
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί-
ου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

2 Αναγνώριση του φυσικού πόρου «Λουτροχωρί-
ου» Δήμου Σκύδρας, ως ιαματικού.

3 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Πε-
ριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακε-
δονίας για το έτος 2020.

4 Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημο-
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λιβα-
δειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 196604/Ν1 (1)
   Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-

γείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγω-

γής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (193 Α’) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α’) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν.4264/2014 (118 Α’) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.79/2017 
(109 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρ-
θρου 74 του ν. 4589/2019 (13 Α’).

4. Την με αρ.10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(3057 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ.34566/
ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β’).

5. Την με αρ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε από την με αρ. πρωτ.84151/
ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β’).

6. Την με αρ. πρωτ. Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 
(ΦΕΚ 1157/Β’/4-4-2017) υπουργική απόφαση «Καθορι-
σμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργί-
ας Μ.Φ.Π.Α.Δ. (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών 
Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) 
από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη 
χαρακτήρα».

7. Την με αριθμ. πρωτ. 370/31-8-2016 απόφαση του 
Δήμου Δάφνης -Υμηττού.

8. Την από 3-6-2019 αίτηση της νόμιμης εκπροσώπου 
της εταιρείας «ΣΕΡΑΦΙΝΟ Ι.Κ.Ε.» για χορήγηση άδειας 
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/59143/21-11-2019 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» 
(ΦΕΚ 3009/τ.Β’/25-7-2019).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΣΕΡΑΦΙΝΟ Ι.Κ.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπι-
αγωγείου για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, 
δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΣΕΡΑΦΙΝΟ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Κρήτης 
18, στον Υμηττό, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων την Σουλιώτη Γεωργία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Δεκεμβρίου 2019 

Η Υφυπουργός 

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

Αριθμ.     21792 (2)
Αναγνώριση του φυσικού πόρου «Λουτροχωρί-

ου» Δήμου Σκύδρας, ως ιαματικού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3498/2006 και ειδικότερα των 

άρθρων 4 και 5 αυτού όπως ισχύουν, (Α΄ 230).
2. Το ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορ-

φές Τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της 
τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχει-
ρηματικότητας και άλλες διατάξεις (Α΄ 208).

3. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 187).

4. Το ν. 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης 
(Α΄ 133).

5. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
(Α΄ 112).

6. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016, «Ανασύσταση Υπουρ-
γείου Τουρισμού» (A΄ 208).

7. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού», όπως ισχύει (Α’ 157).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», (A΄ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων», (Α΄ 123).

10. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα-
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ 
2005 (98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

11. Την υπ’ αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφαση Υπουρ-
γού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης 
ιαματικών φυσικών πόρων» (Β΄ 1932), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 17414/02.10.2009 (Β΄ 2215), 
1721/04.02.2013 (Β’ 188) και 22527/30.10.2014 (Β΄ 2997), 
όμοιες τροποποιητικές αποφάσεις Υπουργού Τουρισμού.

12. Την υπ’ αριθμ. 13421/01.10.2012 απόφαση Υπουρ-
γού Τουρισμού «Συγκρότηση της Επιτροπής Προστα-
σίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του 
ν. 3498/2006 (230/Α΄)» (461/Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποιή-
θηκε με τις υπ’ αριθμ. 23070/14.10.2013 (511/Υ.Ο.Δ.Δ.), 
15831/15.07.2014 (446/Υ.Ο.Δ.Δ.), 647/13.01.2015 (30/ 
Υ.Ο.Δ.Δ.), 25887/ 14.12.2015 (928/ Υ.Ο.Δ.Δ.), 6452/ 
10.04.2017 (175/ Υ.Ο.Δ.Δ.), 7826/ 05.05.2017 (219/ 
Υ.Ο.Δ.Δ.), 13658/ 04.08.2017 (403/ Υ.Ο.Δ.Δ.), 21369/ 
16.11.2017 (625/ Υ.Ο.Δ.Δ.), 12304/ 26.06.2019 (418/ 
Υ.Ο.Δ.Δ.) και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύουν.

