Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2008.09.26 11:12:01
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

27961

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1938

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

19 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
΄Εγκριση της υπ’ αριθμ. 228/2008 απόφασης του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης σχετικά με
τη σύσταση «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρη−
σης Μεταμόρφωσης». .................................................................
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ταύ−
ρου..............................................................................................................
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Πνευμα−
τικό Κέντρο Δήμου Δάφνης. ................................................
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Πεύ−
κης. .............................................................................................................
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ν.
Ερυθραίας. ...........................................................................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Κοινωφε−
λούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητι−
σμού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής». ....
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη Δημο−
τική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου
Φαρκαδόνας. ......................................................................................
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.
«Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Τρα−
γίλου». ......................................................................................................
΄Εγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 120
ημερών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλ−
λήλων της Δ/νσης Γεωργίας, και του Τμήματος
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Ν.Α. Κιλκίς για το
έτος 2008..............................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8

9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10419/23030
(1)
΄Εγκριση της υπ’ αριθμ. 228/2008 απόφασης του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης σχετικά με τη
σύσταση «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Με−
ταμόρφωσης».

την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
107).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 264 του
ν. 3463/2006, Κεφάλαιο Β΄, Δημοτικές και Κοινοτικές
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 10819/16 εγκ./22.2.2007 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο
των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
4. Την υπ’ αριθμ. οικ.43886/3.8.2007 απόφαση του
Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί καθορισμού των αναγκαίων
στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύστα−
ση ή μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου
αυτής (ΦΕΚ 1574/Β΄/17.8.2007).
5. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της Δη−
μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μεταμόρφωσης.
6. Την υπ’ αριθμ. 228/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μεταμόρφωσης, σχετικά με τη σύσταση
«Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μεταμόρφωσης»,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 228/2008 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης σχετικά με τη
σύσταση «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μετα−
μόρφωσης», ως εξής:
Συστήνεται στο Δήμο Μεταμόρφωσης του Νομού Ατ−
τικής δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ», ως ίδιο
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που διέπεται από τις
διατάξεις των άρθρων 252−264 και 268−270 του ν. 3463/
2006 και του κατωτέρω καταστατικού της.
Άρθρο 1
Επωνυμία
Επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Άρθρο 2
Έδρα
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρ−
φωσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 3
Νομική Μορφή

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που διέπεται από
τις διατάξεις του ν. 3463/2006 και ειδικότερα των άρ−
θρων 252−264 και 268−270.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 4
Διοίκηση της Επιχείρησης

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μεταμόρφωσης
θα διοικείται από εννεαμελές (9 μέλη) Διοικητικό Συμ−
βούλιο, που θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρ−
θρο 255 παρ. 1 του ν. 3463/2006) μαζί με αναπληρωτές.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχουν:
α) Πέντε (5) αιρετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποί−
ων οι δύο (2) θα προέρχονται από τη μειοψηφία.
β) Ένας (1) εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα της περι−
οχής του Δήμου Μεταμόρφωσης.
γ) Δύο (2) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Μεταμόρ−
φωσης, που θα έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το
αντικείμενο της Επιχείρησης.
δ) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχεί−
ρηση, υποδεικνυόμενος από τη Γενική Συνέλευσή τους
(όταν ο αριθμός των απασχολουμένων είναι μεγαλύτε−
ρος των είκοσι (20) ατόμων).
Άρθρο 5
Σκοπός
1. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με
την πολιτιστική ανάπτυξη και συγκεκριμένα:
α) Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη
του Δήμου και η καλλιέργεια σε βάθος της καλλιτεχνικής
ευαισθησίας και της αγάπης για τις τέχνες, η προβολή,
η ανάπτυξη και διάδοσή τους με τη διοργάνωση πολι−
τιστικών εκδηλώσεων, επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων, η προστασία της εθνικής πολιτιστικής
ταυτότητας, η αναγωγή των πολιτιστικών, πνευματικών
και καλλιτεχνικών αγαθών σε οργανικά στοιχεία της κα−
θημερινής ζωής, η ενεργητική και συνειδητή συμμετοχή
και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των
κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων του Δήμου.
