
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως προς το άρθρο 
24 αυτού.

2 Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δη-
μοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και 
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

3 Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δη-
μοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

4 Έκδοση νέων αδειών ΕΔΧ και ΕΔΧ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ, ( και 
εκ ) μετατροπής υφιστάμενων.

5 Τροποποίηση των άδειων ίδρυσης και λειτουργί-
ας του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φρο-
ντίδας (Κ.Δ.Η.Φ) ατόμων με νοητική υστέρηση 
του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πα-
τρών Η ΜΕΡΙΜΝΑ λόγω επέκτασης του χώρου.

6 Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Ωδεί-
ου με την επωνυμία «Παράρτημα Ωδείου Αθη-
νών», το οποίο θα στεγαστεί και θα λειτουργεί στο 
κτήριο της Σχολής Μωραΐτη A.E. στο Π. Ψυχικό, 
επί των οδών Αλ. Παπαναστασίου και Αγ. Δημη-
τρίου».

7 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Ιδρύ-
ματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 62179/22916 (1)
  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως προς το άρθρο 

24 αυτού. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. στ, 97, 98 και 280 
του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 99 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α’/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89 και 99 του ν. 3584/ 
2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντι-
καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4, 5 
και 6 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) «Εθνικό Μητρώο 
Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγω-
γών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία 
και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και 
άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013 
(ΦΕΚ 174/Α/2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δό-
μησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του ν. 4024/ 
2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι-
αίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι-
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/ 
Α’/2017) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες δι-
ατάξεις». 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Την 32476/20.09.2007 απόφαση Γενικού Γραμμα-
τέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1979/Β/09.10.2007), περί 
τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Καλλιθέας. 

11. Την 36913/33020/11.09.2012 απόφαση Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2598/ 
Β’/25.09.2012), περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου 
Καλλιθέας. 

12. Την 03/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής Δήμου Καλλιθέας, περί τροποποίησης του ισχύοντος 
ΟΕΥ του Δήμου Καλλιθέας. 

13. Την 295/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλλιθέας, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ ως 
προς το άρθρο 24. 

14. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου - Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αθηνών, που δια-
τυπώθηκε στο 12/2017 πρακτικό του. 

15. Την 247/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Καλλιθέας. 

16. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β/ 
14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η 295/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου Καλλιθέας, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ 
του Δήμου Καλλιθέας, ως προς το άρθρο 24 Οργανικές 
Θέσεις Δημοσίου Δικαίου, ως εξής: 

• η παρ. 4 που αφορά σε κλάδους της κατηγορίας ΔΕ, 
τροποποιείται ως εξής: 

ΔΕ Οδηγών:  υπάρχουσες θέσεις: 44 
  συνιστώμενες θέσεις: 11 
  σύνολο: 55 
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου: υπάρχουσες θέσεις: 4 
  συνιστώμενες θέσεις: 2 
  σύνολο: 6 
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων: υπάρχουσες θέσεις: 4 
  συνιστώμενες θέσεις: 2 
  σύνολο: 6 
ΔΕ Ηλεκτρολόγων αυτοκινήτων: υπάρχουσες θέσεις: 0 
  συνιστώμενες θέσεις: 1 
  σύνολο: 1 
• η παρ. 5 που αφορά σε κλάδους της κατηγορίας ΥΕ, 

τροποποιείται ως εξής: 
ΥΕ Εργατών καθαριότητας: υπάρχουσες θέσεις: 197 
  συνιστώμενες θέσεις: 61 
  σύνολο: 258 
• η παρ. 3 που αφορά σε κλάδους της κατηγορίας ΤΕ, 

τροποποιείται ως εξής: 
ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών: υπάρχουσες θέσεις: 3 
  συνιστώμενες θέσεις: 1 
  σύνολο: 4 
Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπά-

νη ύψους 1.267.200,00 € και θα καλυφθεί από τον ΚΑ 
20.6011.0001. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγενέστερη 36913/33020/ 
11.09.2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια 
Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ 

Ι

   Αριθμ. 61069/22514 (2)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δη-

μοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και 

Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παπάγου - Χολαργού». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/ 
2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013
(ΦΕΚ 98/Α’/2013) περί δημοσίευσης των αποφάσεων 
που αφορούν ΝΠΔΔ των ΟΤΑ α’ βαθμού.

