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AΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.361.1/615/74481/Δ1 (1)  
 Καθορισμός θέσεων για διορισμό μονίμων εκπαιδευτι−

κών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης από πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ τα σχολ. έτη 
2007−2008 και 2008−2009. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2834/2000 

(ΦΕΚ. 160/7.7.2000 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων διορισμού 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 που 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 
154/10.9.1992 τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 2(α) του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/14.3.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 
«περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ. 
152/28.6.2002 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών 
Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3255/2004 
(ΦΕΚ. 138/22.7.2004 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθ−
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες δια−
τάξεις» καθώς και τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 21 του ν. 3475/2006(ΦΕΚ. 146/2006 τ.Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/ΦΕΚ.519/17.3.2004 τ.Β΄ 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται εφάπαξ δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2007 ύψους 
42.284.652,28 €.
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8. Για την κάλυψη της δαπάνης θα γίνει σχετική πρόβλεψη 
στους ΚΑΕ των ομάδων 0500, 0700, 0800, 1100, 1200, 1300, 
1500, 1600 και 1700 Ειδ. Φορέα 19.170 του Προϋπολογισμού 
του ΥΠΕΠΘ οικονομικού έτους 2007, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε σε 3.540 τις θέσεις εκπαιδευτικών Πρω−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης και 3.348 τις θέσεις εκπαιδευτι−
κών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα πληρωθούν 
με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τα σχολικά έτη 2007−
2008 και 2008−2009.

Οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου κατά κλάδο 
και ειδικότητα, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, που προκη−
ρύσσονται για την κατάρτιση των πινάκων διοριστέων 
εκπαιδευτικών κατά τα σχολικά έτη 2007−2008 και 2008−
2009 για την κάλυψη θέσεων, οι οποίες θα αντιστοιχούν 
στο ποσοστό 60% του συνόλου των οργανικών θέσεων, 
έχουν ως ακολούθως:

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Κλάδος ΠΕ60 Νηπιαγωγών ΠΕ6000 960

Κλάδος ΠΕ70 Δασκάλων ΠΕ7000 2.580

Σύνολο Θέσεων 3.540

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Κλάδος ΠΕ01 Θεολόγων ΠΕ0100 84

Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων ΠΕ0200 840

Κλάδος ΠΕ03 Μαθηματικών ΠΕ0300 570

Κλάδος ΠΕ04.01 Φυσικών ΠΕ0401 285

Kλάδος ΠΕ04.02 Χημικών ΠΕ0402 160

Κλάδος ΠΕ04.04 Βιολόγων ΠΕ0404 85

Κλάδος ΠΕ04.05 Γεωλόγων ΠΕ0405 40

Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ0500 240

Κλάδος ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ0600 312

Κλάδος ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ0700 396

Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 
Μαθημάτων

ΠΕ0800 84

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγων ΠΕ0900 84

Κλάδος ΠΕ10 Κοινωνιολόγων ΠΕ1000 24

Κλάδος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής ΠΕ1100 72

Κλάδος ΠΕ13 Νομικών  
και Πολιτικών Επιστημών

ΠΕ1300 24

Κλάδος ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας ΠΕ1500 48

Σύνολο Θέσεων 3.348

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 6.888

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ.     9161 (2)

Σύσταση Επιτροπής για το Θρησκευτικό 
και Προσκυνηματικό Τουρισμό. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Του−

ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α), 
άρθρ. 1 παρ. 13δ.

2. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Τουρισμού».

3. Το π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35/Α) «Διορισμός μελών της 
Κυβέρνησης και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) άρθρο 90 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

5. Το π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ 211/Α) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης».

6. Τις διατάξεις του εδαφίου β΄, της παρ. 2, του άρθρου 
17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κ.α. 
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/2003).

7. Την υπ’ αριθμ. 2/12412/0022/3.3.2006 εγκύκλιος του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή Οδη−
γιών για υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 
2006.

