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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9872/404 (1)
  Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Καβάλας, που 

πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το 
Ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 

2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώ−
πων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύ−
ει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) «Συνταγματικά 
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, …….. ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ’ της παρ. 

4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Το αριθ. 9249/12−5−2010 έγγραφο του Δήμου Καβά−
λας, για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης 
πενήντα πέντε (55) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών 
υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικο−
τήτων, για το Δήμο Καβάλας.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί−
ζουμε:

Α. Σε συνέχεια των αριθ. 1111/27−8−03 και 30742/3−3−
03 προηγούμενων αποφάσεών μας, καθορίζουμε το 
συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας για το Δήμο 
Καβάλας, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που 
προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε 
τέσσερις (4).

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά 
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ
Ν. 2643/1998

α) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ’, της παρ. 
1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 1

β) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτω−
σης β΄ παραγ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 1

γ) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λπ. (πε−
ρίπτωση δ΄ παραγ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 1

δ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 1 του 
άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 1

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑ−

ΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
Ν.2643/98

ΚΑΒΑΛΑΣ Δήμος 
Καβάλας

ΥΕ 16 Προσωπικού 
Καθαριότητας

Εθνικής
Αντίστασης 1

ΚΑΒΑΛΑΣ Δήμος 
Καβάλας

ΥΕ 16 Προσωπικού 
Καθαριότητας

Έμμεσης
Α.Μ.Ε.Α. 1

ΚΑΒΑΛΑΣ Δήμος 
Καβάλας

ΥΕ 16 Προσωπικού 
Καθαριότητας

Αναπήρων
πολέμου,
τέκνα τους

1

ΚΑΒΑΛΑΣ Δήμος 
Καβάλας

ΥΕ 16 Προσωπικού 
Καθαριότητας Τριτέκνων 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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Αριθμ. 10185/416 (2)
    Καθορισμός αριθμού θέσεων για τα Νοσηλευτικά Ιδρύμα−

τα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από 
το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 

2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώ−
πων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύ−
ει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) «Συνταγματικά 
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές....ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 

4, του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις»

4. Το αριθ. Υ10β/οικ. 59202/18−5−2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
την επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης επτακο−
σίων εβδομήντα μίας (771) συνολικά θέσεων εργασίας 
τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και 
ειδικοτήτων, για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεών μας που 
αφορούν στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων 
εργασίας που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που 
προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε 
πενήντα τέσσερις (54).

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά 
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής :
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  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 17966/2317 (3)
    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Παιδικού Σταθμού Δήμου Καμποχώρων.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/07.
2) Την αριθ 1572/04−08−1995 (ΦΕΚ 50/1995/Β) απόφασή 

μας περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Καμποχώρων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Την αριθ. 13/10 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Παιδικού Σταθμού Δήμου Καμποχώρων περί τροπο−
ποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

4) Την αριθ. 71/10 σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δ. Καμποχώρων.

5) Την αριθ. 19/10 γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
των ΟΤΑ.

6) Την αριθ. 1483/29−10−1997 (ΦΕΚ 1010/Β/14−11−97) από−
φαση Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Βορ.Αιγαίου, περί 
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 13/2010 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Παιδικού Σταθμού Δήμου Καμποχώρων, 
με την οποία ψηφίζεται η τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του, που αφορά στο άρθρο 2 
κατά τα παρακάτω:

1) Στο άρθρο 2 παρ. 1, προστίθεται εδάφιο δ) με την 
εγγραφή μίας (1) προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Π.Ε., κλάδου ΠΕ 
Νηπιαγωγών.

2) Στο άρθρο 2 παρ. 2 προστίθεται εδάφιο γ) με την 
εγγραφή μίας (1) θέσης μόνιμου προσωπικού κατηγορίας 
ΥΕ, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

3) Στο άρθρο 2 παραγρ. 2, προστίθεται εδάφιο δ) με την 
εγγραφή μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου Δ.Ε. 8 (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Κλάδου Δ. Ε. Βοηθών Βρεφοκόμων− Παιδοκόμων).

4) Στο άρθρο 2 παραγρ. 2 προστίθεται εδάφιο ε) με 
την εγγραφή μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαί−
δευσης, Κλάδου Υ.Ε. Τραπεζοκόμων).

Συνολικός αριθμός νεοεγγραφομμένων θέσεων: 4 
θέσεις, ήτοι: 1 Υ.Ε. 16 Εργατών Καθαριότητας (τακτι−
κού Προσωπικού ), 1 Π.Ε. Νηπιαγωγών (προσωποπαγής, 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), 1 Δ.Ε. 8 Βοηθών 
Βρεφοκόμων Παιδοκόμων (προσωποπαγής, Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου) και 1 Υ.Ε. Τραπεζοκόμων 
προσωποπαγής, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου).