β) Η δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής,
η στήριξη, η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής
παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινη−
ματογράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικοακουστι−
κών μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών, η στήριξη
και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής
δημιουργίας και η εξασφάλιση των συνθηκών που θα επι−
τρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη των ατομικών δημιουρ−
γικών ικανοτήτων στους αντίστοιχους τομείς.
γ) Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς πο−
λιτιστικούς φορείς, τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα και
την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου, καθώς και η πα−
ροχή, με κάθε δυνατό τρόπο, ηθικής και υλικής βοήθειας
και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της
ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου
των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους.
δ) Η συγκέντρωση και καταγραφή των παραδοσιακών
πληροφοριών και η οργάνωση και λειτουργία Λαογρα−
φικού Μουσείου.
2. Η οργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας.
Η οργάνωση των Υπηρεσιών Πρόνοιας, Κοινωνικής
Πολιτικής, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η εξα−
σφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την υλοποί−
ηση σχετικών προγραμμάτων.
Ειδικότερα, στις δραστηριότητες Κοινωνικής Πρόνοιας
της Επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται:
− Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων Προληπτικής
Υγιεινής, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συμ−
βουλευτικής, Αιμοδοσίας.

− Η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και παροχής
υπηρεσιών σε άτομα άπορα, τρίτης ηλικίας, που χρει−
άζονται ιδιαίτερη φροντίδα και η λειτουργία Κέντρων
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).
− Η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Α.Μ.Ε.Α..
− Η υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».
− Η λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθ−
μών.
− Η οργάνωση και λειτουργία παιγνιδοτόπων.
− Η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
− Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Νέας Γενιάς.
− Η διαμόρφωση και λειτουργία χώρων μαθημάτων
Κυκλοφοριακής Αγωγής.
− Η οργάνωση ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, συμ−
μετοχής και προσφοράς υπηρεσιών σε έκτακτα περι−
στατικά (πλημμύρες – φωτιές – σεισμοί κ.λπ.).
− Η καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και η
υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης
των κατοίκων, που θα συμβάλλουν στην απόρριψη
των ρατσιστικών αντιλήψεων και της ξενοφοβίας, την
απαλλαγή από τις φυλετικές προκαταλήψεις και τον
περιορισμό της μεροληπτικής αντιμετώπισης των συ−
νανθρώπων μας.
− Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και γενικά εκδόσε−
ων για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου σχετικά
με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες.
− Η ανάπτυξη συνεργασιών με Κοινοτικούς, Δημόσιους,
Πανεπιστημιακούς Οργανισμούς, Ιδιωτικούς Φορείς, Επι−
χειρήσεις και φορείς κοινής ωφέλειας για την προώθη−
ση γενικά προγραμμάτων υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής
πολιτικής και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
3. Η διοργάνωση και διεξαγωγή κοινωνικών, πολιτιστι−
κών και λοιπών εκδηλώσεων.
Η διοργάνωση και διεξαγωγή κοινωνικών, πολιτιστικών,
αθλητικών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων, για
την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης διεξαγωγής
των σημαντικών αυτών γεγονότων για το Δήμο.
4. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διαχείριση
του Περιβάλλοντος και η Αειφόρος Ανάπτυξη.
α) Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περι−
βάλλοντος, των φυσικών πόρων και η εκπόνηση μελετών
που έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό και αξιοποίηση
του πρασίνου, τη διαχείριση του φυσικού και αστικού
περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε
αντίστοιχα θέματα, η προώθηση περιβαλλοντικής επι−
μόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμ−
ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παροχή υπηρεσιών
συμβούλου σε θέματα ρύπανσης, κυκλοφορίας και
πρασίνου του Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση συ−
νεργασιών με Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους γενικά
Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, καθώς
και με άλλους φορείς ή ιδιώτες.
β) Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμ−
μάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανά−
πτυξη, που εξασφαλίζουν την παραγωγική και κοινωνική
συνοχή και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλ−
λοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.
5. Δημοτική Συγκοινωνία.
Η δρομολόγηση λεωφορείων εντός της περιοχής του
Δήμου για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες,
τρίτης ηλικίας, μαθητών και γενικά κατοίκων που δεν εξυ−
πηρετούνται από τις γραμμές των αστικών λεωφορείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 6
Κεφάλαιο της Επιχείρησης
Το αρχικό κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήμος Μεταμόρ−
φωσης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Μεταμόρ−
φωσης είναι 200.000,00 €.
