
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

2 Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων.
3 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρε-
τούντων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου Βέλου-
Βόχας για το έτος 2016 και εφεξής.

4 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρε-
τούντων στο Δήμο Ανατολικής Μάνης για το έτος 
2016 και εφεξής.

5 Έγκριση πράξεων εκκαθάρισης, απαλλαγή εκκα-
θαριστή και αποδοχή περιουσίας, απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων της κοινωφελούς επιχείρησης 
δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης (ΚΕΔΕΑ).

6 Ρύθμιση θεμάτων ερευνητικών έργων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 62484/4451/ 
24-8-2016 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γε-
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2758/τ.Β΄/1-9-2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 37085/13965 (1)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟ-
ΝΥΣΟΥ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Το Π.δ. 135/2010( ΦΕΚ/Α/228/2010)»Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 & 280 του Ν. 3852/

2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 239, του Ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 114/2006) ΚΔΚ.

4. Την αριθ. 178/2011(ΦΕΚ/Β/2142/2011) απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου, περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. 
με επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

5. Την αρ. 51/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Δήμου Διονύσου, περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

6. Την αριθ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό 
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημά-
των της Δ/νσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ  ́αριθ. 178/2011 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Διονύσου, το Άρθρο 7 -ΠΟΡΟΙ ως εξής:

Άρθρο 7- ΠΟΡΟΙ
α) Από τις επιχορηγήσεις του Δήμου σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 6 περ. (α) και (β) του άρθρου 
113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει, η οποία ανέρχεται σε 
150.000 ευρώ ετησίως.

β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις της σχολικής περιουσίας.
δ) Από κάθε είδους , εισφορές, δωρεές, κληρονομιές 

και κληροδοσίες.
ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κ.Α. 006715.003 του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2016 και για τα επόμενα έτη, ύψους 
150.000 ευρώ.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 177/2011 αποφάσεις 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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   Αριθμ. 2933/113774 (2)
Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών 

σκύλων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 255 παρ. 10 του Ν.δ.86/1969 «περί δα-

σικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 57 παρ. 4α του Ν.2637/1998.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας»
(ΦΕΚ 231/10/τ.Α΄.)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

4. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/
19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής 
Γραμματέως στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσε-
ως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊστα-
μένους Δ/νσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής 
Διευθύνσεως.

5. Την με αριθμ. 105190/5421/6-11-2001 Διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας «περί εκγύμνασης κυνηγετικών 
σκύλων».

6. Τις με αριθμ. α) 6028/15-7-1999 β) 1869/27-3-2001 
και 2210/15-5-2003 αποφάσεις με τις οποίες καθορίστη-
καν ζώνες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιο-
χή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καρδίτσας.

7. Την πρόταση του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας 
με το αριθμ. 66/8-6-2016 έγγραφό του.

8. Την με αριθμ. ΔΥ/24-6-2016 αναφορά του της Δα-
σοπόνου της Υπηρεσίας Ελένης Αγναντοπούλου με την 
οποία προτείνεται ο καθορισμός νέων χώρων εκγύμνα-
σης κυνηγετικών σκύλων (ΖΕΣ).

9. Τις ανάγκες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην 
περιφέρεια αρμοδιότητάς μας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε στην περιοχή αρμοδιότητας του Δα-
σαρχείου Καρδίτσας εκτάσεις στις οποίες επιτρέπεται 
καθόλη τη διάρκεια του έτους η εκγύμναση κυνηγετικών 
σκύλων με τη συνοδεία κυνηγών ή κυναγωγών, χωρίς να 
φέρουν κυνηγετικό όπλο.

1. Καθορίζουμε έκταση περιοχής λίμνης Ν. Πλαστήρα 
που εκτείνεται στο βόρειο και δυτικό παραλίμνιο τμήμα 
της Λίμνης Ν. Πλαστήρα. Αρχίζει,το βορειότερο άκρο 
της λίμνης στο σημείο όπου εκβάλει το ρέμα Κελεπούρι 
πλησίον του επαρχιακού δρόμου Μητρόπολης-Μεσε-
νικόλα-Φυλακτής. Στη συνέχεια με κατεύθυνση δυτική 
ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Μεσενικόλα-Φυλακτής. 