8. Την ανάγκη διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου για 
τον θρησκευτικό − προσκυνηματικό τουρισμό.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη για το έτος 2006 σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουριστι−
κής Ανάπτυξης, που ανέρχεται περίπου στο ποσό των 
(19.814€), η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση του 
Κ.Α.Ε. 0515 ειδικού φορέα 45/110, αποφασίζουμε:

Α. Συστήνουμε Επιτροπή, αποτελούμενη από τους:
1. Γιαννίρη Μαρία, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο.
2. Μαρίνο Αναστάσιο, τέως Σύμβουλο του Συμβουλίου 

της Επικρατείας.
3. Γόγολα Φώτιο, Τμηματάρχη Δ/νσης Διοικητικού, 

Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
4. Αρχιμανδρίτη Κατραμάδο Σπυρίδωνα, Γραμματέα 

του Συνοδικού Γραφείου Ανάπτυξης του Θρησκευτικού 
Τουρισμού.

5. Μακαρίου Σταύρο, Σύμβουλο Υπουργού
6. Μιχαηλίδου Αικατερίνη, Συνταξιούχο
7. Φουρλεμάδη Δημήτριο, Γενικό Διευθυντή, Μ.Κ.Ο. της 

Εκκλησίας της Ελλάδος.
8. Ραφτόπουλο Αθανάσιο, υπάλληλο του Υπουργείου Εθνι−

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων,Θεολόγο − Φιλόλογο.
9. Χαδαλή Δημήτριο, Γενικό Γραμματέα Ομοσπονδί−

ας Τουριστικών καταλυμάτων Χαλκιδικής − Θεσσαλο−
νίκης.
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10. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας Μακάριο
11. Σταυρούλα Κάσδαγλη. Συνταξιούχο Τ.Ε.Β.Ε.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Φίλη Αικατε−

ρίνη, μόνιμη υπάλληλος του Ε.Ο.Τ., αποσπασμένη στο 
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

Β. Έργο της επιτροπής είναι η διαμόρφωση θεσμικού 
πλαισίου οργάνωσης και επεξεργασίας του συνόλου 
των διαθέσιμων στοιχείων, που αφορούν στο θρησκευ−
τικό − προσκυνηματικό τουρισμό.

Γ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εκτός ωραρίου εργα−
σίας των υπαλλήλων και θα ολοκληρώσει το έργο της 
μέχρι 31.12.2006.

Δ. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής, καθορίζεται 
σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνουν τα ως άνω με στοι−
χεία (6) και (7) του σκεπτικού. Η δαπάνη ανέρχεται πε−
ρίπου στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων, οκτακοσίων 
δέκα τεσσάρων ευρώ (19.814€) και θα βαρύνει τον τακτι−
κό προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2006 του Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θα καλυφθεί από την 
πίστωση του Κ.Α.Ε. 0515 του ειδικού φορέα 45/110.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ 

F
Αριθμ.     Τ.Τ. 6534 (3)

Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Δήμο Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/τ.Α΄/12.11.1998), με την οποία εγκρί−
θηκε για το Δήμο Δράμας η ανάθεση έργου σε δύο (2) 
άτομα και ειδικότερα έναν (1) Γιατρό εργασίας και έναν 
(1) Τεχνικό ασφαλείας.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Το υπ’ αριθμ. 32924/23.6.2006 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης 
με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θά ασχο−
ληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Δήμο Δράμας 
σε δύο (2) άτομα και ειδικότερα έναν (1) Γιατρό εργασί−
ας και έναν (1) Τεχνικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι: 
Όλες οι υποχρεώσεις που αναγράφονται στο ν. 1568/ 
1985 και το π.δ/γμα 17/1996.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλή−
ρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος 
από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και απαγο−
ρεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 4.596,00€ και 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κ.Α. 00/6117, 

30/6112 και θα καθορισθεί στη σύμβαση που θα υπο−
γραφεί. 

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το 
Δήμαρχο Δράμας.

Tο συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο 
Δράμας.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε ο Δήμος να ενημε−
ρώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως 
της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 
παρ. 6 του ν. 2527/1997 απόφασής σας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 26 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθμ. Τ.Τ. 6534 (4)
     Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Νομικό Πρόσωπο Δη−

μοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Ξηροποτάμου Δή−
μου Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/τ.Α΄/12.11.1998) με την οποία εγκρί−
θηκε για το Νομικό Πρόσωπο Δημοτικός Παιδικός Σταθ−
μός Δ.Δ. Ξηροποτάμου Δήμου Δράμας η ανάθεση έργου 
σε ένα (1) άτομο και ειδικότερα μία (1) ΥΕ Προσωπικό 
καθαριότητας.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Το υπ’ αριθμ. 32924/23.6.2006 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε  η παραπάνω 
έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα 
ασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Νομικό 
Πρόσωπο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Ξηροπο−
τάμου Δήμου Δράμας σε ένα (1) άτομο και ειδικότερα 
μία (1) ΥΕ προσωπικό καθαριότητας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε, του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι: 
Η καθαριότητα των χώρων του Παιδικού Σταθμού.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλή−
ρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος 
από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και απαγο−
ρεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων.

H συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 9.000,00 € 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προ−
σώπου Κ.Α. 10/6117.01 και θα καθορισθεί στη σύμβαση 
που θα υπογραφεί. 

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το 
Δήμαρχο Δράμας.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
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θηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομικό 
Πρόσωπο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Ξηροποτά−
μου Δήμου Δράμας.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε το Νομικό Πρόσωπο 
να ενημερώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών 
από λήψεως της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από 
το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2527/1997 απόφασής σας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 26 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθμ. Τ.Τ. 6534 (5)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Δήμο Καλαμπακίου 

Ν. Δράμας.

     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφερείας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. ΠΥΕ (ΦΕΚ 252/τ.Α΄/12.11.1998), με την οποία εγκρί−
θηκε για τον Δήμο Καλαμπακίου η ανάθεση έργου σε  
δέκα (10) άτομα και ειδικότερα τριών (13) εργατών κα−
θαριότητας κήπων και πάρκων, τριών (3) εργατών Κα−
θαριότητας νεκροταφείων, ενός (1) οδηγού Λεωφορείου, 
ενός (1) οδηγού φορτηγού, ενός (1) υδραυλικού και ενός 
(1) χειριστή JCB.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Το υπ’ αριθμ. 32924/23.6.2006 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης 
με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα  
ασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από τον Δήμο 
Καλαμπακίου σε δέκα (10) άτομα και ειδικότερα τριών 
(3) εργατών καθαριότητας κήπων και πάρκων, τριών 
(3) εργατών καθαριότητας νεκροταφείων, ενός (1) οδη−
γού Λεωφορείου, ενός (1) οδηγού φορτηγού, ενός (1) 
υδραυλικού και ενός (1) χειριστή JCB, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι:
Η καθαριότητα των κήπων, των πάρκων και των νε−

κροταφείων, η οδήγηση του λεωφορείου και του φορ−
τηγού του Δήμου, οι συντηρήσεις και μετρήσεις των 
υδρομέτρων και ο χειρισμός του JCB.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλή−
ρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος 
από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και απαγο−
ρεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων.

H συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 82.000,00€ και 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου K.Α. 10/6117 και 
θα καθορισθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί. 

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το 
δήμαρχο Καλαμπακίου.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο 
Καλαμπακίου.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε ο Δήμος να ενημε−
ρώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως 
της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 
παρ. 6 του ν. 2527/1997 απόφασής σας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 26 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθμ. Τ.Τ. 6534 (6)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Νομικό Πρόσωπο Δη−

μοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Καλού Αγρού Δή−
μου Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

    Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
υπ’ αριθμ. ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/τ.Α΄/12.11.1998), με την οποία 
εγκρίθηκε για το Νομικό Πρόσωπο Δημοτικός Παιδικός 
Σταθμός Δ.Δ. Καλού Αγρού Δήμου Δράμας η ανάθεση 
έργου σε ένα (1) άτομο και ειδικότερα μία (1) ΔΕ βοηθό 
βρεφονηπιοκόμο.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Το υπ’ αριθμ. 32924/23.6.2006 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης 
με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα ασχο−
ληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Νομικό Πρό−
σωπο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Καλού Αγρού 
Δήμου Δράμας σε ένα (1) άτομο και ειδικότερα μία (1) 
ΔΕ βοηθό βρεφονηπιοκόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι: 
Να παρέχει βοήθεια στην εκτέλεση των καθηκόντων 
της βρεφονηπιοκόμου για την επίβλεψη των παιδιών 
του Παιδικού Σταθμού.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλή−
ρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος 
από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και απαγο−
ρεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 5.000,00€ 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προ−
σώπου Κ.Α. 00/6117 και θα καθορισθεί στη σύμβαση που 
θα υπογραφεί.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το 
Δήμαρχο Δράμας.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομι−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15035