Άρθρο 7
Πόροι της Επιχείρησης
1. Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με βάση
τα διετή προγράμματα δράσης της Επιχείρησης.
2. Έσοδα από αποδέκτες των προσφερομένων από
την Επιχείρηση υπηρεσιών.
3. Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων
Κοινωνικής Πρόνοιας.
4. Έσοδα από επιχορηγήσεις για τη λειτουργία Παιδι−
κών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κέντρων Δημιουρ−
γικής Απασχόλησης Παιδιών και λοιπόν προγραμμάτων
Κοινωνικής Πρόνοιας.
5. Έσοδα από τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοι−
νωνίας.
6. Έσοδα από υλοποίηση προγραμματικών συμβάσε−
ων.
7. Έσοδα από την περιουσία της Επιχείρησης.
8. Έσοδα από κληροδοτήματα, εισφορές, δωρεές
κ.λπ..
9. Έσοδα από λοιπές πηγές.
Άρθρο 8
Διάρκεια
Η διάρκεια της Επιχείρησης είναι πενήντα (50) χρόνια
από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημε−
ρίδα της Κυβέρνησης.
Άρθρο 9
Λύση της Επιχείρησης
1. Η Επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της
διάρκειάς της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δη−
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια
διαδικασία λύεται η Επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί
ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.
2. Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης, όσα περι−
ουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο.
3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελε−
γκτές, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ.12719/24705
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο Δήμο Ταύρου.

(2)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Την από 24/3/2008 βεβαίωση του Γραφείου Νομι−
κού Συμβούλου Δήμου Ταύρου, σύμφωνα με την οποία
πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υπο−
κρύπτουν εξαρτημένη εργασία.
4. Την με υπ’ αριθμ. 13575/2008 εισηγητική μας έκ−
θεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 52622/2008 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/309/16003/16011/4.8.2008 απόφαση της
επιτροπής του άρθρου 2 παρ.ι της ΠΥΣ 33/2006 και
την υπ’ αριθμ. 50253/21.8.2008 με την οποία εγκρίθη−
καν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του
αρ.6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το
προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συ−
νήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
με 5 άτομα διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, για χρο−
νικό διάστημα μέχρι ενός (ι) έτους, σύμφωνα με όσα
διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 26/2008 απόφαση του
Δ.Σ. Δήμου Ταύρου και υπό την απαραίτητη προϋπόθε−
ση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997
ως εξής:
Ένας γιατρός εργασίας
Ένας τεχνικός ασφάλειας
Για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας προκει−
μένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων
του Δήμου.
Το συνολικό ποσό της αμοιβής και για χρονικό διάστη−
μα 12 μηνών ορίζεται για μεν τον τεχνικό ασφάλειας σε
7000,00 € για δε τον γιατρό εργασίας σε 4500,00 €.
Οι ώρες ετήσιας απασχόλησης σύμφωνα με τα π.δ/τα
294/88 και 17/1996 είναι:
Για τον Τεχνικό Ασφάλειας σε 2,5 ώρες ανά εργαζόμε−
νο των υπηρεσιών της Β΄ κατηγορίας και 0,4 ώρες ανά
εργαζόμενο των υπηρεσιών της Γ΄ κατηγορίας.
Για τον Γιατρό Εργασίας 0,6 ώρες ανά εργαζόμενο
των υπηρεσιών της Β΄ κατηγορίας και 0,4 ώρες ανά ερ−
γαζόμενο των υπηρεσιών της Γ΄ κατηγορίας (Ελάχιστο
όριο ετήσιας απασχόλησης 75 ώρες).
Ένας Γιατρός παθολόγος ή γενικής ιατρικής.
Για την Ενημέρωση των δημοτών σε θέματα υγείας
με σκοπό−την πρόληψη νοσημάτων που σχετίζονται με
τον σύγχρονο τρόπο ζωής, κάπνισμα, αλκοόλ AIDS κλπ.
Παροχή ιατρικής βοήθειας σε άπορους, ανασφάλιστους
δημότες καθώς και στους οικονομικούς μετανάστες που
διαμένουν στη περιοχή μας, με αμοιβή 9200.00 € και για
χρονικό διάστημα 12 μηνών.
Ένας χειριστής κινηματογραφικής μηχανής προβο−
λής.