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26787/28.12.2015 αίτηση του 
Δήμου Σκύδρας και συνημμένο φάκελο δικαιολογητι-
κών, για την αναγνώριση του φυσικού πόρου «Λουτρο-
χωρίου», ως ιαματικού.

14. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας 
Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Φ.Π.) για την αναγνώ-
ριση του φυσικού πόρου «Λουτροχωρίου» Δήμου Σκύ-
δρας, ως ιαματικού (α.π. 24/29.03.2019 διαβιβαστικό με 
συνημμένη τη Γνωμοδότηση της 55ης συνεδρίασης/ 
13.12.2018 της Ε.Π.Ι.Φ.Π.).

15. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 από 
τον Πολιτικό Μηχανικό Πεφτούλιο Κακουλίδη, εγκεκρι-
μένο από τη Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών 
και την Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Τουριστικής Πολιτι-
κής του Υπουργείου Τουρισμού, ως προς την ορθότητα 
της θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου, σύμφωνα με 
τις συντεταγμένες που αναγράφονται στη γνωμοδότηση 
της 55ης συνεδρίασης/13.12.2018 της Ε.Π.Ι.Φ.Π.

16. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2505/04.12.2019 Υπηρεσιακό 
Σημείωμα της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδο-
μών με θέμα «Διαβίβαση θεωρημένου τοπογραφικού 
διαγράμματος του φυσικού πόρου «Λουτροχωρίου Δή-
μου Σκύδρας».

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος «Λου-
τροχωρίου» που βρίσκεται στον οικισμό Λουτροχώρι, 
τοπωνύμιο θέσης εμφάνισης: «Ιαματική Πηγή Λουτρο-
χωρίου», του Δήμου Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πέλλας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
με συντεταγμένες θέσης σύλληψης Ι.Φ.Π. σε ΕΓΣΑ 87: 
Χ=340145,2 Υ=4509525,4 Z=85,3 μ
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Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες 
Ιαματικού Φυσικού Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος «Λουτροχωρίου» Δήμου Σκύδρας, 
έχει θερμοκρασία 21οC, ηλεκτρική αγωγιμότητα (μ.ο.): 
860 μS/cm, ενεργό οξύτητα (Ph) (μ.ο.): 8.0, ραδιενεργά 
στοιχεία: ραδόνιο (Rn) (μ.ο.):8.0 Bq/l.

Χημικά στοιχεία: Ca, Mg, HCO3,Cl, K και αέρια: H2S. 
Η παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα είναι: 18 m3/h. Ο 
φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: 
Υπόθερμος, μετεωρικός, μεσομεταλλικός, υποτονικός, 
μετρίως υδροθειούχος, οξυανθρακικός, μαγνησιούχος 
(HCO3 - Mg), ασθενώς ραδιενεργός.

2. Τρόπος χρήσεως: Λουτροθεραπεία
3. Ιαματικές ιδιότητες:
Ενδείξεις: Ρευματικές παθήσεις, ισχιαλγίες, οσφυαλγί-

ες, παθήσεις νευρικού συστήματος.

Αντενδείξεις: Καρδιακές παθήσεις, οιδήματα κάτω 
άκρων, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικές αιμορραγίες ή 
θρομβώσεις αγγείων, κακοήθεις νεοπλασίες, εμπύρετη 
κατάσταση, ενεργός φυματίωση, εγκυμοσύνη μετά τον 
έκτο μήνα.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φω-
τοσμίκρυνση το από Οκτώβριο 2019 τοπογραφικό δι-
άγραμμα σε κλίμακα 1:1000 του Πολιτικού Μηχανικού 
Τοπογράφου Πεφτούλιου Κακουλίδη, το οποίο έχει 
εγκριθεί και θεωρηθεί από τη Δ/νση Χωρικού Σχεδια-
σμού και Υποδομών και την Προϊσταμένη της Γεν. Δ/
νσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού 
στις 25-11-2019 ως προς την ορθότητα της θέσης του 
ιαματικού φυσικού πόρου «Λουτροχωρίου Δήμου 
Σκύδρας».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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       Αριθμ. οικ. 188553 (3) 
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Πε-

ριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακε-

δονίας για το έτος 2020.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα-Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/
τ.Α’/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδο-
νίας» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27-12-2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, υποπαρ. δ9) της παραγρ. δ), 
άρθ. 2 του ν. 4336/2015 όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 4484/2017 άρθρο 36 παραγρ. 2 και ισχύει.

