
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  Αρ. Φύλλου 2961
3 Νοεμβρίου 2014

35499

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση εφημεριών για τους Βιολόγους και Φαρ−

μακοποιούς του Αρεταιείου Νοσοκομείου για το 
έτος 2015. .............................................................................................. 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/388/10663/
06−06−2014 (ΦΕΚ 1662/Β΄/2014) απόφασης κατανο−
μής προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 και του 
Ν. 3448/2006, όπως ισχύουν. ................................................ 2

Κατανομή Προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο 
Υγείας κατόπιν αμετακλήτων δικαστικών αποφά−
σεων. ......................................................................................................... 3

Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων 
δικαστικών αποφάσεων. .......................................................... 4

Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση: (Α) 
απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) πράξεως 
πληροφοριακού χαρακτήρα. ................................................ 5

Λύση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Παραλαδώνιος Σύνδεσμος Δάφνης». ..... 6

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στα Ληξιαρχεία 
των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ερμιονίδας 
Νομού Αργολίδας. ......................................................................... 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/ 78828/0022 (1)
Έγκριση εφημεριών για τους Βιολόγους και Φαρμακο−
ποιούς του Αρεταιείου Νοσοκομείου για το έτος 2015. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143/1983 τ. Α΄), 

όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 

123/1992 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 
296/2003 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 
20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/2003 τ.Α΄).

4. Την αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23.05.2005 (ΦΕΚ 
740/2005 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή 
εφημερία των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και 
άλλες ρυθμίσεις».

5. Την αρ. Υ4β/10610/Φ2 (ΦΕΚ 784/1997 τ. Β΄) Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση Υπουργικής Απόφασης «Κα−
θορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής Αττικής».

6. Την αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/2014/τ.Α΄) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

8. Το αριθμ.888/01−08−2014 έγγραφο του Αρεταιείου 
Νοσοκομείου, με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση της 
Εφορείας του Νοσοκομείου περί εγκρίσεως των εφημε−
ριών των Βιολόγων και Φαρμακοποιών και βεβαιούται 
ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει σε 24ωρη βάση κάθε 
τέσσερις (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά −
Γυναικολογικά περιστατικά, εκ των οποίων τα περισσό−
τερα είναι επείγοντα και ιδιαίτερης βαρύτητας.

9. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκα−
λείται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος 
2015 ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτα−
κοσίων ευρώ (8.800,00) Ευρώ, για το οποίο υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2015 στον ΚΑΕ 0261, 0552, 0555, σύμφωνα με την 
αριθμ.7377/1.8.2014 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομι−
κού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 01−01−2015 
έως 31−12−2015, μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προ−
ϋπολογισμού έτους 2015 την καθιέρωση εργασίας με 
αμοιβή, πέραν της υποχρεωτικής, εφόσον συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα εφημεριών, στο κάτωθι προσωπικό του 
Αρεταιείου Νοσοκομείου, ως ακολούθως:

1. Σε έναν (1) Βιολόγο και μέχρι δύο (2) εφημερίες το 
μήνα.

2. Σε δύο (2) Φαρμακοποιούς και μέχρι τέσσερις (4) 
εφημερίες έκαστος το μήνα.

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφα−
ση αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
έτους του ανωτέρω Νοσοκομείου, δεν μπορεί σε καμιά 
περίπτωση να υπερβεί σε ετήσια βάση το ύψος των ετή−
σιων πιστώσεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

F
   Αριθμ. 115973/6088 (5)
Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση: (Α) από−

φασης έγκρισης  επέμβασης και (Β) πράξεως πλη−
ροφοριακού χαρακτήρα. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 78 του νόμου 

998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/29−12−1979) «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 42 
του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/8−8−2014) «Περιβαλλο−
ντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη 
ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2,4 και 6 του άρθρου 
45 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/29−12−1979) όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του νόμου 4280/2014 
(ΦΕΚ 159/Α΄/8−8−2014). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) «Περι−
βαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περι−
βαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την με αριθ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β΄) απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμ−
φωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 
209/Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την με αριθ. 15277/23−3−2012 αποφάσεως ΥΠΕΚΑ 
«Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις 
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλε−
πόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας 
έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κα−
τηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθ. 
1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13−1−2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 
του νόμου 4014/2011» (ΦΕΚ 1077/Β΄/9−4−2012).

6. Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του προεδρικού διατάγ−
ματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

7. Τις διατάξεις των άρθρων του προεδρικού δια−
τάγματος 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/2009) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 
του προεδρικού διατάγματος 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/2010) 
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 189/2009» 
και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 28/2010 
(ΦΕΚ 64/Α΄) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων και τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 
189/2009», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις αντιστοίχως των προεδρικών διαταγ−
μάτων 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ−
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/2013) και 46/2014 (ΦΕΚ 79/Α΄/2014) 
«Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών».

9. Την αριθ. Υ436/3−4−2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ 831/Β΄/2014) όπως ισχύει.

10. Την αριθ. 23111/31−5−2010 (ΦΕΚ 855/Β΄/18−6−2010) κοι−
νή υπουργική απόφαση Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση 
ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο "Ειδική Γραμματεία 
Δασών"». 

11. Το αριθ. 100/2014 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 167/
Β΄/28−8−2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

12. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά για την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβα−
σης επί δασών, δασικών και δημοσίων χορτολιβαδικών 
και βραχωδών εκτάσεων, καθώς και την έκδοση πράξης 
πληροφοριακού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παρ. 2 και 6 του άρθρου 45 όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 36 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/
Α΄/8−8−2014).

Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 
του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 και σύμφωνα με το δεύ−
τερο εδάφιο του άρθρου 5 όπως αυτό προστέθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 20741/12 (ΦΕΚ 1565/ Β΄/8−5−2012) απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, 
εφόσον πρόκειται για έργα και δραστηριότητες που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση 1958/2012 (ΦΕΚ 21 
Β΄), όπως αυτή ισχύει και απαλλάσσονται από τη διαδι−
κασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή της υπαγωγής 
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της έγκρισης 
επέμβασης είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση προς την οικεία δασική αρχή. Στις περιπτώ−
σεις που ο δικαιούχος της επέμβασης είναι οι ΟΤΑ Α και 
Β βαθμού, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του οικείου 
Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου, αντίστοιχα.

2. Τεχνική περιγραφή του έργου στην οποία περι−
γράφονται περιληπτικά το αντικείμενο της επέμβασης, 
ο σκοπός, η θέση, τα όρια, ο χρονικός ορίζοντας υλο−
ποίησης της επέμβασης καθώς και αιτιολόγηση της 
επιφάνειας της επέμβασης.

3. Πράξη χαρακτηρισμού για την έκταση επέμβασης, 
η οποία συνοδεύεται από αρμοδίως θεωρημένο τοπο−
γραφικό διάγραμμα αποτύπωσης της έκτασης αναλόγου 
κλίμακας, με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο 
Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α ’87 και το−
ποθέτησης του τοπογραφικού διαγράμματος της έκτα−
σης σε απόσπασμα φύλλου χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 
1:5000 ή στην περίπτωση ύπαρξης κυρωμένων δασικών 
χαρτών, βεβαίωση περί του χαρακτήρα της έκτασης 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010.
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4. Πιστοποιητικό, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παρ. 8β του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει, 
περί του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού 
της έκτασης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 14 
του ιδίου νόμου.

5. Πέντε (5) τοπογραφικά διαγράμματα της έκτασης 
για την οποία ζητείται η επέμβαση αναλόγου κλίμακας, 
με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γε−
ωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α. ’87. Εάν κριθεί ότι 
από τον πίνακα αποδεκτών απαιτούνται περισσότερα 
τοπογραφικά διαγράμματα, αυτά ζητούνται ανάλογα. 
Στην περίπτωση που για τη συγκεκριμένη επέμβαση 
απαιτείται να εκδοθεί και άδεια δόμησης, προσκομίζε−
ται εκτός από το τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο 
αποτυπώνεται το σύνολο του γηπέδου και διάγραμμα 
δόμησης.

6. Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δη−
μοσίου καθώς και από την οικεία Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 
45 Ν. 998/1979 όπως ισχύει, για τη μη ύπαρξη άλλων δι−
αθεσίμων δημόσιων εκτάσεων για την πραγματοποίηση 
του σκοπού της επέμβασης.

7. Νομιμοποίηση του εκπροσώπου με τα πλήρη στοι−
χεία του για την υποβολή του αιτήματος και την παρα−
λαβή της έγκρισης επέμβασης, σε περίπτωση μη αυτο−
πρόσωπης υποβολής από τον αιτούντα ή προκειμένου 
περί νομικού προσώπου. 

8. Τυχόν γνωμοδοτήσεις ή άδειες των αρμόδιων υπη−
ρεσιών, σύμφωνα με τις επιμέρους ειδικές διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας για την συγκεκριμένη επέμβαση. 

9. Εάν το αίτημα αφορά έκταση ιδιωτικού χαρακτήρα, 
προσκομίζονται επιπλέον:

α) Τίτλος κτήσης.
β) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση 

που η επέμβαση αφορά δημοτική έκταση και 
γ) Έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της έκτασης 

στην περίπτωση που η επέμβαση γίνεται από τρίτους.

Άρθρο 3

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της 
πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα της παρ. 6α του άρ−
θρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει, είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την οικεία δασική 
αρχή.

2. Πέντε (5) τοπογραφικά διαγράμματα της έκτασης 
για την οποία ζητείται η επέμβαση αναλόγου κλίμακας, 
με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό 
Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α ’87. Εάν κριθεί ότι 
από τον πίνακα αποδεκτών απαιτούνται περισσότερα 
τοπογραφικά διαγράμματα, αυτά ζητούνται ανάλογα. 

Στην περίπτωση που για τη συγκεκριμένη επέμβαση 
απαιτείται να εκδοθεί και άδεια δόμησης, προσκομίζε−
ται εκτός από τα τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο 
αποτυπώνεται το σύνολο του γηπέδου και διάγραμμα 
δόμησης.

3. Νομιμοποίηση του εκπροσώπου με τα πλήρη στοι−
χεία του για την υποβολή του αιτήματος και την παρα−
λαβή της έγκρισης επέμβασης, σε περίπτωση μη αυτο−
πρόσωπης υποβολής από τον αιτούντα ή προκειμένου 
περί νομικού προσώπου. 

4. Εάν το αίτημα αφορά έκταση ιδιωτικού χαρακτήρα, 
προσκομίζονται επιπλέον:

I. Τίτλος κτήσης.
II. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση 

που η επέμβαση αφορά δημοτική έκταση και 
III. Έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της έκτασης 

στην περίπτωση που η επέμβαση γίνεται από τρίτους.
5. Αντίγραφο της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ ή της απόφασης 

υπαγωγής σε Π.Π.Δ. μαζί με αντίγραφο του θεωρημέ−
νου τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την 
απόφαση αυτή.

Στην περίπτωση που γίνει τροποποίηση της ΑΕΠΟ ή 
της απόφασης υπαγωγής σε Π.Π.Δ. όσον αφορά τη θέση, 
τα όρια, το εμβαδόν της έκτασης, το όνομα του δικαι−
ούχου της έκτασης τροποποιείται αντίστοιχα η Πράξη 
πληροφοριακού χαρακτήρα της παρ. 6α του άρθρου 45 
του Ν. 998/1979 όπως ισχύει. 

Άρθρο 4

Η αρμόδια δασική υπηρεσία μεριμνά για τη συμπλή−
ρωση του σχετικού φακέλου με τα ανωτέρω δικαιολο−
γητικά, όπως η πράξη χαρακτηρισμού, το πιστοποιητικό 
περί του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού 
της έκτασης καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που 
υπάρχει σε αυτήν ή προσκομίσθηκε σε προηγούμενο 
στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και κάθε προηγούμενη που ρύθμιζε διαφο−
ρετικά το υπόψη θέμα παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ 

F
   Αριθμ. 133952/12451 (6)
Λύση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «Παραλαδώνιος Σύνδεσμος Δάφνης». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−1997)

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 104 και 280.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 250 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων».