Ένας φροντιστής κινηματογράφου.
Για τη λειτουργία του Δημοτικού κινηματογράφου για
χρονικό διάστημα 4 μηνών.
Για τον χειριστή κινηματογραφικής μηχανής προβολής
έως 5000,00 € και για τους (4) μήνες.
Για τον φροντιστή κινηματογράφου έως 5000,00 € και
για τους τέσσερις (4) μήνες.
Για την παραπάνω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου ύψους 8.000,00 € και
με Κ.Α. 00.6117.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι ο Δήμος Ταύ−
ρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 12715/24701
(3)
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Δάφνης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Την από 14.4.2008 βεβαίωση της δικηγόρου Ειρήνης
Π. Κωνσταντινίδου, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για
γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρ−
τημένη εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 13772/2008 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 52622/2008 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/309/16003/16011/4.8.2008 απόφαση της επιτροπής
του άρθρου 2 παρ.ι της υπ’ αριθμ. ΠΥΣ 33/2006 και την υπ’
αριθμ. 50253/21.8.2008 με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις
μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋ−
πόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997
που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν
πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλή−
λων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
με 6 άτομα, για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (ι) έτους,
σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 18/2008
απόφαση του Δ.Σ. του Π.Κ. Δήμου Δάφνης και υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του
αρ.6 του ν. 2527/1997 ως εξής:
1) Τεσσάρων (4) καθηγητών ζωγραφικής για την υλο−
ποίηση των προγραμμάτων ζωγραφικής του εικαστικού
εργαστηρίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου.
Η δαπάνη αμοιβής των θα βαρύνει την με Κ.Α.
00.6117.0014 πίστωση του προϋπολογισμού του Πνευ−
ματικού Κέντρου έτους 2008 με τίτλο ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕ−
ΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ και ορίζεται
στο ποσό των 24.000,00 € ετησίως.
2) Ενός (1) καθηγητή ζωγραφικής − Καλλιτεχνικός Δι−
ευθυντής» για την υλοποίηση των προγραμμάτων ζω−
γραφικής του εικαστικού εργαστηρίου του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου.
Η δαπάνη αμοιβής του θα βαρύνει την με υπ’ αριθμ.
Κ.Α. 00.6117.0014 πίστωση του προϋπολογισμού του
Πνευματικού Κέντρου έτους 2008 με τίτλο ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙ−
ΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ και
ορίζεται στο ποσό των 12.000,00 € ετησίως.
3) Ενός (1) Καθηγητή ζωγραφικής αγιογραφίας για
την υλοποίηση των προγραμμάτων ζωγραφικής − αγιο−

γραφίας του εικαστικού εργαστηρίου του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου.
Η δαπάνη αμοιβής του θα βαρύνει την με Κ.Α.
00.6117.0009 πίστωση του προϋπολογισμού του Πνευ−
ματικού Κέντρου έτους 2008 με τίτλο ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕ−
ΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ και ορίζεται
στο ποσό των 6.000,00 € ετησίως.
Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Δάφνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 27 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 12353/24418
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο Δήμο Πεύκης.
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Την από 6/2/2008 βεβαίωση της δικηγόρου Ελένης
Γ. Διονυσοπούλου, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για
γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρ−
τημένη εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 4483/2008 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 51112/2008 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/232/7664/21.7.2008 απόφαση της επιτρο−
πής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ’
αριθμ. 45946/12.8.2008 με την οποία εγκρίθηκαν συμβά−
σεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτη−
τη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του
ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς
ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη κα−
θήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφα−
σίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
με 1 δημοσιογράφο, για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1)
έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ.
4/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πεύκης και υπό
την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων
του αρθρ. 6 του ν. 2527/1997.
Το έργο που θα αναλάβει είναι η συλλογή και η κα−
ταχώρηση στοιχείων προς ενημέρωση των δημοτών, η
σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου, η δημοσιοποίηση
προγραμμάτων, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων
στον ημερήσιο και τοπικό τύπο καθώς και η οργάνω−
ση συνεντεύξεων τύπου για θέματα κοινού ενδιαφέ−
ροντος.
Το έργο θα παραδίδεται τμηματικά και το συνολικό
ποσό αμοιβής του αναδόχου προβλέπεται στο ποσό
των 10.800,00 €.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η δαπάνη για την αμοιβή του πιο πάνω προσωπικού
θα βαρύνει την με ΚΑ 00.6117.0002 πίστωση που έχει
γραφτεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου μας
έτους 2008.