6. Την 47/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πα-
πάγου-Χολαργού, περί σύστασης του ΝΠΔΔ «Δημοτι-
κός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής 
Αγωγής Δήμου Παπάγου -Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) 
(ΦΕΚ 987/Β’/2011).

7. Την 88/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πα-
πάγου-Χολαργού, περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής 
Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) (ΦΕΚ 2518/Β’/2013), ως προς 
το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου Παπάγου- 
Χολαργού.
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8. Την σε ορθή επανάληψη 298/2016 απόφαση Δη-
μοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού, περί τροπο-
ποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός 
Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής 
Αγωγής Δήμου Παπάγου - Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.).

9. Την 5270/2044/06.02.2017 απόφαση Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί τροπο-
ποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός 
Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής 
Αγωγής Δήμου Παπάγου - Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), 
ως προς το άρθρο 3 Διοίκηση (ΦΕΚ 700/Β/07.03.2017)

10. Την 137/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Παπάγου - Χολαργού, περί τροποποίησης -συμπλήρω-
σης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Ορ-
γανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής 
Δήμου Παπάγου - Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.).

11. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 
(ΦΕΚ 2055/Β’/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαι-
ώματος υπογραφής.

12. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 59395/21881/14-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Διοίκησης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την προγενέστερη 5270/2044/6.2.2017 
απόφασή μας, ως προς το σημείο 3 Διοίκηση, το οποίο 
έχει ως εξής:

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο αποτελούμενο από
α. το Δήμαρχο και δύο (2) τουλάχιστον Δημοτικούς Συμ-

βούλους ή τρεις (3) τουλάχιστον Δημοτικούς Συμβούλους.
β. έως εννέα (9) δημότες ή κατοίκους Παπάγου - Χο-

λαργού που είναι χρήστες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ 
ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή 
ειδικές γνώσεις σχετικά με το σκοπό του ΝΠΔΔ.

γ. έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΝΠΔΔ ο 
οποίος προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτι-
κών υπαλλήλων.

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των μελών των Κέντρων Ανοι-
χτής Προστασίας Ηλικιωμένων.

ε. έναν (1) εκπρόσωπο των Συλλόγων Γονέων - Κηδε-
μόνων των παιδιών των παιδικών σταθμών.

Επίσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άνευ ψήφου, 
είναι και ο προϊστάμενος Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ και ο αρ-
χαιότερος προϊστάμενος εκ των Τμημάτων Προσχολικής 
Αγωγής (παιδικών σταθμών Παπάγου και Χολαργού). 

Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ εκλέγονται 
μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση που μέλος έχει 
οριστεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού, οικονομικού έτους 2017.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 47/2011 και η σε ορθή 
επανάληψη 295/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Παπάγου-Χολαργού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. 61065/22511 (3)

Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δη-

μοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/ 
2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013
(ΦΕΚ 98/Α’/2013) περί δημοσίευσης των αποφάσεων 
που αφορούν ΝΠΔΔ των ΟΤΑ α΄ βαθμού.

6. Την 45/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Παπάγου-Χολαργού, περί σύστασης του ΝΠΔΔ «Δη-
μοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πε-
ριβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού» (Δ.Ο.Π.Α.Π.) 
(ΦΕΚ 877/Β’/2011).
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7. Τη σε ορθή επανάληψη 296/2016 απόφαση Δη-
μοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού, περί τροπο-
ποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 
Δήμου Παπάγου - Χολαργού» (Δ.Ο.Π.Α.Π.).

8. Την 5166/2003/06.02.2017 απόφαση Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί τροπο-
ποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 
Δήμου Παπάγου - Χολαργού» (Δ.Ο.Π.Α.Π.), ως προς το 
άρθρο 3 Διοίκηση (ΦΕΚ 700/Β/07.03.2017)

9. Την 136/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πα-
πάγου - Χολαργού, περί τροποποίησης - συμπλήρωσης 
της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανι-
σμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού» (Δ.Ο.Π.Α.Π.).

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 
(ΦΕΚ 2055/Β’/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαι-
ώματος υπογραφής.

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 59395/21881/14-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Διοίκησης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την προγενέστερη 5166/2003/6.2.2017 
απόφασή μας, ως προς το σημείο 3 Διοίκηση, το οποίο 
έχει ως εξής:

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.) 
διοικείται σύμφωνα με το άρθρο 240 του ν. 3463/2006, 
από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποί-
ου, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορι-
στούν:

α. ο Δήμαρχος και δύο (2) τουλάχιστον Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι ή τρεις (3) τουλάχιστον Δημοτικοί Σύμβουλοι,

β. έως έντεκα (11) δημότες ή κάτοικοι Παπάγου - Χο-
λαργού που είναι χρήστες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ 
ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή 
ειδικές γνώσεις σχετικά με το σκοπό του ΝΠΔΔ και

γ. ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΝΠΔΔ 
ο οποίος προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση των τα-
κτικών υπαλλήλων.

Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ εκλέγονται 
μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση που μέλος έχει 
οριστεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού, οικονομικού έτους 2017.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 45/2011 και η σε ορθή 
επανάληψη 296/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Παπάγου-Χολαργού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. 208116 / 447 (4)

Έκδοση νέων αδειών ΕΔΧ και ΕΔΧ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ, ( και 

εκ ) μετατροπής υφιστάμενων. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1] Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010).

2] Τις διατάξεις του π.δ/τος 132/10, ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και την 
υπ΄αριθ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων 
Νήσων περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

3] Το άρθρο 85 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10.4.2012) 
«Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών και 
Δημόσιων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

4] Το άρθρο 106 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10.4.2012) 
περί «καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας 
παραχώρησης νέων αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκι-
νήτων».

5] Την 6302/60/9-1-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυ-
τικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφεριάρχες της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων 
(Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας) σε συνδυασμό με 
την 2887/21/31-1-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυ-
τικής Ελλάδας περί «ορισμού Προϊσταμένων Γενικών 
Διευθύνσεων στις υπηρεσίες της Π.Δ.Ε.».

6] Τα απαντητικά έγγραφα των υπηρεσιών, φορέων, 
συλλόγων και λοιπών ενδιαφερομένων περί ορισμού 
εκπροσωπών τους στην Γνωμοδοτική Επιτροπή.

7] Την 137716/303/22-5-2017 (ΑΔΑ:ΩΧ517Λ6-6ΥΙ) 
απόφασή μας, περί συγκρότησης της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής, και της 140124/305/24-5-2017 πρόσκλησης 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της Π.Δ.Ε.
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8] Την κατανομή και τα αντίστοιχα πληθυσμιακά δεδο-
μένα ( απογραφή 2011 ) των εδρών των ΕΔΧ στην Π.Δ.Ε. 
καθώς και τον αριθμό ανά έδρα των αδειών κυκλοφορί-
ας των ΕΔΧ και ΕΔΧ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ, που έχουν εκδοθεί με τις 
μέχρι τώρα αποφάσεις.

9] Τον αριθμό και τις δυνατότητες έκδοσης νέων αδει-
ών (από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου, βάσει 
των πληθυσμιακών δεδομένων και του συντελεστή Σj 
και Πν), τις υποβληθείσες αιτήσεις περί χορήγησης νέων 
αδειών ή/και εκ μετατροπής των ήδη υφιστάμενων σε 
ΕΔΧ, ΕΔΧ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ , ΕΔΧ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜεΑ.

10] Το πρακτικό της ως άνω Γνωμοδοτικής Επιτροπής, 
(μετά την από 7.06.2017 συνεδρίαση της), σύμφωνα με 
το οποίο, με ομόφωνη απόφαση και γνωμοδότηση, προ-
τείνονται:

«α. αποδοχή και χρήση της τιμής 1.50, για τον συντελε-
στή Σj, και τιμή του Πν=0, λόγω μη διαθέσιμων-επαρκών 
στοιχείων, για τον υπολογισμό των νέων αδειών κυκλο-
φορίας, ενιαία σε επίπεδο Περιφέρειας, την έγκριση των 
αιτήσεων μέχρι του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού 
νέων αδειών, βάσει των αποτελεσμάτων από την εφαρ-
μογή του μαθηματικού τύπου, όσον αφορά για άδειες 
σε ΕΔΧ (5- θέσεων), και έγκριση για άδειες, (εκ μετατρο-
πής), σε ΕΔΧ-ΕΙΔ-ΜΙΣΘ και ΕΔΧ-ΕΙΔ-ΜΙΣΘ-ΑμεΑ, που δεν 
προσαυξάνουν τον αριθμό των ήδη εκδοθέντων, λόγω 
τοπικών ιδιαιτεροτήτων, κοινωνικών αναγκών και με-
ταφοράς ΑμεΑ,

β. απόρριψη των υπολοίπων αιτήσεων, που αφορού-
σαν στην έκδοση νέων αδειών, λόγω υπερβάλλοντος - 
πλεονάζοντος αριθμού των ήδη εκδοθέντων, αθέμιτου 
ανταγωνισμού και ανεπαρκούς διαθεσιμότητας θέσε-
ων (για οχήματα εκ μετατροπής), σε έδρες με λιγότερα 
των δυο οχημάτων, το συμπληρωματικό πρακτικό της 
Επιτροπής, (μετά την από 24.07.2017, συνεδρίαση της), 
όπως διευκρινίστηκε, διορθώθηκε και συμπληρώθηκε, 
με ομόφωνη απόφαση και γνωμοδότηση της Επιτροπής.