κό Πρόσωπο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Καλού 
Αγρού Δήμου Δράμας.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε το Νομικό Πρόσωπο 
να ενημερώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών 
από λήψεως της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από 
το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2527/1997 απόφασής σας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Δράμα, 26 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθμ. Τ.Τ. 6534 (7)

Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Νομικό Πρόσωπο 
Παιδικοί Σταθμοί Δοξάτου Ν. Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

        Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/τ.Α΄/12.11.1998), με την οποία εγκρί−
θηκε για το Νομικό Πρόσωπο Παιδικοί Σταθμοί Δοξάτου 
η ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα και ειδικότερα μία (1) 
βρεφονηπιοκόμο και δύο (2) ΥΕ Βοηθητικών εργασιών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. 
4. Το υπ’ αριθμ. 32924/23.6.2006 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης 
με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα ασχο−
ληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Νομικό Πρό−
σωπο Παιδικοί Σταθμοί Δοξάτου η ανάθεση έργου σε 
τρία (3) άτομα και ειδικότερα μία (1) βρεφονηπιοκόμο 
και δύο (2) ΥΕ Βοηθητικών εργασιών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι: 
Η φροντίδα των παιδιών του Παιδικού Σταθμού, η 

καθαριότητα των χώρων του παιδικού σταθμού και η 
παροχή βοήθειας στην μαγείρισσα.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλή−
ρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος 
από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και απαγο−
ρεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 29.150,00 € 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προ−
σώπου Κ.Α. 10/6117 και θα καθορισθεί στη σύμβαση που 
θα υπογραφεί. 

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το 
δήμαρχο Δοξάτου.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομικό 
Πρόσωπο Παιδικοί Σταθμοί Δοξάτου.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 

μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε το Νομικό Πρόσωπο 
να ενημερώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών 
από λήψεως της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από 
το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2527/1997 απόφασής σας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 26 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθμ. Τ.Τ. 6534 (8)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Νομικό Πρόσωπο Φι−

λαρμονική Δ.Δ. Καλλιφύτου Δήμου Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

 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 Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
υπ’ αριθμ. ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/τ.Α΄/12.11.1998) με την οποία 
εγκρίθηκε για το Νομικό Πρόσωπο Φιλαρμονική Δ.Δ. 
Καλλιφύτου Δήμου Δράμας η ανάθεση έργου σε ένα (1) 
άτομο και ειδικότερα έναν (1) αρχιμουσικό.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Το υπ’ αριθμ. 32924/23.6.2006 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με 
το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα 
ασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Νομικό 
Πρόσωπο Φιλαρμονική Δ.Δ. Καλλιφύτου Δήμου Δράμας 
σε ένα (1) άτομο και ειδικότερα έναν (1) αρχιμουσικό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του 
Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι: 
Η εκμάθηση της μουσικής στους μαθητές της 

Φιλαρμονικής Καλλιφύτου του Δήμου Δράμας.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα 
(1) έτος από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης 
και απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση των 
συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 7.000,00 € και 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου 
Κ.Α. 10/6117 και θα καθορισθεί στη σύμβαση που θα 
υπογραφεί. Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται 
από το Δήμαρχο Δράμας.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο 
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στο 
Νομικό Πρόσωπο Φιλαρμονική Δ.Δ. Καλλιφύτου Δήμου 
Δράμας.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί 
σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε το Νομικό Πρόσωπο 
να ενημερώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών 
από λήψεως της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από 
το άρθρο 6 παρ. 6 του ν.  2527/1997 απόφασής σας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Δράμα, 26 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ö

Αριθ. 6534 (9)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου 

στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις δατάξεις του ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/τ.Α/΄12.11.1998) με την οποία εγκρί−
θηκε για τον Δήμο Παρανεστίου η ανάθεση έργου σε 
τρία (3) άτομα και ειδικότερα έναν (1) ΔΕ Διοικητικού, 
ένα (1) ΠΕ Δασολόγο και ένα (1) ΠΕ Διοικητικού − Οι−
κονομικού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Το υπ’ αριθμ. 32924/23.6.2006 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρω−
σης με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω 
έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα ασχο−
ληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από τον Δήμο Πα−
ρανεστίου σε τρία (3) άτομα και ειδικότερα έναν (1) ΔΕ 
Διοικητικό, ένα (1) ΠΕ Δασολόγο και ένα (1) ΠΕ Διοικη−
τικού − Οικονομικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι:
Η υποστήριξη των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΟΓΑ, η 

επίβλεψη δασοτεχνικών έργων ανάδειξης και προστα−
σίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δάση και δασικές 
εκτάσεις του Δήμου και η υποστήριξη της ταμειακής 
υπηρεσίας του Δήμου, αντίστοιχα.