Τόπος εκτέλεσης θα είναι ο Δήμος Πεύκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 12718/24704
(5)
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο
Νέας Ερυθραίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Την από 16.5.2008 βεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας
Δήμου Ν. Ερυθραίας, σύμφωνα με την οποία πρόκειται
για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν
εξαρτημένη εργασία.
4. Την με υπ’ αριθμ. 14058/2008 εισηγητική μας έκ−
θεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 52622/2008 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/309/16003/16011/4.8.2008 απόφαση της
επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 και
την υπ’ αριθμ. 50253/21.8.2008 με την οποία εγκρίθη−
καν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του
αρ.6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το
προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συ−
νήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου με 2 άτομα διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, για
χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους, σύμφωνα με
όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 127/2008 απόφαση
του Δ.Σ. Δήμου Ν. Ερυθραίας και υπό την απαραίτη−
τη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του
ν. 2527/1997 ως εξής:
Ένας Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Διπλωματούχος
Πολυτεχνικής Σχολής με εξειδικευμένη εμπειρία σε θέ−
ματα διαχείρισης τοπικής και υπερτοπικής κυκλοφορί−
ας, σήμανσης, ελεγχόμενης στάθμευσης (επίγειας και
υπόγειας), και παροχής συμβουλών για βελτίωση της
οδικής ασφάλειας και της προσπελασιμότητας, καθώς
και έργων ΣΔΙΤ. Το αντικείμενο της εργασίας του αφορά
έρευνες για ΣΔΙΤ, για ζητήματα επίλυσης κόμβων, για
τοπικά συγκοινωνιακά προβλήματα, για εφαρμογή και
επίλυση προβλημάτων προσβασιμότητας. Το ποσό της
αμοιβής θα ανέρχεται στα 25.000€ χωρίς το Φ.Π.Α. και
η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια.
Ένας Πολεοδόμος Μηχανικός, Διπλωματούχος Πολυ−
τεχνικής Σχολής, με επιστημονική εμπειρία σε θέματα
αναπλάσεων αστικού χώρου, εφαρμογής πολεοδομικών
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μελετών, εφαρμογής σχεδίου πόλης, Γενικού Πολεοδο−
μικού Σχεδίου και σχεδίου ανασυγκρότησης του αστικού
Χώρου. Το αντικείμενο της εργασίας του αφορά έρευ−
νες για πολεοδομική αναβάθμιση και ανασυγκρότηση
γειτονιών, για βελτίωση της προσπελασιμότητας των
πεζών στον αστικό χώρο, για ένταξη δημοτικών έργων
σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. Το ποσό της
αμοιβής θα ανέρχεται στα 25.000€ χωρίς το Φ.Π.Α. και
η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια.
Η αμοιβή των ανωτέρω θα καταβάλλεται τμηματικά
ανάλογα με τη πρόοδο του έργου.
Στον προϋπολογισμό του 2θθ8 έχουν προβλεφθεί οι
σχετικές πιστώσεις στον ΚΑ 10.6117.0001. Τόπος εκτέλε−
σης του έργου θα είναι ο Δήμος Ν. Ερυθραίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 10448/23059
(6)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Κοινωφε−
λούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητι−
σμού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπι−
κή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 107/Α΄/1997),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 253 έως 264 του
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των» (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), περί σύστασης και γενικών
κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών
και κοινωφελών επιχειρήσεων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1416/1984, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
4. Την υπ’ αριθμ. οικ.10819/16 εγκ./22.2.2007 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο
των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6493/30.5.2008 (ΦΕΚ/1152/
Β΄/24.6.2008) απόφαση σχετικά με μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων και εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού
Γραμματέα στο Γενικό Δ/ντή Περιφέρειας.
6. Την με υπ’ αριθμ. 3102/19.3.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 589/Β΄/7.4.2008),
περί σύστασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρη−
σης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρη−
ση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής και Ανάπτυξης
Καισαριανής».