11] Το Α28480/2481/1-2-2013, παρ. α2 και 3, Υπ. ΑΑΥΜΔ/ 
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών/Διεύθυνση Επιβατικών 
Μεταφορών/Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών «Διευκρινί-
σεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 ….».

12] Την ανάκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 
Σαράντη Απόστολου κατά το υποβληθέν αίτημα του 
με ακύρωση της αίτησής του (με αριθμό πρωτοκόλλου 
152952/329/6.6.2017).

13] Τη διόρθωση στον προσδιορισμό αιτήματος του 
«Μεταφορικού Τουριστικού Συνεταιρισμού Περιοχής Ευ-
θύνης Ράδιο ΤΑΧΙ Πάτρα», για την έκδοση νέας άδειας 
ΕΔΧ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ-ΑΜεΑ, εκ μετατροπής με απόσυρση του 
ΤΑΕ 1727».

14] Tις με αριθμό 27143/4296/30.1.2017 (Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Αχαΐας), 29949/3173/ 
30.1.2017 (Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Αιτωλοακαρνανίας) και 28612/1354/30.1.2017 (Διεύθυν-
σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ηλείας) προσκλήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας 
ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο 
τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/2012.

15] Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας, αποφασίζουμε:

Α. Ανακαλούμε την με αριθμό 185999/404/5-7-2017 
Γενικής Διεύθυνσης Μ-Ε/ΠΔΕ, προηγούμενη απόφαση 
μας, λογω απαιτούμενων διευκρινίσεων και συμπληρώ-
σεων, η οποία αντικαθίσταται δια της παρούσης.

Β. Κάνουμε δεκτή, σύμφωνα με το σκεπτικό της και την 
ομόφωνη εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, όπως 
αυτή έχει καταγραφεί στα από (7.6.2017, αρχικό) και στο 
από ( 24.7.2017, συμπληρωματικό) πρακτικά της, και 
αποτυπώνεται αριθμητικά και στους συγκεντρωτικούς 
πίνακες, ανά Διεύθυνση, Περιφερειακή Ενότητα και έδρα.

Η απόφασή μας για τα υποβληθέντα αιτήματα και τις 
χορηγούμενες άδειες, διαμορφώνεται και επαναδιατυ-
πώνεται ως κατωτέρω:

Χορηγούνται οι εξής άδειες, ανά έδρα:
Ι. Διεύθυνση Μεταφορών της Π.Ε. Αχαΐας και για τις 

αναγραφόμενες έδρες:
Ι.α Δήμος Πατρέων-Βραχνέικων-Μεσσάτιδος-Παρα-

λίας-Ρίου:
Δυο (2) άδειες σε ΕΔΧ - Ειδ. Μισθ. - ΑμεΑ, εκ μετατροπής.
Ι.β Λαρισσού Μόβρης - Ωλενίας: Μία ( 1 ) άδεια σε ΕΔΧ- 

Ειδ. Μισθ. εκ μετατροπής
ΙΙ. Διεύθυνση Μεταφορών της Π.Ε. Ηλείας και για τις 

αναγραφόμενες έδρες:
ΙΙα. Πύργου: Μία (1) άδεια σε ΕΔΧ - Ειδ. Μισθ. εκ με-

τατροπής.
ΙΙβ. Αρχαία Ολυμπία: Μία ( 1 ) άδεια σε ΕΔΧ - Ειδ. Μισθ. 

