τ.Β’/20.5.2000) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθη-
κε με τις 4431/30.3.2011 (ΦΕΚ 843/τ.Β’/16.5.2011) και 
8838/1351/5.7.2011 (ΦΕΚ 1656/τ.Β’/26.7.2011) αποφά-
σεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Γ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέ-
ον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ερμιονίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ 

 Ι 

   Αριθμ. 228309 (4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Άργους - Μυκηνών Ν. Αργο-

λίδας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δή-

μου Άργους - Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/ 

30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 και 243 του 
ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.4.2005).

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ 
98/τ.Α’/26.4.2013).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
134/τ.Γ’/9.8.2019)

7. Την 8440/24.2.2011 (ΦΕΚ 318/τ.Β’/25.2.2011) απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 
αυτών» όπως τροποποιήθηκε με τις α) 1940/19.1.2018 
(ΦΕΚ 310/τ.Β’/2.2.2018), β) 5293/23.2.2018 (ΦΕΚ 
816/τ. Β/8.3.2018) και γ) 63967/13.9.2019 (ΦΕΚ 
3537/τ.Β’/20.9.2019) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτε-
ρικών.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α’/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

10. Την 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το 
διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

11. Την 140634/22.6.2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β’/29.6.2017) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβα-
ση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι-
ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με 
τις 304768/4.12.2017 (ΦΕΚ. 4409/τ.Β’/14.12.2017) και 
291101/31.12.2018 (ΦΕΚ 86/τ.Β’/24.1.2019) όμοιες απο-
φάσεις.

12. Την 85/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Αργούς - Μυκηνών αναφορικά με τη συγχώνευση 
των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Αργούς - Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης», η οποία κρίθηκε νόμιμη με την 6194/954/19.5.2011 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1322/τ.Β’/16.6.2011.

13. Την 300/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Αργούς - Μυκηνών αναφορικά με την τροποποίηση 
της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Αργούς - Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης» και συγκεκριμένα της παραγράφου α του άρθρου 
3 που αφορά τη διοίκηση του Νομικού Προσώπου, απο-
φασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε την 300/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αργούς - Μυκηνών που αφο-
ρά τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργούς - Μυκηνών Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης», που συστάθηκε με την 
85/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
1322/τ.Β’/16.6.2011).

Συγκεκριμένα τροποποιείται η παράγραφος α του 
άρθρου 3 αυτής που αφορά τη διοίκηση του νομικού 
προσώπου ως εξής:

Άρθρο 3ο
Διοίκηση του νέου νομικού προσώπου.

Διοίκηση του νέου νομικού προσώπου
α. Το νομικό πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) 
μέλη τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζο-
νται από το Δημοτικό Συμβούλιο και η σύνθεσή του έχει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του 
ν.3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων, ως εξής:

- Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων ο ένας 
(1) θα ορίζεται υποχρεωτικά από τη μειοψηφία.

- Δύο (2) Διευθυντές/Διευθύντριες, εκ των πέντε (5) 
αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

- Μία/Ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτή-
των, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυνα-
μικό σχολικής μονάδας.

- Μία/Ένας (1) Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων, και 
στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ένωση Γονέων, ένας 
(1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων Συλλόγων Γονέων, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 
σχολικής μονάδας.

- Εννέα (9) Δημότες ή κάτοικοι με εμπειρία στο χώρο 
της εκπαίδευσης, εκ των οποίων ο ένας (1) θα ορίζεται 
υποχρεωτικά από τη μειοψηφία.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής Σχολικής 
Μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 85/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Άργους - Μυκηνών (ΦΕΚ 
1322/τ.Β’/16.6.2011).

3. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Άργους - Μυκηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ 

   Αριθμ. 228304 (5)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Άργους - Μυκηνών Ν. Αργο-

λίδας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δή-

μου Άργους - Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/ 

30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 και 243 του 
ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.4.2005).

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ 
98/τ.Α’/26.4.2013).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
134/τ.Γ’/9.8.2019)

7. Την 8440/24.2.2011 (ΦΕΚ 318/τ.Β’/25.2.2011) απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 
αυτών» όπως τροποποιήθηκε με τις α) 1940/19.1.2018 
(ΦΕΚ 310/τ.Β’/2.2.2018), β) 5293/23.2.2018 (ΦΕΚ 
816/τ. Β/8.3.2018) και γ) 63967/13.9.2019 (ΦΕΚ 
3537/τ.Β’/20.9.2019) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτε-
ρικών.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α’/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

10. Την 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το 
διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

11. Την 140634/22.6.2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β’/29.6.2017) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβα-
ση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι-
ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
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τικής Ελλάδας και Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με 
τις 304768/4.12.2017 (ΦΕΚ. 4409/τ.Β’/14.12.2017) και 
291101/31.12.2018 (ΦΕΚ 86/τ.Β’/24.1.2019) όμοιες απο-
φάσεις.

12. Την 83/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αργούς - Μυκηνών αναφορικά με τη συγχώνευση των 
Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 
ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δή-
μου Αργούς - Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», 
η οποία κρίθηκε νόμιμη με την 6192/953/19.5.2011 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1322/τ.Β’/16.6.2011.

13. Την 299/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Αργούς - Μυκηνών αναφορικά με την τροποποίηση 
της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Αργούς - Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 
και συγκεκριμένα της παραγράφου α του άρθρου 3 που 
αφορά τη διοίκηση του Νομικού Προσώπου, αποφασί-
ζουμε:

1. Εγκρίνουμε την 299/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αργούς - Μυκηνών που αφορά 
τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.Π.Δ.Δ. «Σχο-
λική Επιτροπή Δήμου Αργούς - Μυκηνών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης», που συστάθηκε με την 83/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1322/τ.Β’/16.6.2011).

Συγκεκριμένα τροποποιείται η παράγραφος α του 
άρθρου 3 αυτής που αφορά τη διοίκηση του νομικού 
προσώπου ως εξής:

Άρθρο 3ο
Διοίκηση του νέου νομικού προσώπου.

Διοίκηση του νέου νομικού προσώπου
α. Το νομικό πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) 
μέλη τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζο-
νται από το Δημοτικό Συμβούλιο και η σύνθεσή του έχει, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του 
ν.3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων, ως εξής:

- Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων ο ένας 
(1) θα ορίζεται υποχρεωτικά από τη μειοψηφία.

- Δύο (2) Διευθυντές/Διευθύντριες, εκ των πέντε (5) 
αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

- Μία/Ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων Νηπιαγωγών.
- Μία/Ένας (1) Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και 

στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ένωση Γονέων, ένας 
(1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων Συλλόγων Γονέων, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 
σχολικής μονάδας.

- Εννέα (9) Δημότες ή κάτοικοι με εμπειρία στο χώρο 
της εκπαίδευσης, εκ των οποίων ο ένας (1) θα ορίζεται 
υποχρεωτικά από τη μειοψηφία.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής Σχολικής 
Μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 83/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Άργους - Μυκηνών (ΦΕΚ 
1322/τ.Β’/16.6.2011).

3. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Άργους - Μυκηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 
Εσωτερικής Λειτουργίας
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