Στη συνέχεια με κατεύθυνση δυτική ακολουθεί τον 
επαρχιακό δρόμο Μεσενικόλα-Φυλακτής προς την 
Τ.Κ.Κρυονερίου.Συνεχίζει στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο 
με κατεύθυνση νότια προς Καλύβια Φυλακτής, Καλύβια 
και Νεοχώρι έως την διασταύρωση με το δρόμο που 
οδηγεί στο βοτανικό κήπο Νεοχωρίου. Από το σημείο 
αυτό με κατεύθυνση βορειοανατολική τερματίζει στα 
νερά της λίμνης.

2. Καθορίζουμε έκταση περιοχής Τ.Κ. Παλιουρίου και 
Τ.Κ. Λουτρού Δήμου Καρδίτσας και Σοφάδων αντίστοι-
χα. Αρχίζει από τη διασταύρωση του επαρχιακού δρό-
μου Καρδίτσας-Κέδρου με τον επαρχιακό δρόμο που 
οδηγεί στο Παλιούρι. Ακολουθεί το δρόμο προς την Τ.Κ. 
Παλιουρίου και συνεχίζει νότια ακολουθώντας δασικό 
δρόμο προς το εκκλησάκι Αγ. Ιωάννης που αποτελεί το 
νοτιοδυτικό όριό της. Από το σημείο αυτό με κατεύθυν-
ση ανατολική ακολουθεί το δασικό δρόμο έως τη θέση 
μαντριά Παναγιώτου που αποτελεί το νοτιοανατολικό 
άκρο της ζώνης. Από το σημείο αυτό με κατεύθυνση 
ανατολική ακολουθεί το δασικό δρόμο έως το εκκλη-
σάκι Αγ. Γεώργιος. Συνεχίζει βόρεια ακολουθώντας τον 
ίδιο δασικό δρόμο έως τη θέση «Νταμάρι» Τ.Κ. Λουτρού 
και από εκεί κατευθύνεται ανατολικά έως να συναντήσει 
τον επαρχιακό δρόμο Κέδρου-Καρδίτσας στη θέση κτή-
μα «Μενελαίς.» Στη συνέχεια ακολουθεί τον επαρχιακό 
δρόμο Κέδρου-Καρδίτσας με κατεύθυνση βορειοδυτική 
έως ότου συναντήσει τη διασταύρωση από όπου άρχισε.

Απαγορεύουμε κάθε κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων 
κατά την νύχτα στην ύπαιθρο ήτοι μισή ώρα μετά τη 
δύση μέχρι και μισή ώρα πριν την ανατολή του ήλιου,είτε 
ελεύθερα, είτε υπό επιτήρηση. Ομοίως απαγορεύουμε 
την εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων σε οποιαδήποτε 
άλλη θέση εκτός των χώρων που ορίζονται με την πα-
ρούσα καθώς και εκείνων που ορίστηκαν με τις αριθμ. 
6028/15-7-1998,1869/27-3-2001 και 2210/15-5-2003 
αποφάσεις.

Οι εκγυμνάζοντες κυνηγετικούς σκύλους έξω από τις 
εκτάσεις που παραπάνω ορίστηκαν σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 255 παρ. 10 του Ν.δ. 86/1969 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 παρ. 4α' του 
Ν.2637/1998 διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 287 παρ. 18 του Ν.δ. 86/1969 όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν.δ. 996/1971 και 
άρθρο 12 του Ν. 177/1975.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην εφημερίδα της κυβέρνησης και για απεριόριστο 
χρονικό διάστημα μέχρι έκδοσης νεότερης που θα τις 
τροποποιεί ή θα τις καταργεί. Η δε τήρησή της ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Ιδιωτικούς φύλακες 
θήρας, Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 29 Ιουλίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Δασάρχης

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ  
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Αριθ. Πρωτ. 120730 (3)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπη-

ρετούντων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου Βέ-

λου-Βόχας για το έτος 2016 και εφεξής.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρα-

γράφου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.
Α΄/2015), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχε-
δίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρω-
παϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του 
Ν.2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δη-
μόσια Διοίκηση κ.λπ.».