Από την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Καμποχώρων, προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 
2010 και για τα επόμενα έτη ύψους 115.650,00 € στους κωδι−
κούς 10//6011, 10/6021, 10/6051.001, 10/6051.002 και 10/6052.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Χίος, 14 Ιουνίου 2010
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Η Διευθύντρια κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος

Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π.Δ.Δ.
Ε. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗ

F
Αριθμ. 24272/2628 (4)
    Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Φαρρών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252−255 του ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08−06−2006).
2. Την αριθμ. 11278/28−09−2005 απόφασή μας (ΦΕΚ 1434/

τ.Β΄/18−10−2005) «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας κ.λπ.».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98).

4. Την αριθμ. 120/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Φαρρών περί Σύστασης Δημοτικής Κοινωφε−
λούς Επιχείρησης στο Δήμο Φαρρών, με την επωνυμία 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρρών» και με δια−
κριτικό τίτλο «ΔΗ.ΚΕ.Φ», καθώς και την σχετική οικονο−
μοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης αυτής, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 119/2009 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 120/2009 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρρών, με την οποία 
αποφασίζει τη σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επι−
χείρησης, όπως αναλυτικά παρακάτω αναφέρεται:

Άρθρο 1 
Νομική Μορφή της Επιχείρησης

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (άρθρα 254−270 του 
νέου Κ.Δ.Κ.) θα αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δι−
καίου.

Άρθρο 2 
Επωνυμία

Η Δημοτική Επιχείρηση θα αποτελεί δημοτική κοινω−
φελή επιχείρηση και θα φέρει την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΡΩΝ» και με διακριτικό 
τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Φ.»

Άρθρο 3
 Έδρα 

Η έδρα της ΔΗ.Κ.Ε.Φ. θα βρίσκεται στο Δήμο Φαρ−
ρών και θα εγκατασταθεί στο κτίριο που στεγάζεται 
το Δημαρχείο.

Άρθρο 4 
Διάρκεια

Η διάρκεια της Επιχείρησης θα είναι τριάντα (30) έτη 
από την ημερομηνία της ίδρυσή της.

Άρθρο 5 
Σκοπός και Αντικείμενο της Επιχείρησης

1. Η συμμετοχή της σε προγραμματικές συμβάσεις.
2. Η οργάνωση πλήρους Δημοτικής συγκοινωνί−

ας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του 
Ν. 3463/2006.

3. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

4. Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη στους το−
μείς:

Ι. Εφαρμογή πολιτικών υποστήριξης βρεφικής, παιδικής 
και τρίτης ηλικίας.

ΙΙ Συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που αφο−
ρούν παροχή υπηρεσιών υγείας (κέντρα αγωγής υγείας, 
υποστήριξη πολιτών με αναπηρία, συμβουλευτική στήρι−
ξη θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κέντρα πρόληψης 
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών κ.λ.π.)

ΙΙΙ. Μέριμνα και προστασία ειδικών ευπαθών ομάδων 
συγκεκριμένα: α) τον εντοπισμό και την αντιμετώπι−
ση κοινωνικών προβλημάτων που αφορούν ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού σε μια προσπάθεια βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής και β) την ενθάρρυνση δράσεων κοι−
νωνικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο π.χ. δημιουργία 
τράπεζας τροφίμων, ένδυσης και παιχνιδιών

ΙV. Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης παραβατι−
κότητας.

V. Υλοποίηση προγραμμάτων για την ομαλή ένταξη 
των οικονομικών μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

VI. Δημιουργία δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
5. Ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών, τράπεζα τρο−

φίμων, κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, 
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.

6. Εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη του τοπικού 
πολιτισμού (Πνευματικό και Πολιτιστικό κέντρο, μουσείο, 
πινακοθήκη, κινηματογράφος, θέατρο, ωδείο, σχολή ει−
καστικών τεχνών, διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών 
παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.)

7. Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευ−
ρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ανάδειξη του τοπικού 
πολιτισμού.

8. Συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστά−
σεων μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

9. Δημιουργία γραφείου υποθέσεων πολιτών και 
πληροφόρησης σε θέματα: ανεργίας, επιχειρηματι−
κότητας, επαγγελματικής κατάρτισης, προστασίας 
περιβάλλοντος, ενημέρωσης καταναλωτή, καθώς και 
η συμμετοχή σε αντίστοιχα εθνικά και κοινοτικά προ−
γράμματα.