Tο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλή−
ρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος 
άπό την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και απαγο−
ρεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 24.000,00 
€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου K.A. 
10/60411 και 70/60411 και θα καθορισθεί στη σύμβαση 
που θα υπογραφεί. Η εκτέλεση του έργου θα παρακο−
λουθείται από τη Δήμαρχο Παρανεστίου.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στον Δήμο 
Παρανεστίου.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε ο Δήμος να ενημε−
ρώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών από λήψε−
ως της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρ−
θρο 6 παρ. 6 του ν.  2527/1997 απόφασής σας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Δράμα, 26 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ö
Αριθμ. ΤΤ 6534 (10)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Νομικό Πρόσωπο, 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Φωτολίβους Δήμου 
Σιταγρών Ν. Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

 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 Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 
ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/τ.Α΄/12.11.1998) με την οποία εγκρίθηκε για 
το Νομικό Πρόσωπο, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. 
Φωτολίβους Δήμου Σιταγρών η ανάθεση έργου σε ένα 
(1) άτομο και ειδικότερα μία (1) Δ.Ε. βοηθών βρεφοκόμων 
− παιδοκόμων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Το υπ’ αριθμ. 32924/23.6.2006 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με 
το οποίο μας γωνστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα ασχο−
ληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Νομικό Πρό−
σωπο, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Φωτολίβους 
Δήμου Σιταγρών, η ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο και 
ειδικότερα μία (1) Δ.Ε. βοηθών βρεφοκόμων − παιδοκό−
μων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του 
Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι:
Η παροχή βοήθειας στην βρεφονηπιοκόμο για την επί−

βλεψη και φύλαξη των παιδιών του Παιδικού Σταθμού.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλή−

ρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος 
από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και απαγο−
ρεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 5.000,00€ 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προ−
σώπου Κ.Α. 10/6117 και θα καθορισθεί στη σύμβαση που 
θα υπογραφεί. Η εκτέλεση του έργου θα παρακολου−
θείται από το Δήμαρχο Σιταγρών.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομικό 
Πρόσωπο, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Φωτολί−
βους Δήμου Σιταγρών.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε το Νομικό Πρόσωπο 
να ενημερώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών 
από λήψεως της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από 
το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2527/1997 αποφασής σας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Δράμα, 26 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ö
Αριθμ. Τ.Τ. 6534 (11)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Νομικό Πρόσωπο, Δη−
μοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Σιταγρών Ν. Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

 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 Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 
ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/τ.Α΄/12.11.1998) με την οποία εγκρίθηκε για 
το Νομικό Πρόσωπο, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. 
Σιταγρών Δήμου Σιταγρών η ανάθεση έργου σε δύο (2) 
άτομα και ειδικότερα δύο (2) Δ.Ε. βοηθών βρεφοκόμων 
− παιδοκόμων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Το υπ’ αριθμ. 32924/23.6.2006 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με 
το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα 
ασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Νομικό 
Πρόσωπο, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Σιταγρών 
Δήμου Σιταγρών, η ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα 
και ειδικότερα δύο (2) Δ.Ε. βοηθών βρεφοκόμων − 
παιδοκόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 
κ.ε. του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι 
Η παροχή βοήθειας στην βρεφονηπιοκόμο για την 
επίβλεψη και φύλαξη των παιδιών του σταθμού.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα 
(1) έτος από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης 
και απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση των 
συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται; σε 10.000,00€ 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού 
Προσώπου Κ.Α. 10/6117 και θα καθορισθεί στη σύμβαση 
που θα υπογραφεί.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το 
Δήμαρχο Σιταγρών.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο 
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομικό 
Πρόσωπο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Σιταγρών 
Δήμου Σιταγρών.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί 
σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε το Νομικό Πρόσωπο 
να ενημερώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών 
από λήψεως της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από 
το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2527/1997 απόφασής σας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Δράμα, 26 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ö
Αριθμ. Τ.Τ. 6534 (12)

Συμβάσεις μίσθωσης έργου στην Κοινότητα 
Σιδηρονέρου Ν. Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