εκ μετατροπής.
ΙΙΙ. Διεύθυνση Μεταφορών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

και για τις αναγραφόμενες έδρες:
ΙΙΙα. Μεγάλης Χώρας Μία (1) άδεια σε ΕΔΧ νέα άδεια- 

προβλεπόμενη.
ΙΙΙβ. Στράτου Μία (1) άδεια σε ΕΔΧ νέα άδεια - προ-

βλεπόμενη.
ΙΙΙγ. Περατιάς Μία (1) άδεια σε ΕΔΧ νέα άδεια - προ-

βλεπόμενη.
ΙΙΙδ. Καραϊσκάκι Μία (1) άδεια σε ΕΔΧ νέα άδεια - προ-

βλεπόμενη.
ΙΙΙε. Λεσίνι Μία (1) άδεια σε ΕΔΧ νέα άδεια - προβλε-

πόμενη.
Γ. Όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης 

και της αιτήσεως του «Μεταφορικού Τουριστικού Συ-
νεταιρισμού Περιοχής ευθύνης Ράδιο ΤΑΧΙ Πάτρα» για 
έκδοση νέας άδειας ΕΔΧ-ΕΙΔ. Μισθ. ΑΜεΑ, λόγω: πλεο-
νάζοντος αριθμού αδειών, (βάσει εφαρμογής μαθηματι-
κού τύπου), αποδοχής των διατυπωθέντων προτάσεων 
περί μη ικανοποιητικού ανταγωνισμού και ανεπαρκούς 
διαθεσιμότητας θέσεων σε έδρες με λιγότερα των δυο 
οχημάτων, απορρίπτονται.

Δ. Γίνεται δεκτό το αίτημα ανάκλησης ενδιαφέροντος 
με ακύρωση της αίτησης, περί «μη έκδοσης νέας άδειας 
εκ μετατροπής με απόσυρση του οχήματος ΕΔΧ-ΤΑΕ 
1064», κατά την αίτηση παραίτησης του ενδιαφερομέ-
νου (σχετ. 12), σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής 
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Ε. Απορρίπτεται το αίτημα για «έκδοση νέας άδειας 
ΕΔΧ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ-ΑΜεΑ, εκ μετατροπής με απόσυρση του 
ΕΔΧ-ΤΑΕ 1727», για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους και 
επειδή αυτό δεν στοιχειοθετείται, (σχετ. 13) σύμφωνα με 
την ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής.

ΣΤ. Οι άδειες, που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραμέ-
νουν σε Ισχύ.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.
H παρούσα (βασει του 5-σχετ) «περί μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων ….», κοινοποιείται για ενημέρωση και 
λοιπές ενέργειες αρμοδιότητος των, στους τρεις Αντι-
περιφεριάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων: Αχαΐας, 
Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και στις αντίστοιχες Διευθυν-
σεις Μεταφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 26 Ιουλίου 2017

Ο Περιφερειάρχης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. οικ 216992/3876 (5)
Τροποποίηση των άδειων ίδρυσης και λειτουργί-

ας του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φρο-

ντίδας (Κ.Δ.Η.Φ) ατόμων με νοητική υστέρηση 

του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πα-

τρών Η ΜΕΡΙΜΝΑ λόγω επέκτασης του χώρου.

  O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 

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

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

2. Το π.δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α’/27-12-2010) Οργανι-
σμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όπως τροποποι-
ήθηκε με την αρίθμ. 248595/2016 (ΦΕΚ 4309/30-12-2016) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Aποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου- Τροποποί-
ηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδος.

3. Την αρίθμ. 6302/60/9-1-2017 απόφαση περί ανά-
θεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμέ-
νους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες 
που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος.

4. Την αρίθμ. 332693/4863/31-1-2017 απόφαση Περι-
φερειάρχη Δυτικής Ελλάδος περί Ορισμού και τοποθετή-
σεως Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων και Δ/νσεων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

5. Την αρ. πρωτ. 65812/1408/9-3-2017 απόφαση Αντι-
περιφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας- Συγκρότηση Επιτροπής για 
την Εποπτεία και τον Έλεγχο των Κέντρων Αποθεραπεί-
ας-Αποκατάστασης.

6. Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-7-2010) Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο-

διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύ-
γεια και άλλες διατάξεις.

7. Το π.δ. 395/1993 (ΦΕΚ 166/Α/28-9-1993) Όροι, Προ-
ϋποθέσεις και διαδικασία για την Ίδρυση, Λειτουργία και 
μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 
από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ. 

8. Την αρίθμ. Π 4α οικ.4633/1993 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 789/6-10-1993) Προδιαγραφές λειτουργίας κέ-
ντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης για την παροχή 
ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για την διη-
μέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 
παρ.1 του ν.2072/1992. 