Άρθρο 6 
Διοίκηση 

Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται 
μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο.

Από τα μέλη αυτά: 
Τα τρία (3) μέλη τουλάχιστον θα είναι αιρετοί εκπρό−

σωποι του Δήμου Τριταίας εκ των οποίων το ένα (1) 
μέλος θα προέρχεται από τη μειοψηφία.

Το ένα (1) μέλος θα εκπροσωπεί κοινωνικό φορέα 
της περιοχής και τα τρία (3) μέλη θα είναι δημότες με 
εμπειρία και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης.

Όταν η επιχείρηση θα απασχολεί περισσότερους 
από είκοσι (20) εργαζόμενους, ένα (1) μέλος θα είναι 
εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, υπο−
δεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, με ανά−
λογη μείωση των δημοτών και χωρίς τροποποίηση της 
συστατικής πράξης.

Άρθρο 7 
Θητεία Δ.Σ. 

Η θητεία του Δ.Σ. της Επιχείρησης θα ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρρών και σε κάθε 
περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις μήνες 
μετά την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβου−
λίου.

Άρθρο 8 
Αρχικό Κεφάλαιο

Το συνολικό κεφάλαιο που απαιτείται για την υλοποί−
ηση των σκοπών της επιχείρησης που είναι απολύτως 
απαραίτητο για την απόκτηση των παγίων και οργάνων, 
ανέρχεται σε 60.000,00 €. Το ποσό θα καλυφθεί εφάπαξ 
με κατάθεση μετρητών από το Δήμο Φαρρών, μετά τη 
δημοσίευση στο ΦΕΚ του καταστατικού της εν λόγω 
επιχείρησης.
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Άρθρο 9 
Πόροι 

Οι πόροι της Επιχείρησης συνοψίζονται στα ακόλου−
θα :

1. Τα έσοδα από δίδακτρα, εισιτήρια και άλλες δρα−
στηριότητες της επιχείρησης ή από παραγόμενα από 
αυτήν προϊόντα και εκδόσεις.

2. Οι πρόσοδοι από την περιουσία της, δάνεια, κλη−
ρονομιές οι οποίες υποχρεωτικά είναι αποδεκτές επ’ 
ωφελεία απογραφής, εισφορές, δωρεές, λοιπές επιχο−
ρηγήσεις και από διαφήμιση ή προβολή εκδηλώσεων 
και προϊόντων και αναθέσεις έργων.

Άρθρο 10 
Περιουσιακά στοιχεία 

Ο Δήμος Φαρρών θα παραχωρήσει δωρεάν για χρή−
ση για τριάντα (30) χρόνια, γραφεία πενήντα τετραγω−
νικών μέτρων (50) ή και περισσότερων στο κτίριο του 
Δημαρχείου ή σε άλλο κτίριο του Δήμου, προκειμένου 
να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της επιχείρησης. Επίσης, 
κατά περίπτωση και αναλόγως των δυνατοτήτων θα 
παραχωρεί χώρους διεξαγωγής πολιτιστικών αθλη−
τικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, που ανήκουν στο 
Δήμο, προκειμένου η επιχείρηση να υλοποιήσει τους 
στόχους της.

Άρθρο 11 
Έναρξη λειτουργίας

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης / σύστασης στο 
ΦΕΚ η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα ξεκινήσει τη 
λειτουργία της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 12 
Διάλυση – Εκκαθάριση της επιχείρησης

Η επιχείρηση διαλύεται :
α) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και 
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που 
δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

β) Όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της 
επιχείρησης.

γ) Σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης και 
δ) Αν καταστεί ανενεργή για χρονικό διάστημα άνω 

των δύο (2) ετών.
ε)Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρισή 

της, τα δε περιουσιακά στοιχεία, που απομένουν μετά 
την εκκαθάριση περιέχονται στο Δήμο Φαρρών.

ζ) Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς λογιστές 
που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ως 
εκκαθαριστές.

Άρθρο 13 
Κάλυψη δαπάνης

Στο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2010, έχει 
προβλεφθεί πίστωση ποσού 60.000,00 ευρώ στον Κ.Α 
10−7513, με τίτλο :Συμμετοχή σε Κοινωφελείς Δημοτικές 
Επιχειρήσεις.

Από τη δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ προκαλεί−
ται δαπάνη μόνο σε βάρος του ισχύοντος προϋπολογι−
σμού έτους 2010 του Δήμου Φαρρών, η οποία ανέρχεται 
στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) και 
είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.Ε. 107513. 