7. Την με υπ’ αριθμ. 186/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, περί τροποποίησης
της συστατικής πράξης της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής και Ανά−
πτυξης Καισαριανής», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με υπ’ αριθμ. 3102/19.3.2008 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ως
προς το Άρθρο 2 «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» και το Άρθρο 3 «ΣΚΟΠΟΙ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
«Άρθρο 2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της επιχείρησης, με την οποία αυτή θα
συναλλάσσεται με τρίτους, θα είναι: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗ−
ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ−
ΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΚΠΟ−
ΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».
«Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σκοποί της επιχείρησης είναι:
Α. Στον τομέα του πολιτισμού.
1. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι−
κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού,
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
2. Η προστασία μνημείων, καθώς και αρχαιολογικών
και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστά−
σεων αυτών.
3. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που
παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
4. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή
της σε αυτά.
5. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
6. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
7. Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστά−
σεων και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω
σκοπούς και εξυπηρετούν την πολιτιστική πολιτική του
Δήμου, όπως πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα, εκ−
θεσιακά κέντρα, περίπτερα και κυλικεία υποδοχής και
φιλοξενίας επισκεπτών κ.λπ..
Β. Στον τομέα του αθλητισμού.
1. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητι−
κών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών
γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και
κοινοτικών χώρων άθλησης.
2. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−
σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων.
Γ. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλλη−
λεγγύης.
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, με τη λειτουργία δομών που αποσκοπούν στην
καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών αυτών, καθώς και
τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμ−
μάτων.
2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υπο−
στήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων

με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή
ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινο−
τικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης
και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυ−
χικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων
προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογό−
νων ουσιών.
3. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύ−
γων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της
τοπικής κοινωνίας.
4. Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστά−
σεων και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω
σκοπούς και εξυπηρετούν την πολιτική του Δήμου, όπως
χώροι υποδοχής κοινωνικών εκδηλώσεων και τελετών,
κυλικεία και λοιπές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν και
προάγουν ηθικοκοινωνικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες
των πολιτών, κ.λπ..
5. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης, με τη δημιουργία τοπικών
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
του Δήμου και της Κοινότητας.
Δ. Στον τομέα της παιδείας.
1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής
αγωγής.
Ε. Στον τομέα του περιβάλλοντος.
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών και η χρήση και εκμετάλ−
λευση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που βελτιώνουν
και αναβαθμίζουν την αισθητική και την ποιότητα ζωής
στην πόλη, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και εθνικής
νομοθεσίας ελεγχόμενης προστασίας και διαχείρισης
του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος από ανθρω−
πογενείς παρεμβάσεις.
2. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών
εργαστηρίων και παρατηρητηρίων προστασίας του πε−
ριβάλλοντος.
3. Η ίδρυση και, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστά−
σεων και εξοπλισμού που προάγουν τους σκοπούς και
εξυπηρετούν την πολιτική του Δήμου στον τομέα του
περιβάλλοντος, όπως χώροι υποδοχής περιβαλλοντικών
εκδηλώσεων, χώροι ανάπαυσης και αναψυχής περιηγη−
τών και περιπατητών με μικρά περίπτερα και κυλικεία,
ελεγχόμενοι χώροι στάθμευσης οχημάτων, κ.λπ..
4. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που
έχουν δασικό χαρακτήρα.
ΣΤ. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
Ζ. Η οργάνωση της δημοτικής συγκοινωνίας, με την
οργάνωση, χρήση και εκμετάλλευση των αναγκαίων
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 3102/19.3.2008 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής,
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F
Αριθμ. 1888
(7)
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη Δημοτι−
κή Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φαρ−
καδόνας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση,Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θεμάτων για την
Τοπ. Αυτ/ση και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 280097/17.8.2000 και
14196/4/4/2003 εγκυκλίων του ΥΠΕΣΔΔΑ
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π.Υ.Σ. 55/1998 όπως
συμπληρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 35/2000 Π.Υ.Σ.
4. Την υπ’ αριθμ. 1/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ−
τευσης Δήμου Φαρκαδόνας.
5. Την από 24.1.2008 εισήγηση του Δημάρχου Φαρ−
καδόνας.
6. Τον κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.
Φαρκαδόνας.
7. Την βεβαίωση του πληρεξούσιου δικηγόρου Χρή−
στου Κατσαούνη, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε εν μέρει την υπ’ αριθμ. 1/2008 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρη−
σης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φαρκαδόνας με
την οποία ζητείται η πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης
Έργου για το έτος 2008 ως ακολούθως.