4. Την αριθ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολυκάρπου.

5. Την υπ’ αρ. 2474/02-12-2019 βεβαίωση του Τμήμα-
τος Οικονομικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμεί-
ου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, περί πρόβλεψης 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2020, για 
την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί.

6. Το υπ’ αριθ. 2412/27-11-2019 αίτημα του Περιφε-
ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, περί 
καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

7. Τις ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Δυτικής Μακεδονίας για μετακινήσεις εκτός έδρας των 
υπαλλήλων του. Οι μετακινήσεις αφορούν σε επισκέ-
ψεις σε Υπουργεία, στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες 
των Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ. ή άλλες Δημόσιες Υπη-
ρεσίες και στους τέσσερις (4) νομούς της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, επίλυση θεμάτων με Ασφαλιστικά 
Ταμεία, την επίσκεψη στους Συνοριακούς Σταθμούς κλπ) 
με σκοπό την επίβλεψη, την διοικητική και οικονομική 
υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών που εκτελούν τα 
τεχνικά έργα της Π.Δ.Μ. τα οποία διαχειρίζεται ως αρμό-
δια οικονομική υπηρεσία το Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας 
ως υπόλογος διαχειριστής του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων.

Επίσης οι μετακινήσεις αφορούν στην υποστήριξη των 
αρμοδίων φορέων που εμπλέκονται στην εκπόνηση των 
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
συμμετοχή τους σε συνέδρια, ημερίδες, συσκέψεις με 
τους αντισυμβαλλόμενους φορείς, εκδηλώσεις κλπ. που 
διενεργούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων.

Τέλος υφίσταται η ανάγκη πραγματοποίησης μετα-
κινήσεων για τη συμμετοχή του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακε-

δονίας στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης του στο 
αναπτυξιακό έργο της Π.Δ.Μ. στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό.

8. Την αριθ.οικ.75532/2-6-2017(ΑΔΑ:6ΕΥΧΟΡ1Γ-Λ1Ο) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού ως ανα-
πληρωτή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, τον Αναπληρωτή Προϊ-
στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων, Παπαευθυμίου Νικόλαο του Γρηγορίου, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας για το έτος 2020 για τους υπαλλή-
λους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 
Μακεδονίας, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥ-

ΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60 3

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

60 7

Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

60 3

Από την παρούσα απόφαση, θα προκληθεί δαπάνη, σε 
βάρος των Κ.Α του προϋπολογισμού του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού 
έτους 2020 ως εξής:

64.01.00 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση 
στην ημεδαπή» ποσό 40.000,00 €.

64.01.10 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση 
στην αλλοδαπή» ποσό 20.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κοζάνη, 11 Δεκεμβρίου 2019

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. 7743/212835 (4)
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημο-

τικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λι-

βαδειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ).

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-

τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ιδίως των άρθρων 107 και 280 αυτού.
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β. Του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) «Περί κινήτρων δια την 
ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως: α- τις διατάξεις 
του άρθρου 1, όπως αυτό ίσχυε, όπως αντικαταστάθη-
καν και ισχύουν με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 4483/2017 
(Α’107) και β- του άρθρου 3, όπως αυτό ίσχυε, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 99 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), τροποποιήθηκαν στη συνέχεια με 
την παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α’134) και την 
παρ. 6Α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019 (Α΄139).

γ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) « Κώδικας 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση - Νομοθετικά Όργανα», 
σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κα-
νονιστικές διοικητικές πράξεις.

δ. Του ν. 3463/2006 (Α’114), « Κύρωση του Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων».

ε. Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α’47). «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικι-
ών και άλλες οδηγίες »

στ. Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α’21), «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις», με το οποίο προστίθεται άρθρο 28Α στο 
ν. 4325/2015, όπως ισχύει.