Για τα επόμενα έτη δεν προκύπτει καμιά δαπάνη τόσο 
για τον Κρατικό Προϋπολογισμό όσο και για τον προ−
ϋπολογισμό του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 14 Μαΐου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 68092/2699 (5)
    Απαγορευτική Διάταξη Θήρας Λ/Θ ΚΟΤΥΧΙΟΥ − 
ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Αριθμ. ΔΑΔ 4)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 (παρ. 3), 21 (παρ. 1 και 

2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 
160/τ.Α΄) όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν  με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/τ.Α΄) 
και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 
(παρ. 12) του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄) και το άρθρο 4 
του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 256 και 258 του Ν.Δ. 
86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» όπως συμπληρώθηκε 
από το Ν. 177/75.

3. Τις διατάξεις της με αρίθμ.4149985/29−11−1985 (ΦΕΚ 
757/8/18−12−1985) Κ.Υ.Α. «Περί μέτρων διαχείρισης της 
άγριας πτηνοπανίδας».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40 A /23−5−1993) 
«Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις Περ/κές Αρχές ή όργανα διανομαρ−
χιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 904/13−6−1994) 
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτ/σης κ.λ.π.» όπως συμπληρώ−
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 & 6 του Ν. 2240/94 
(ΦΕΚ 1534/16−9−1994).

6. Την υπ’ αριθμ. 11278/28−9−2005 απόφαση το Γεν. 
Γραμματέα Π.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1434/τ.Β΄/18−10−2005) «Περί με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής Αποφάσεων, εγγράφων, ενταλμάτων κ.λπ. 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Γεν. Δντή της Πε−
ριφέρειας».

7. Τις διατάξεις της § 9 του άρθρου 4 της με αριθ. 
12365/29−4−2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 159/Ô/29−4−2009) «Χαρακτηρι−
σμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών 
της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς 
και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχί−
ου−Στροφυλιάς»

8. Το γεγονός ότι από τις κανονικές διατάξεις της 
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Απαγορεύουμε από την 1η Αυγούστου 2010 μέχρι 
την 29η Απριλίου 2012 το κυνήγι όλων των θηραμάτων 
στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες A, AB1, ΑΒ2, 
A1, B1 σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αριθ. 12365/29−4−
2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 159/Δ/29−4−2009) «Χαρακτηρισμός των 
χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνο−
θάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της 
ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου−Στρο−
φυλιάς», όπως φαίνονται στο συνημμένο απόσπασμα 
χάρτη με κλίμακα 1:50.000 ήτοι:
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• Αρχίζει από τα Λουτρά Υρμίνης (Κουνουπελίου) και 
ακολουθεί τα όρια των Δασαρχείων Αμαλιάδας και 
Πάτρας στις θέσεις «Σαμαρέικα» και «Ψηλό Καταράχι» 
μέχρι το σημείο 16’ που ορίζεται από τη διασταύρωση 
της οδού από Μανωλάδα προς Κουνουπέλι.

• Σημείο 16΄ ορίζεται η διασταύρωση της οδού από 
Μανωλάδα προς Κουνουπέλι

• Σημείο 16, ορίζεται ο βορειότερος πάσσαλος της 
περίφραξης της Υπηρεσίας μας.

• Σημείο 17, ορίζεται το σημείο της οδού Κουνουπέ−
λι−Μεγάλο Πεύκο στην πινακίδα εισόδου (βόρεια του 
οικισμού) στα όρια του οικισμού Μεγάλο Πεύκο.

• Σημείο 18, ορίζεται το σημείο της οδού Μεγάλο Πεύ−
κο−Μανωλάδα, όπου ο δρόμος στρέφει νοτιοανατολικά, 
όπου διασταυρώνεται με χωματόδρομο που οδηγεί προς 
τον οικισμό Μπρινιά. Διευκρινίζεται ότι στο σημείο αυτό 
καταλήγουμε από το σημείο 17 ακολουθώντας το βόρειο 
και δυτικό όριο του οικισμού και μέχρι τη νοτιοδυτική 
γωνία του οικισμού. Από το σημείο αυτό ακολουθούμε 
τη νοητή ευθεία μέχρι τη στροφή του δρόμου προς τον 
οικισμό Μανωλάδας (όπου και το σημείο 18).

• Σημείο 19, είναι η διασταύρωση του δρόμου Μανω−
λάδας−Παραλίας Φάλαρη και του χωματόδρομου που 
οδηγεί από το Μεγάλο Πεύκο στον οικισμό Μπρινιά.

• Σημείο 20, ορίζεται το σημείο τομής του βόρειου 
άκρου του οικισμού Μπρινιά και του δρόμου που συνδέει 
τους οικισμούς Μεγάλο Πεύκο−Μπρινιά.