9.Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αρ. κοινής 
υπουργικής απόφασης ο.18975/οικ33113/21-10-2010 
σχετικά με πράξεις που αφορούν ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ (ΦΕΚ 
1683/τ.Β’/22-10-2010.

10.Το αρ. ΦΕΚ 3570/τ.Β/31-12-2014 στο οποίο δημοσι-
εύθηκε η υπ. αρ. 263861/540/9-10-2014- ΑΔΑ ΩΗ9Ρ7Λ6-
ΧΩΝ απόφαση Περιφερειάρχη Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας που αφορά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΔΗΦ 
Ατόμων με νοητική υστέρηση στο ΘΠΚ Πατρών «Η ΜΕ-
ΡΙΜΝΑ».

11. Το αρ.ΦΕΚ 166/τ.Β/23-1-2015 στο οποίο δημοσι-
εύθηκε η υπ. αρ. 281904/566/7-1-2015 απόφαση ΑΔΑ 
ΩΙ777Λ6-ΕΟΟ Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που αφο-
ρά στην χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΔΗΦ ατόμων 
με νοητική υστέρηση στο ΘΠΚ Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».

12. Την αρίθμ. πρωτ. 158836/2740/12-6-2017 αίτηση 
του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών «Η 
ΜΕΡΙΜΝΑ» με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως 
συμπληρώθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. 198705/3435/ 
18-7-2017 αίτηση περί τροποποίησης ως προς το εμβα-
δό του ΚΔΗΦ.

13 .Το από 18-7-2017 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής.
14. Την αρίθμ. πρωτ. 158820/2739/ 2-8-2017 απόφαση 

Ανάκλησης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαίας του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ι.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ που λειτουρ-
γούσε στις εγκαταστάσεις του ΘΠΚ Πατρών Ατόμων με 
νοητική υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις ανωτέρω (10) και (11) σχετικές, 
άδειες ίδρυσης και λειτουργίας αντίστοιχα, του Κέντρου 
Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ) ατόμων 
με νοητική υστέρηση του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού 
Κέντρου Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» που βρίσκεται επί της 
οδού Άλσος Γηροκομείου Πάτρα, λόγω επέκτασης του 
εμβαδού του χώρου του Κ.Δ.Η.Φ, με συνολικό εμβαδό 
340,02 τμ., όπως αυτό απεικονίζεται στα σχεδιαγράμμα-
τα και νέα δυναμικότητα (103 ) παιδιών, διότι πληρούνται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Το κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας 
και παραμονής με ανώτατο όριο ημερήσιας λειτουργίας 
τις δεκαέξι (16) ώρες. (άρθρο 15 του π.δ. 395/1993).

Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου ορίζεται ο 
Ιατρός Ψυχίατρος Πλάτων Χριστόπουλος του Γεωργίου.

Χρέη Διοικητικής Διευθύντριας θα εκτελεί η Διοικητικά 
Υπεύθυνη του Κ.Δ.Η.Φ η Κοκκίνου Γεωργία του Ανδρέου.
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Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα οφείλει να ενημε-
ρώνει την υπηρεσία για κάθε μεταβολή που επέρχεται 
στη λειτουργία του Κέντρου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην αρίθμ.
πρωτ.281904/566/7-1-2015 Άδεια λειτουργίας Κέντρου 
Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας Κ.Δ.Η.Φ του ΘΠΚ 
Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Πάτρα, 4 Αυγούστου 2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 389 (6)

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Ωδεί-

ου με την επωνυμία «Παράρτημα Ωδείου Αθη-

νών», το οποίο θα στεγαστεί και θα λειτουργεί 

στο κτήριο της Σχολής Μωραΐτη A.E. στο Π. Ψυ-

χικό, επί των οδών Αλ. Παπαναστασίου και Αγ. 

Δημητρίου». 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 94 παρ. 4, εδ. 28 και 95 παρ. 1 του ν. 3852/ 

2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010). 
β) του άρθρου 280 παρ. 1 του ν. 3852/2010. 
γ) του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-

ρώντας εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α’/1976)». 

δ) του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσι-
κών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α’/1966). 

ε) του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας κι άλλες διατάξεις». 

στ) την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19-10-2004 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτι-
ρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» ΦΕΚ 1595/ 
Β’/2004). 

ζ) την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7-2-1994 
απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτε-
ρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β’/23-2-1994). 