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 άρθρου 280 παρ. Ι του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 139/2010 
(ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 

6. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28-7-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 
(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-4-2014). 

8. Την Πράξη 4 της 6ης-2-2015 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015). 

9. Το αριθμ. 851/9-8-2016 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕ-
ΛΙΞΗ» Δήμου Βέλου-Βόχας με το οποίο υποβλήθηκε αί-
τημα για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπό-
μενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του για 
το έτος 2016 και εφεξής. αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 
στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου Βέλου-Βόχας για το έτος 
2016 και εφεξής ως κατωτέρω:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/

ΚΛΑΔΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΔΡΑΣ 

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗ-
ΡΙΞΗΣ 

ΔΕ Διοικητικών Γραμμα-
τέων

60

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας 60
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων -

 Παιδοκόμων 60
ΔΕ Μαγείρων 60

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για το 
εναπομείναν διάστημα του έτους 2016 ποσού 200,00€ 
που θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί 
στον Κ.Α.Ε. 10-6422 του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου Βέλου-Βόχας. 

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 
500,00€, η οποία θα προβλέπεται στους προϋπολογι-
σμούς του Νομικού Προσώπου των επόμενων ετών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

     Αριθμ. 123824 (4)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπη-

ρετούντων στο Δήμο Ανατολικής Μάνης για το 

έτος 2016 και εφεξής.

  O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρα-

γράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/
τ.Α΄/2015), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

2. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 25 του 
Ν.2738/1999 « Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δη-
μόσια Διοίκηση κ.λπ.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ.63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

5. 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».

6. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28-7-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/
τ.Α΄/14-4/2014).

8. Την πράξη 4 της 6ns-2-2015 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015).

9. Το αριθμ. 11483/17-8-2016 έγγραφο του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης με το οποίο υποβλήθηκε αίτημα για 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32808 Τεύχος Β’ 3141/30.09.2016

τον καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου, για το 
έτος 2016 και εφεξής, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 
στο Δήμο Ανατολικής Μάνης για το έτος 2016 και εφεξής, 
ως κατωτέρω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΟΡΙΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΟ-

ΜΕΝΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΠΕ Διοικητικών 
(Οικονομολόγος)

1 20

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 3 40

ΠΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών 1 20

ΠΕ Γεωπόνων 3 40

ΠΕ Διοικητικών 3 30

ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών 2 60

ΠΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών 1 40

ΠΕ Διοικητικών 
(Κοινωνιολόγος) 1 20

ΠΕ Διοικητικών 
Οικονομολόγων 2 60

ΠΕ Διοικητικών 
Οικονομικών 
(Λογιστής)

1 30

ΠΕ Διοικητικών (ΙΔΑΧ) 1 60

TE Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 1 30

TE Τοπογράφων 
Μηχανικών 3 60

TE Διοικητικού -
Λογιστικού 2 30

TE Διοίκησης Μονάδων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2 30

ΔΕ Διοικητικού 12 20

ΔΕ Οδηγών 1 10

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 6 30

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
(Φορτηγών) 1 10

ΔΕ Επόπτης Καθαριότη-
τας 1 30

ΔΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών 4 40

ΔΕ Ελεγκτών εσόδων - 
εξόδων 1 10

ΔΕ Εισπρακτόρων 2 10

ΔΕ Τεχνιτών 1 10

ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ) 1 20

ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας 1 30

ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. 1 10

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 13 30

ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών
Γενικών Καθηκόντων 1 10

ΥΕ Εργατών 
Γενικά (Καθαριότητας) 1 10

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του 
Δήμου Ανατολικής Μάνης ύψους 23.000,00 € που θα 
βαρύνει τους Κ.Α. 10-6422, 20-6422, 30-6422 και 40-6422 
των εξόδων του.

Αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους Κ.Α. 
των προϋπολογισμών του Δήμου των επόμενων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Ασκών Καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

   Αριθμ. απόφ. 51/2016 (5)
Έγκριση πράξεων εκκαθάρισης, απαλλαγή εκ-

καθαριστή και αποδοχή περιουσίας, απαιτήσε-

ων και υποχρεώσεων της κοινωφελούς επιχείρη-

σης δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης (ΚΕΔΕΑ).

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 «Κύ-

ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α') 
περί λύσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», (Σε περίπτωση λύσης Κοινωφελούς Επιχείρησης 
ανάληψη δραστηριοτήτων από τον οικείο Δήμο) και τις 
διατάξεις του άρθρου 238 σχετικά με τον έλεγχο νομιμό-
τητας των Πράξεων Ο.Τ.Α΄., μέχρι την έναρξη αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α΄.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 4147/2013 
(ΦΕΚ 98 /26-04-2013 τεύχος Α').

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 και 4 του Π.δ. 63/
2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
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και τα Κυβερνητικά Όργανα» περί ελέγχου δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

5) Την υπ' αριθμ. 9048/2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας - Αττικής (ΦΕΚ 891 Β΄/
15-05-2008), με την οποία συστάθηκε η «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Ελληνικού», με διακριτικό τίτλο 
«ΚΕΔΕΛ», μετά από μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ελληνι-
κού (ΑΝΕΛ)», η οποία είχε συσταθεί με την υπ' αριθμ. 
30624/31-05-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας-Αττικής, (ΦΕΚ 752 Β΄/15-06-2001).

6) Την υπ' αριθμ. 1541/1131/21-01-2009 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 141 Β΄/
30-01-2009), με την οποία συστάθηκε η «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Αργυρούπολης», με διακριτικό τίτλο 
«Κ.Ε.Δ.Α.», μετά από συγχώνευση της αμιγούς δημοτι-
κής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης Δήμου Αργυρούπολης (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)», που είχε 
συσταθεί με την υπ' αριθμ. 27373/16-06-1986 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 526 Β΄/24-07-1986) και 
της αμιγούς δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμόρφωσης Στελεχών Εφαρ-
μογής (Κ.Ε.Ε.Σ.Ε.)», που είχε συσταθεί με την υπ' αριθμ. 
36826/21-01-1992 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά 
(ΦΕΚ 79 Β΄/12-02-1992).

7) Την υπ' αριθμ. 62/2011 και την υπ' αριθμ. 177/2011 
(τροποποιητική) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ελληνικού - Αργυρούπολης, με τις οποίες συγχωνεύθη-
καν οι ως άνω Κοινωφελείς Επιχειρήσεις «ΚΕΔΕΛ» και 
«Κ.Ε.Δ.Α» και συστάθηκε η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δή-
μου Ελληνικού - Αργυρούπολης (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.)», οι οποίες 
αποφάσεις εγκρίθηκαν ως προς την νομιμότητα με την 
υπ' αριθμ. 22422/19269/28-06-2011 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1685 Β΄/29-07-2011.

8) Την υπ' αριθμ. 189/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ελληνικού - Αργυρούπολης, με την οποία 
αποφασίσθηκε η λύση της «Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Ελληνικού -Αργυρούπολης (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.)», η οποία 
εγκρίθηκε ως προς την νομιμότητα με την υπ' αριθμ. 
35020/31315/26-07-2012 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2383 Β΄/27-08-2012.