Μία (1) θέση ΤΕ Λογιστής Ταμίας. Το συγκεκριμένο
έργο που θα εκτελεστεί θα είναι η Λογιστική και Ταμει−
ακή υποστήριξη της Επιχείρησης, η τήρηση λογιστικών
βιβλίων, η σύνταξη περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώ−
σεων λογαριασμών, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.
Το συνολικό ποσό των 16.000,00 ευρώ. Τόπος εκτέλεσης
του έργου θα είναι τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Το χρο−
νικό διάστημα που απαιτείται για την παράδοση του
έργου είναι δώδεκα (12) μήνες ξεκινώντας από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. Μία (1) θέση ΠΕ Πολιτικός
Μηχανικός στο γραφείο Διεύθυνσης. Το συγκεκριμένο
έργο που θα εκτελεστεί θα είναι ο συντονισμός η επο−
πτεία και ο έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων της
Επιχείρησης για την εκπλήρωση των σκοπών της. Τόπος
εκτέλεσης του έργου θα είναι τα γραφεία της Επιχείρη−
σης. Το συνολικό ποσό της αμοιβής θα ανέρχεται στο
ποσό των 16.000,00 ευρώ. Το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για την παράδοση του έργου είναι δώδεκα
(12 ) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η
αμοιβή όλων θα γίνεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Τα δικαιώματα των συμβασιούχων είναι αυτά που χαρα−
κτηρίζουν κάθε απασχολούμενο με σύμβαση μίσθωσης
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έργου. Ειδικότερα οι απασχολούμενοι θα παρέχουν την
εργασία τους σε χρόνο που αυτοί επιλέγουν και όχι
σε συγκεκριμένο ωράριο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με στόχο την
ευόδωση των σκοπών της σύμβασης έργου. Η καθορι−
σθείσα αμοιβή θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση μετά
τη διεκπεραίωση του έργου. Δεν θα υπάρξει ασφάλιση
των απασχολούμενων, δεν θα έχουν δικαίωμα χρήσης
κανονικής άδειας και δεν θα λαμβάνουν τα επιδόματα
Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.
Για τις ανωτέρω προσλήψεις θα καταρτισθεί, σύμβαση,
σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, μετα−
ξύ του αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης (Προέδρου)
και του εργαζομένου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρους του προϋπολογισμού της επι−
χείρησης το ύψος το οποίο ανέρχεται στο ποσό των
32.000,00 Ευρώ( ΚΑ 61.00).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 21 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Αριθμ. 10014
(8)
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π. «Πνευ−
ματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Τραγίλου».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α/1997),
β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ.1 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997) και
γ) τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που προ−
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
2. Την υπ’ αριθμ. Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄/28.12.2006),
που αφορά την αναστολή διορισμών και προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα.
3. Το υπ’ αριθμ. 51116/12.8.2008 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
με το οποίο γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/234/9936/21.7.2008 απόφαση της επιτροπής του
άρθρου 2 παρ.1 της υπ’ αριθμ. Π.Υ.Σ. 33/27.12.2006 και
την υπ’ αριθμ. 46779/12.8.2008 απόφαση κατανομής του
Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν για τους Πρω−
τοβάθμιους ΟΤΑ της Π.Κ.Μ. οι συμβάσεις μίσθωσης έρ−
γου έως ένα (1) έτος και για τις οποίες είχε υποβληθεί
σχετικό αίτημα.
4. Την υπ’ αριθμ. 1/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.
«Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Τραγίλου»
για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
5. Το υπ’ αριθμ. 1149/29.2.2008 έγγραφο μας που αφορά
την εισήγηση μας για την απασχόληση προσωπικού με
συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Ν.Π. «Πνευματικό και
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Τραγίλου».
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6. Τη βεβαίωση του Δικηγόρου Κων/νου Δαλακούρα,
για το χαρακτηρισμό των συμβάσεων αυτών, ως γνή−
σιων συμβάσεων έργου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθούν με συμβάσεις μίσθωσης
έργου στο Ν.Π. «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δή−
μου Τραγίλου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής:
ΑΤΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1
ΠΕ Δάσκαλος Χορού
1
ΠΕ Δάσκαλος Μουσικής
ΣΥΝΟΛΟ: 2
Το έργο που θα εκτελεστεί κατά ειδικότητα είναι
αυτό που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 1/2008 απόφαση του
Δ.Σ. του Ν.Π. «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Τραγίλου»
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται έως
ένα (1) έτος για συνολική παράδοση του έργου.