η) την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/31-3-2011 
κοινή υπουργική απόφαση «Διεκπεραίωση και απλού-
στευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρ-
τημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ-
τησης» (ΦΕΚ 693/Β’/29-4-2011).

2. την υπ’ αριθμ. Β 994/7-2-2017 αίτηση του Νικολά-
ου Τσούχλου προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου με την 
επωνυμία «Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος Ωδείον 
Αθηνών-1871», με την οποία αιτείται άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία «Παράρτημα Ωδεί-
ου Αθηνών». 

3. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΕ/201645/ 
18945/890/284 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανα-
στήλωσης Μουσείων και Τεχνικών έργων του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού που μας διαβιβάζει το πρακτικό και τη θε-
τική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτηρίων 
για χορήγηση άδειας λειτουργίας, που αναφέρεται στο 
κτήριο της Σχολής Μωραΐτη A.E επί των οδών Αλ. Παπα-
ναστασίου και Αγ. Δημητρίου στο Π. Ψυχικό.

4. Την υπ’ αριθμ. 97/2693/1-03-2017 απόφαση Δη-
μάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων του Δημάρχου».

5. Την υπ’ αριθμ. 131/3405/10-3-2017 απόφαση Δη-
μάρχου περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου», αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου 
με την επωνυμία «Παράρτημα Ωδείου Αθηνών», το οποίο 
θα στεγαστεί και θα λειτουργεί στο κτίριο της «Σχολής 
Μωραΐτη Α.Ε.» επί των οδών Αλ. Παπαναστασίου και Αγ. 
Δημητρίου στο Π. Ψυχικό.

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμήματα:
α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν-

θεσης με τμήματα: 
1. Ωδικής, 
2. Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 
3. Αρμονίας, 
4. Αντίστιξης, 
5. Φυγής, 
6. Σύνθεσης
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. Πληκτών, 2. Εγχόρδων, 3. Πνευστών, 4. Κρουστών 

οργάνων,
5. Κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. Κλασικής κιθάρας.
γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: 
1. Μονωδίας, 2. Μελοδραματικής
δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής 
ε. Σχολή Σαξοφώνου
στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας 
ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας.
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Νέο Ψυχικό, 27 Ιουλίου 2017

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος

ΜΑΡΩ ΤΡΕΖΟΥ
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    Αριθμ. 651 (7)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Ιδρύ-

ματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 

και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με τον ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τον ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών 
βάσει του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ.

3. Το π.δ. 432/1987 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδι-
ωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ».

4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/ 
31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 
2193/31.12.2010).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 περί αναλήψεως υπο-
χρεώσεων από τους Διατάκτες.

6. Τις προβλέψεις του ν.4354/2015, άρθρο 20.
7. Την υπ. αριθ. 190508/2016 απόφαση του Υπουργού 

και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων για τον «α) Διορισμό Ν. Ταβερναράκη στη 
θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύ-

ματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β) Ορισμό αυτού 
ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω 
φορέα, γ) Ανασυγκρότηση του ΔΣ του εν λόγω φορέα» 
(ΦΕΚ 611/ΥΟΔΔ/11.11.2016 και την ανασυγκρότηση ΔΣ/
ΙΤΕ ΦΕΚ ΥΟΔΔ 337/10.6.2017).

8. Τις υπ΄αριθ 355/25-6/10.6.2017 και 358/26-6/ 
22.7.2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΤΕ, αποφασίζει ομό-
φωνα:

Την χορήγηση αμοιβής για απογευματινή, υπερωρι-
ακή απασχόληση στους παρακάτω εργαζομένους του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για την κάλυψη 
απολύτως επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των ερευ-
νητικών έργων του ΙΤΕ και των τεχνικών υποδομών, για 
το β’ εξάμηνο του 2017, ως εξής:

1. ΕΤΕ (ΠΕ) του ΙΜΒΒ/ΙΤΕ, 120 ώρες, συνολικού κόστους 
901,50 €.

2. Τεχνικός (ΔΕ) του ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ 120 ώρες, συνολικού 
κόστους 685,00 €.

3. Τεχνικός (ΤΕ) του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, 120 ώρες, συνολικού 
κόστους 792,00 €.

Το ΔΣ δέσμευσε τα απαραίτητα προς τούτο κονδύλια 
εις βάρος των οποίων θα καταβληθεί η σχετική δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 3 Αυγούστου 2017 

Ο Πρόεδρος ΔΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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		2017-08-23T12:20:13+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




