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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 13942 (1)
  Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 

για την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Κρήτης και 

τα Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας της.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

β) του Μέρους Β΄ του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33/τ. Α΄) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και ... άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν,

γ) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 26/τ. Α΄), όπως ισχύουν,

δ) του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 
176/τ. Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανεί-

ων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

ε) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν, 

στ) του ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47/τ. Α΄) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση ... και άλλες διατά-
ξεις», άρθρα 28 και 28Α, όπως το τελευταίο αυτό προστέ-
θηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α΄),

ζ) του π.δ. 136/2010 (Φ.Ε.Κ. 229/τ. Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

2. Την αρ. πρωτ. 14026/15-5-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Κοζυράκη Μ. 
ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της (Φ.Ε.Κ. 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017).

3. Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/
22-12-2016 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης (Φ.Ε.Κ. 4434/τ. Β΄).

4. Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/
3-3-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης (ΑΔΑ: ΨΠ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του 
ν. 4369/2016 για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
και τα Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας της, αποτελούμενη από: 

α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης αρμο-
διότητας θεμάτων προσωπικού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, 

β) έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και 

γ) έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο φο-
ρέα, με ισάριθμους ομοιόβαθμους αναπληρωτές αυτών, 
την οποία συγκροτούμε ως ακολούθως:

Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και ο 
ομοιόβαθμος αναπληρωτής του ορίζεται να είναι το υπό 
στοιχείο (α) μέλος της Επιτροπής.

Πέραν του Προέδρου, τα λοιπά άτομα που απαρτίζουν 
την Επιτροπή ορίζονται να είναι τακτικά μέλη της Ειδικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η επιλογή του προαναφερόμενου υπό στοιχείο (β) 
μέλους της Επιτροπής, από τον οικείο φορέα εκτός του 
Προέδρου, γίνεται με δημόσια κλήρωση. Για την επιλογή 
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του προαναφερόμενου υπό στοιχείο (γ) μέλους, που προ-
έρχεται από άλλο φορέα, διενεργείται υποχρεωτικά δημό-
σια κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων 
που προέρχονται από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.

Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και ο 
νόμιμος αναπληρωτής του, ορίζεται να είναι υπάλληλος 
της Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης μετέχουν χωρίς 
δικαίωμα ψήφου και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των 
μόνιμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αναλόγως της υπη-
ρεσιακής σχέσης του αξιολογούμενου.

Στην Επιτροπή μετέχει επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου 
και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή 
Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος 
είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.

Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η αξι-
ολόγηση των ενστάσεων των αξιολογούμενων, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4369/2016 καθώς και των 
εξαιρετικών επιδόσεων, κατά τα οριζόμενα στις παρα-
γράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 
και 12 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 
16 του νόμου αυτού.

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη-
σης είναι διετής.

Η λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης διέ-
πεται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις για τη 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 13 Οκτωβρίου 2017 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 61558 (2)
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε-

ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσ-

σαλονίκης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1, 63, 97, 98, 214, 225, 238, 254, 257, 

258, 266, 280 και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), 

β) του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 
143/Α΄/2007), 

γ) των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπο-
γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/2006), 

δ) των άρθρων 8 και 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» 
(ΦΕΚ 235/Α΄/2010), 

ε) του άρθρου 90, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίη-
ση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι-
κά όργανα» που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, 

στ) του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων δι-
ορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 
39/Α΄/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ζ) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις», 

η) του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Τρο-
ποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες δια-
τάξεις» σε συνδυασμό με την αριθ. πρωτ. οικ. 22159/ 
30.06.2017 -Εγκύκλιο 19- του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του 
ν. 4479/2017 (Α΄ 94) - Πρόσληψη μονίμου προσωπικού 
στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ 
α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα - Παροχή των 
αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των προ-
σωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές.».