 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 Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/ 12077/22.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
υπ’ αριθμ. ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/τ.Α΄/12.11.1998) με την οποία 
εγκρίθηκε για την Κοινότητα Σιδηρονέρου η ανάθεση 
έργου σε ένα (1) άτομο και ειδικότερα ένα (1) ΔΕ 
Διοικητικό.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Το υπ’ αριθμ. 32924/23.6.2006 έγγραφο του Υπουργείου 

Εξωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης με 
το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα 
ασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από την 
Κοινότητα Σιδηρονέρου σε ένα (1) άτομο και ειδικότερα 
ένα (1) ΔΕ Διοικητικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι:
Η γραμματειακή υποστήριξη του δήμου λόγω έλλειψης 

προσωπικού.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα 
(1) έτος απο την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης 
και απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση των 
συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 8.000,00 
€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Κοινότητας 
Κ.Α. 10/6117 και θα καθορισθεί στη σύμβαση πού θα 
υπογραφεί.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον 
Πρόεδρο Σιδηρονέρου.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο 
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην 
Κοινότητα Σιδηρονέρου.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί 
σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε η Κοινότητα να 
ενημερώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών από 
λήψεως της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το 
άρθρο 6 παρ. 6 του ν.  2527/1997 απόφασής σας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Δράμα, 26 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Τ.Τ. 6534 (13)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ Δ.Δ. 

Φωτολίβους του Δήμου Σιταγρών Ν. Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

 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 Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
υπ’ αριθμ. ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/τ.Α΄/12.11.1998) με την οποία 
εγκρίθηκε για το ΚΑΠΗ του Δ.Δ. Φωτολίβους Δήμου 
Σιταγρών η ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο και 
ειδικότερα μία (1) Νοσοκόμα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Το υπ’ αριθμ. 32924/23.6.2006 έγγραφο τον Υπουργείου 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης με 
το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα 
ασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από το ΚΑΠΗ 
Δ.Δ. Φωτολίβους του Δήμου Σιταγρών σε ένα (1) άτομο 
και ειδικότερα μία (1) Νοσοκόμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι: 
Η παροχή ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας στα μέλη 
του ΚΑΠΗ Φωτολίβους.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα 
(1) έτος από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης 
και απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση των 
συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 3.000,00€ 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΑΠΗ Κ.Α. 
00/6162.002 και θα καθορισθεί στη σύμβαση που θα 
υπογραφεί.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το 
Δήμαρχο Σιταγρών.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο 
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΚΑΠΗ 
Δ.Δ. Φωτολίβους Δήμου Σιταγρών.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί 
σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε το Νομικό Πρόσωπο 
να ενημερώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών 
από λήψεως της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από 
το άρθρο 6 παρ. 6 του ν.  2527/1997 απόφασής σας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Δράμα, 26 Ιουνίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 6534 (14)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στη Φιλαρμονική του 

Δήμου Σιταγρών Ν. Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

 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 Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 
ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/τ.Α΄/12.11.1998)με την οποία εγκρίθηκε για 
τη Φιλαρμονική του Δήμου Σιταγρών η ανάθεση έργου 
σε ένα (1) άτομο και ειδικότερα ένα (1) Μουσικό.

3. Τις διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. 
4. Το υπ’ αριθμ. 32924/23.6.2006 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με 
το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα 
ασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη 
Φιλαρμονική του Δήμου Σιταγρών σε ένα (1) άτομο και 
ειδικότερα ένα (1) Μουσικό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι:
Η διδασκαλία της μουσικής στους μαθητές της 

Φιλαρμονικής.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση 

του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και απαγορεύεται η 
ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 5.400,00€ και 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Φιλαρμονικής Δ.Δ. 
Σιταγρών Κ.Α 15/6117 και θα καθορισθεί στη σύμβαση 
που θα υπογραφεί.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τo 
Δήμαρχο Σιταγρών.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον Κύκλο 
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στη 
Φιλαρμονική Δ.Δ. Σιταγρών.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν 
καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε το 
Νομικό Προσωπικό να ενημερώσει το Υπουργείο εντός 
πέντε (5) ημερών από λήψεως της κοινοποίησης της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 6 του ν.  2527/1997 
απόφασής σας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Δράμα, 26 Ιουνίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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