ζ. Την αριθ. 1ΣΑΔ/2015 απόφαση - Προκήρυξη του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων.

η. Την αριθ. 13917/25 -2 -2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250 
τ.ΥΟΔΔ).

θ. Του π.δ. 138/2010 (Α’231) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

2. Το π.δ. 937/1981 (ΦΕΚ 236/τ.Α’/1.9.1981) περί Συστά-
σεως Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευ-
σης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 147/1986 (ΦΕΚ 54/τ.Α/14.4.1986) καθώς και με το 
π.δ. 263/1993 (ΦΕΚ 113/τ.Α/7.7.1993) και την προσαρ-
μογή τους στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4483/2017 
(ΦΕΚ 107 Α’) και του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 4623/2019 
(ΦΕΚ 134 Α’) και του άρθρου 10 παρ. 6α του ν. 4625/2019 
(ΦΕΚ 139 Α’).

3. Του άρθρου 2 παρ.5 της αριθ. οικ. 6983/85785/1-6-2017 
απόφασης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με Εντολή Συντονιστή» του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.), στον Προϊστάμενο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της ανωτέρω 
Γενικής Διεύθυνσης (ΦΕΚ Β 2002), όπως ισχύει.

4. Το 26612/26.11.2019 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων 
με τη συνημμένη σε αυτό την αριθ. 371/2019 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων, αναφο-
ρικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης της 
Δ.Ε.Υ.Α. Λιβαδειάς, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 371/2019 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων, σχετικά την τροπο-

ποίηση των παραγράφων 2 και 9 του «Άρθρον μόνον» της 
Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) όπως εγκρίθηκε 
με το π.δ. 937/1981 (ΦΕΚ 236/τ.Α’/1.9.1981) και τροπο-
ποιήθηκε με το π.δ. 147/1986 (ΦΕΚ 54/τ.Α’/14.4.1986) 
καθώς και με το π.δ. 263/1993 (ΦΕΚ 113/τ.Α’/7.7.1993) και 
την προσαρμογή τους στις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’) και του άρθρου 6 παρ.2 του 
ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’) και του άρθρου 10 παρ. 6α του 
ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α’) και ως εξής: 

«Άρθρο μόνον»

«1...2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης Λιβαδειάς είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων (ΚΔΚ ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3463/2006 (Α΄114) έχει κοινωφελή και μη κερδο-
σκοπικό χαρακτήρα και διέπεται από τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετι-
κά από άλλες ειδικές διατάξεις του ν. 1069/1980, του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 
(Α’ 87)  3...4...5...6....7....8.......9. Η Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς διοικείται από εν-
δεκαμελές (11) διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζε-
ται από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τους αναπληρωτές 
του και αποτελείται: α) από τον Δήμαρχο, ή τον οριζό-
μενο από αυτόν Σύμβουλο, ως Πρόεδρο, β) έξι (6) ακό-
μη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων 
οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου. 
Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους 
αναπληρωτές τους γ) ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος 
των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύε-
ται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική 
οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους 
οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτόν, 
δ) ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού 
ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου 
Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, 
με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με 
το αντικείμενο της επιχείρησης ε) δύο (2) δημότες ή 
μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώ-
σεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο 
καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φο-
ρέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση 
της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του 
προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται 
κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβου-
λίου με ψηφοφορία των μελών του. Σε περίπτωση ισο-
ψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου, λήγει μόλις εγκα-
τασταθούν τα νέα μέλη, και σε κάθε περίπτωση, λήγει 
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το αργότερο τρείς (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά η Συστατική Πράξη της Δημοτικής Επι-
χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς [Δ.Ε.Υ.Α.Λ], 
όπως εγκρίθηκε με το π.δ. 937/19.8.1981 ((ΦΕΚ 236/τ.Α’/ 
1.9.1981) και τροποποιήθηκε με τα προαναφερόμενα 
π.δ./τα, ισχύει ως είχε.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Λεβαδέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 11 Δεκεμβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02049083112190008*


		2020-01-07T10:28:46+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