9) Την υπ' αριθμ. 420/2014 (ΑΔΑ: 7ΟΡΔΩΡ7-6ΣΝ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης, με την οποία αποφασίσθηκε ο ορισμός νέου 
εκκαθαριστή του Ορκωτού Ελεγκτή Διαμαντόπουλου 
Ανδρέα με A.M. ΣΟΕΛ 25021 σε αντικατάσταση του Ορ-
κωτού Ελεγκτή Μιχαήλ Τσιάβου και η οποία δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 346 Β΄/11-03-2015.

10) Την υπ' αριθμ. 236/2015 (ΑΔΑ : ΩΖΒΞΩΡ7-Ν1Σ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης, με την οποία αποφασίσθηκε η τετράμηνη 
παράταση της διάρκειας της εκκαθάρισης πέραν της 
28ης Αυγούστου 2015 η οποία εγκρίθηκε ως προς την 
νομιμότητα με την υπ' αριθμ. 59565/31106/24-09-2015 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

11) Τον επισυναπτόμενο Ισολογισμό Λήξης Εκκαθάρι-
σης της 14/11/2015 (περίοδος 28/8/2015 - 14/11/2015) 
και την επισυναπτόμενη Έκθεση Εκκαθαριστή για την 
ίδια περίοδο, με την οποία ο Δήμος Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης καλείται να αποδεχθεί καθολικά το σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και απαιτή-
σεων και να υπεισέλθει πλήρως στις εκκρεμείς δίκες της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης όπως έχουν προσδιορισθεί 
μέχρι και την ημερομηνία λήξης της εκκαθάρισής της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
Α) Την έγκριση του Ισολογισμού Λήξης Εκκαθάρισης 

της ΚΕΔΕΑ και της Έκθεσης Εκκαθάρισης περιόδου 
28/8/2015-14/11/2015 του Εκκαθαριστή.

Β) Την απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη 
για την διαχείριση της συνολικής περιόδου της εκκα-
θάρισης.

Γ) Την ενσωμάτωση της περιουσίας και των ενεργητι-
κών και παθητικών στοιχείων της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης όπως περιγράφονται στην Έκθεση του Εκκαθαριστή, 
στην περιουσία, στο ενεργητικό και στο παθητικό του Δή-
μου Ελληνικού-Αργυρούπολης, ως καθολικού διαδόχου 
της ΚΕΔΕΑ και εντέλλεται η Νομική Υπηρεσία του Δήμου 
να παραλάβει τους φακέλους και να διεκπεραιώσει τις 
διαδικασίες για τις εκκρεμείς δίκες της ΚΕΔΕΑ, χωρίς να 
απαιτείται οιαδήποτε άλλη διαδικαστική πράξη, στο όνο-
μα πλέον του Δήμου ως καθολικού αυτής διαδόχου και 
να μεταγράψει στην μερίδα του Δήμου και στο αρμόδιο 
Υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολόγιο, τα ακίνητα που 
περιέρχονται στον Δήμο και αναφέρονται παρακάτω:

1) Οικόπεδο στις οδούς Αργυρουπόλεως 94-96, Ολυ-
μπίας και Γραβιάς ΟΤ 279, επιφάνειας 4.200,57 μ2, με 
το επ' αυτού 4όροφο μετά υπογείου κτίριο Εμπορικού 
Κέντρου και πρατηρίου βενζίνης, συνολικού εμβαδού 
6.292,0 μ2. Συνορεύει, στο βορρά, σε συνολική πλευρά 
76,57 μ., με την οδό Γραβιάς και κοινόχρηστο χώρο, στο 
νότο, σε συνολική πλευρά 54,37 μ., με οδό Ολυμπίας και 
οικόπεδο Δήμου, στην ανατολή, σε πλευρά 101 μ., με 
οικόπεδο Δήμου και στη δύση, σε πλευρά 124,30 μ., με 
Λεωφ. Αργυρουπόλεως.