2. Την αριθ. πρωτ. 14138/1505-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών στο με αριθ. ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη 
Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

3. Την αριθ. πρωτ. 71239 + 66853/04.10.2011 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης( ΦΕΚ 2544/Β΄/07.11.2011), 
αναφορικά με την έγκριση κατάρτισης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης Νομού 
Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
αριθ. οικ. 89697/14.12.2011 απόφαση του (ΦΕΚ 3135/
Β΄/30.12.2011).

4. Τις αριθ. 251/05.07.2017 και 259/19-07-2017 αποφά-
σεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης Νομού 
Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την έγκριση της τροποποί-
ησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 
Δήμου, ως προς το μέρος που αφορά τη σύσταση νέων 
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ανταποδοτι-
κών υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α΄/29.06.2017), 
σε συνέχεια της αριθ. 411/05.07.2017 απόφασης της οι-
κείας Οικονομικής Επιτροπής και αντίστοιχα την αριθ. 
2/03.07.2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Δήμου Θέρμης, αναφορικά με το αντικείμενο του 
θέματος.

5. Τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων 
Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονί-
κης), που διατυπώθηκε στο αριθ. 11/10.08.2017 (θέμα 
Ημερήσιας Διάταξης 5ο) πρακτικό του, καθώς και τις πα-
ρατηρήσεις που περιλαμβάνονταν στο εν λόγω πρακτικό.

6. Το αριθ. πρωτ. 55332/06.09.2017 έγγραφο προς τον 
Δήμο Θέρμης, σχετικά με την παροχή οδηγιών για την 
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τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου θέρμης, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία και 
τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

7. Την αριθ. 335/12.09.2017 νεότερη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού 
Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την έγκριση της τρο-
ποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, σε συνέχεια των αριθ. 251/2017 και 
259/2017 προγενέστερων αποφάσεων του, ως προς το 
μέρος που αφορά τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων 
μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών κα-
θαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α΄/29.06.2017), καθώς και 
τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στο πρακτικό 
με αριθ. 11/10.08.2017 (Θέμα Ημερήσιας Διάταξης 5ο) 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του αριθ. πρωτ. 
55332/06.09.2017 εγγράφου.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της ανωτέρω 
απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη στον προϋ-
πολογισμό του Δήμου Θέρμης, ύψους 902.088,00 € ήτοι 
η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτι-
κού κλιμακίου πενήντα τριών 53 νέων θέσεων μονίμων 
υπαλλήλων (τριάντα 30 θέσεις κλάδου ΥΕ και είκοσι 
δύο 22 θέσεις κλάδου ΔΕ) ανταποδοτικών υπηρεσιών 
καθαριότητας καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτι-
κές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 
19/22159/30-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών και κατόπιν της 411/05.07.2017 απόφασης της Οι-
κονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης, όπως και στην 
αριθ. πρωτ. 32564/20-09-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσα-
λονίκης, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 335/12.09.2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης, 
σε συνέχεια και τροποποίηση των αριθ. 251/05.07.2017 
και 259/19-07-2017 αποφάσεων αυτού, τη γνώμη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού 
Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), καθώς και 
των παρατηρήσεων του που διατυπώθηκε στο αριθ. 
11/10.08.2017 (θέμα Ημερήσιας Διάταξης 5ο) πρακτικό 
του, ως προς το Άρθρο 23 «Οργανικές θέσεις με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου», ως προς την σύσταση:

1. Μίας (1) θέσης ΔΕ Ηλεκτρολόγων Οχημάτων
2. Δύο (2) θέσεων ΔΕ Μηχανοτεχνιτών - Μηχανολόγων 

Οχημάτων
3. Δύο (2) θέσεων ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα
4. Μίας (1) θέσης ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 

(τύπου JCB)
5. Μίας (1) θέσης ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 

(γκρέιντερ)
6. Δύο (2) θέσεων ΔΕ Οικοδόμων
7. Δύο (2) θέσεων ΔΕ Οδηγών (Ε΄ Κατηγορίας)
8. Δώδεκα (12) θέσεων ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφό-

ρων (Γ΄ Κατηγορίας)