• Σημείο 21, ορίζεται ο νοτιότερος (τελευταίος) πάσσα−
λος της περίφραξης της Υπηρεσίας μας που βρίσκεται σε 
απόσταση 100 περίπου μέτρων από την ακτογραμμή.

• Σημείο 22, βρίσκεται σε απόσταση τριακοσίων (300) 
μέτρων από το τριγωνομετρικό σημείο 4 (ΓΥΣ) και φτά−
νουμε σε αυτό ακολουθώντας τη νοητή γραμμή από το 
σημείο 21 σχεδόν παράλληλα με την ακτογραμμή και 
σε απόσταση 100 μέτρων από αυτήν.

• Σημείο 23, σε αυτό φτάνουμε ακολουθώντας τον 
αγροτικό δρόμο από τη Μανωλάδα στις θέσεις «Βάλτος» 
και «Αγραπιδούλα».

• Σημείο 24, σε αυτό φτάνουμε ακολουθώντας την 
Εθνική οδό Βάρδας−Λεχαινών. Στο τρίτο χιλιόμετρο και 
στο πρώτο πρατήριο βενζίνης (πρατήριο Καραφωτιά) 
στρίβουμε δεξιά σε αγροτικό οδό. Ακολουθώντας την 
αγροτική και μετά από 1870 μέτρα η οδός διακλαδίζεται. 
Ακολουθώντας τον δεξιό κλάδο και μετά από 745 μέτρα 
διερχόμαστε μέσω μικρής γέφυρας πάνω από το ρέμα 
Κλιματσίδι. Συνεχίζοντας στην ίδια οδό και σε απόσταση 
1220 μέτρων καταλήγουμε στο σημείο 24.

• Σημείο 25, σε αυτό το σημείο φτάνουμε ακολουθώ−
ντας την αριστερή διακλάδωση της πορείας του προ−
ηγούμενου σημείου. Ακολουθώντας την αγροτική οδό 
και μέχρι το σημείο τομής της με το ρέμα Κλιματσίδι 
συναντάμε το σημείο 25.

• Σημείο 26 ορίζουμε τη βορειοανατολική γωνία του 
ιδιωτικού ιχθυοτροφείου Πέππα−Λεβαντή.

• Σημείο 27, στο σημείο αυτό φτάνουμε ακολου−
θώντας από το σημείο 26 τη νοητή ευθεία μέχρι την 
απόληξη της περιφερειακής τάφρου 22.1 Τ της λ/θ 
Κοτυχίου.

• Σημείο 28, στο σημείο αυτό φτάνουμε ακολουθώντας 
με νότια κατεύθυνση την τάφρο 22.1 Τ (Ν) και μέχρι 
τη συμβολή με τη νότια αποστραγγιστική τάφρο 22 Τ, 
προέκταση του ποταμού Γουβού.

• Σημείο 29, είναι το σημείο τομής της τάφρου 22 Τ 
με την ακτογραμμή.

• Σημεία 30, 31, 32, 33 και 34 οι παλιές αλυκές στην 
περιοχή του Δήμου Λεχαινών.

• Σημείο 35, ταυτίζεται με το σημείο Β7 (η κοίτη του 
χειμαρροπόταμου μέχρι την εκβολή της στη θάλασσα 
και σε απόσταση 500 μ. περίπου από το νότιο παραλι−
ακό άκρο των αλυκών Λεχαινών.

Β. Απαγορεύουμε το κυνήγι στη θαλάσσια περιοχή και 
σε ακτίνα 300 μ. από την ακτή.

Γ. Απαγορεύουμε την είσοδο και παραμονή των μονό−
ξυλων στη λιμνοθάλασσα Κοτύχι και σε ζώνη πλάτους 
200 μ. περιμετρικά αυτής. Τα μονόξυλα που θα ανευ−
ρίσκονται στην παραπάνω απαγορευμένη περιοχή θα 
κατάσχονται επί τόπου και οι κάτοχοί τους θα μηνύο−
νται. Από την απαγόρευση εξαιρούνται τα μονόξυλα του 
Αλιευτικού Συνεταιρισμού Λεχαινών τα οποία θα πρέπει 
να είναι αριθμημένα με σαφή διακριτικά και δηλωμένα 
στην Υπηρεσία μας.

Δ. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές που προ−
βλέπονται από τα άρθρα 287 & 7 του Ν. 86/69 περί Δα−
σικού Κώδικα και άρθρο 9 της με αριθ. 414985/29−11−1985 
ΚΥΑ περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας. 
Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αμαλιάδα, 9 Ιουνίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ    
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