Το συνολικό ποσό αμοιβής για τον καθένα ορίζεται
στο ποσό των 9.500,00 € και η δαπάνη αυτή έχει εγγρα−
φεί στον προϋπολογισμό του Ν.Π. στους Κ.Α. 00.6131.01
και 00.6131.02.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το Ν.Π. «Πνευμα−
τικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Τραγίλου».
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Πρόεδρο του Ν.Π. ή από εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν
όργανο.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο συ−
νήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Ν.Π.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 3 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 25343
΄Εγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 120 ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλήλων
της Δ/νσης Γεωργίας, και του Τμήματος Εγγειοβελ−
τιωτικών Έργων της Ν.Α. Κιλκίς για το έτος 2008.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
’Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες
διατάξεις».
β. Του άρθρου 25 παραγρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλλο−
γικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις».
γ. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.»
2. Την υπ’ αριθμ. 2706/4.2.2008 απόφασή μας με την

οποία καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των επιτρεπομέ−
νων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που
υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περι−
φέρειας όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
3. Το υπ’ αριθμ. 2584/28.8.2008 έγγραφο της Ν.Α. Κιλκίς
με το οποίο μας διαβιβάστηκαν.
Α) Το υπ’ αριθμ. 10225/27.8.2008 έγγραφο της Δ/νσης
Γεωργίας Ν.Α. Κιλκίς αναφορικά με την αύξηση του
ανωτάτου ορίου των 120 ημερών κίνησης εκτός έδρας
για κλάδους υπαλλήλων της Δ/νσης Γεωργίας, για την
υλοποίηση των προγραμμάτων και πραγματοποίηση
των ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Β) Το υπ’ αριθμ. 2375/5.8.2008 έγγραφο του Τμήματος
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Ν.Α. Κιλκίς αναφορικά
με την αύξηση του ανωτάτου ορίου των 120 ημερών
κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλήλων του Τμή−
ματος Εγγειοβελτιωτικών Έργων για την υλοποίηση
προγραμμάτων και πραγματοποίηση ελέγχων του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων(ΟΣΔΕ, επιτόπιοι
έλεγχοι, σχέδια βελτίωσης, νεοεισερχόμενοι νέοι αγρό−
τες, μεταποίηση και εμπορία, συμμετοχή σε χρηματο−
δοτούμενα προγράμματα του Γ΄ Κ.Π.Σ.)
4. Ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση
αυτή δαπάνης ανέρχεται:
Α) για τη Δ/νση Γεωργίας στο ποσό των 71.000 € και
θα βαρύνει τον φορέα 291 ΚΑΕ 0711 και το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (Σχέδια Βελτίωσης, Νεοεισερχό−
μενοι Νέοι Αγρότες−Μεταποίηση και Εμπορία).
Β) για το Τμήμα Εγγειοβελτιωτικών Έργων στο ποσό των
15.000 € και θα βαρύνει τον κωδικό 0711 των ΚΑΠ και το
έργο με ΚΑ 003ΣΕ08100000 της ΣΑΕ 081, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου του
αριθμού ημερών εκτός έδρας πέραν αυτών που εγκρίθη−
καν με την κατά τα ανωτέρω απόφασή μας, σε κλάδους
υπαλλήλων της Δ/νσης Γεωργίας και του Τμήματος Εγ−
γειοβελτιωτικών Έργων της ΝΑ. Κιλκίς, για το έτος 2008,
ως κατωτέρω:
Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΕ Γεωπόνοι
60 ημέρες
Π Ε Δασολόγοι
60 ημέρες
ΤΕ Ιχθυοκομίας−Αλιείας
60 ημέρες
ΤΕ Τεχν. Γεωπονίας
60 ημέρες
ΤΕ Τεχν. Τροφίμων
60 ημέρες
2. ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕ Γεωπόνοι
60 ημέρες
Π Ε Πολιτικοί Μηχανικοί
60 ημέρες
Π Ε Γεωλόγοι
60 ημέρες
ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
60 ημέρες
ΤΕ Εργοδηγοί Δομικών Έργων
60 ημέρες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
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