9. Τριάντα (30) θέσεων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτι-

κού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται 
από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις 
που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλι-
ση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο υφιστάμενος Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης, όπως δη-
μοσιεύτηκε με την αριθ. πρωτ. 71239+66853/04.10.2011 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης (ΦΕΚ 2544/
Β΄/07.11.2011), αναφορικά με την έγκριση κατάρτισης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αριθ. οικ. 89697/14.12.2011 απόφαση 
του (ΦΕΚ 3135/Β΄/30.12.2011). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 11418 (3)
Απαγόρευση θήρας σε περίοδο μεγάλων χιονο-

πτώσεων και παρατεταμένων, δυσμενών καιρι-

κών συνθηκών περιόδου 2017-2018 στην περι-

οχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 στ του ν.δ. 86/ 

1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 της κοινής υπουρ-

γικής απόφασης 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της 
άγριας πτηνοπανίδας», όπως το άρθρο 5 αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 της κοινής υπουργικής από-
φασης 87578/703/2007.

3. Την 159489/1969/31-7-2017 (ΦΕΚ 2809/Β΄/
10-8-2017) απόφαση του ΥΠΕΝ «Ρυθμίσεις θήρας περι-
όδου 2017-2018.

4. Την με αριθμό 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/Β΄/
7-6-2017) απόφαση Σ.Α.Δ.Μ.-Θ. περί Ανάθεσης άσκησης 
Αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Α.Δ.Μ.-Θ. και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων της Α.Δ.Μ.-Θ.

5. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρ-
χείου Κιλκίς επικρατούν συχνά δυσμενείς για την άγρια 
πανίδα καιρικές συνθήκες λόγω των χιονοπτώσεων.

6. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανί-
δας, αποφασίζουμε:
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Απαγορεύουμε:
1. Την άσκηση του κυνηγιού όλων των ειδών της άγρι-

ας πανίδας (θηρεύσιμης και μη) στην περιοχή ευθύνης 
του Δασαρχείου Κιλκίς σε περίπτωση χιονοπτώσεως με-
γάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής, το 
έδαφος είναι έτσι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι 
δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων 
επ’ αυτού.

2. Την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμά-
των (θηρεύσιμων και μη) σε περίπτωση επικράτησης 
παρατεταμένων χρονικά, δυσμενών για τα πτηνά και-
ρικών συνθηκών.

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής υπηρεσίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας, 
στα αστυνομικά όργανα και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στο Φ.Ε.Κ. 
μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού. Οι 
παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των ν.δ. 86/1969, ν. 996/1971, και ν. 177/1975.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κιλκίς, 10 Οκτωβρίου 2017 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Κιλκίς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ

    Αριθμ. 117176 (4)
Άρση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παραρ-

τήματος του Εθνικού Ωδείου Ηρακλείου Κρήτης.

  Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, 

παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010).

ζ) Την αρ. πρωτ. 31727/23.3.2016, απόφαση του Δη-
μάρχου Ηρακλείου που αφορά στη μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων, όπως ισχύει σήμερα.

2. Την αρ. πρωτ. 117176/29.9.2017 αίτηση της Σιμόν-
Χαράς Καλομοίρη - Σεάιγη, με τα συνημμένα δικαιολο-
γητικά, αποφασίζουμε:

Την οριστική διακοπή της λειτουργίας του παραρ-
τήματος του Εθνικού Ωδείου στον Δήμο Ηρακλείου 
Κρήτης (οδός Μύσωνος αρ. 2 - Τ.Κ. 10438), και συνα-
κόλουθα την άρση της άδειας ίδρυσης λειτουργίας και 
την παύση ισχύος της εν λόγω άδειας (ΥΠ.ΠΟ., απόφ. 
53082/1505/4.8.82 - ΦΕΚ 627/τ. Β΄/26.8.1982). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 12 Οκτωβρίου 2017 

Η Αντιδήμαρχος 

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΛΕΥΡΗ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02037001910170004*


		2017-10-19T17:03:46+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