2) Οικόπεδο στις οδούς Βουλιαγμένης, Αλίμου, Μαρα-
θωνομάχων ΟΤ 90Α επιφάνειας 683,93 μ2 που συνορεύει, 
στο βορρά, σε πλευρά 20 μ., με οδό Μαραθωνομάχων, 
στο νότο, σε πλευρά 20 μ., με Λεωφ. Αλίμου, στην ανα-
τολή, σε πλευρά 24 μ., με Λεωφ. Βουλιαγμένης και στη 
δύση, σε πλευρά 43,90 μ., με ιδιοκτησία αγνώστου.

Δ) Ορίζει επιτροπή η οποία θα παραλάβει το Ενεργη-
τικό και Παθητικό και θα υπογράψει το σχετικό πρωτό-
κολλο παραλαβής, αποτελούμενη από τους παρακάτω 
υπαλλήλους του Δήμου: 

Τακτικά Μέλη: Γκούρλιας Νικόλαος, Καρκαντζούλη 
Κυριακή, Μάσσιου Ελένη. 

Αναπληρωματικά Μέλη (αντίστοιχα): Σαββίδου Ελένη, 
Ρουμελιώτης Παναγιώτης, Κοντορούσης Φραγκίσκος.

Εκτός των ανωτέρω ο Δήμος αναλαμβάνει να συμμορ-
φωθεί πλήρως σε κάθε μελλοντική δικαστική απόφαση η 
οποία θα κρίνει τελεσιδίκως, τυχόν δικαστική διένεξη της 
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, εγγράφοντας στο 
μέλλον, το οικονομικό αποτέλεσμα αυτής στα βιβλία του. 
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031413009160008*

Η Έκθεση Εκκαθαριστή περιόδου 28/8/2015 - 
14/11/2015 επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αργυρούπολη, 14 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ 

Ι

     Αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/23119/762 (6)
Ρύθμιση θεμάτων ερευνητικών έργων.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

   Αφού έλαβε υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 2, εδαφ. α΄ του 

Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΦΕΚ Α΄ 195/6-9-2011, όπως 
ισχύει σήμερα.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 22, περίπτωση 
γ΄ του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΦΕΚ Α΄ 195/6-9-2011, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26, παρ. 6 του 
Ν. 4386/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνη-
τικού έργου και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄ 21/21-2-2016.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ.12, εδαφ. γ΄ του 
Ν.4386/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνη-
τικού έργου και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄ 21/21-2-2016.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
ΦΕΚ Α΄ 195/6-9-2011.

ε) Την παρ. 2, του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 679/1996, ‘’Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της απόφασης με αρ. Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογα-
ριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και 
σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελού-
νται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά 
Ιδρύματα της Χώρας»’’, ΦΕΚ Β΄ 826/1996. 

στ) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα για 
τα ερευνητικά έργα στα οποία ο Επιστημονικά Υπεύθυ-
νος είναι μέλος του Δ.Π.Θ. και η διαχείρισή τους γίνεται 
από άλλο φορέα εκτός Δ.Π.Θ., σύμφωνα με τις παραπάνω 
διατάξεις, να προβλέπεται η ανάλογη αποζημίωση (χρή-
ση ονόματος, υποδομών, εξοπλισμού, προσωπικού του 
Πανεπιστημίου κ.λπ.).

Η άδεια, θα δίνεται από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ., ύστε-
ρα από αίτηση του Επιστημονικά Υπευθύνου, στην οποία 
θα αναφέρονται αναλυτικά οι χώροι, οι υποδομές, τα 
όργανα, το προσωπικό και οι χρόνοι που θα χρησιμο-
ποιηθούν για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου και 
μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 22 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

Ι

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
   Στην αριθμ. 62484/4451/24-8-2016 απόφαση που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2758/τ.Β/1-9-2016 του Ασκού-
ντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου, 
αναφορικά με την «Τροποποίηση της συστατικής πράξης 
του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περι-
βάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς», στην παράγραφο Α 
γίνεται η εξής διόρθωση:

από το εσφαλμένο «Εγκρίνουμε την αριθμ. 114/2016 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μο-
νεμβασίας»,

στο ορθό: «Εγκρίνουμε την αριθμ. 144/2016 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)  
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