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Αρ. Φύλλου 1794
6 Ιουνίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής
λειτουργίας των µέσων ενεργητικής πυροπρο−
στασίας των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων .....
1
∆ιαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής)
πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστά−
σεις............................................................................................................. 2
Αυτοδίκαιη λύση της δηµοτικής επιχείρησης µε την
επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Κατασκευής Έρ−
γων Τροιζηνίας» .............................................................................. 3
Σύσταση συνδέσµου µε την επωνυµία «Περιφερει−
ακός Σύνδεσµος Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας».......................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 12/2012
(1)
Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λει−
τουργίας των µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας
των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση
του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστο−
λής του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) Του άρθρου 1 του Π.∆. 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Κω−
δικοποίηση διατάξεων προεδρικών διαταγµάτων του
Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού
Σώµατος».
δ) Του Π.∆. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη» (ΦΕΚ Α΄ 213).
ε) Της υπ’ αριθµ. ΕΜ/2/39/2012 (ΦΕΚ Β΄ 762) απόφασης
Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολί−
τη «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προ−
στασίας του Πολίτη Εµµανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο
Οικονόµου».

2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη ελέγχου και συ−
ντήρησης ανά τακτά χρονικά διαστήµατα των µέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι εγκατεστηµένα
στις πάσης φύσης επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισµού, αποφασίζουµε:
Καθορίζουµε την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγ−
χου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπρο−
στασίας στις πάσης φύσης επιχειρήσεις − εγκαταστά−
σεις που εφοδιάζονται µε πιστοποιητικό (ενεργητικής)
πυροπροστασίας από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
1. Η Πυροσβεστική Αρχή µε σκοπό την τακτή συ−
ντήρηση και καλή λειτουργία των µέσων ενεργητικής
πυροπροστασίας, των πάσης φύσης επιχειρήσεων −
εγκαταστάσεων, επιβάλλει σε αυτές, εφόσον έχουν ήδη
εφοδιασθεί ή πρόκειται να εφοδιασθούν µε πιστοποιη−
τικό πυροπροστασίας, την υποχρεωτική τήρηση Βιβλί−
ου Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής
Πυροπροστασίας.
2. Την ευθύνη για την τακτή και επαρκή συντήρηση,
καθώς και την καλή λειτουργία των µέσων ενεργητικής
πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης – εκµεταλλευτής,
εργοδότης ή άλλος κατά νόµο υπεύθυνος της επιχεί−
ρησης − εγκατάστασης.
Για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται τουλάχιστον µία (1)
φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά
διαστήµατα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευ−
αστή και της ισχύουσας νοµοθεσίας, ο προδιαγραφόµενος
έλεγχος και συντήρηση των µέσων ενεργητικής πυρο−
προστασίας από άτοµο που έχει τα απαραίτητα από το
νόµο προσόντα και ενηµερώνει ενυπόγραφα το τηρούµενο
από την επιχείρηση − εγκατάσταση, Βιβλίο Ελέγχου και
Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
3. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων
Ενεργητικής Πυροπροστασίας, το οποίο είναι σύµφωνο
µε το συνηµµένο Παράρτηµα της παρούσας και απο−
τελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής, ανήκει αποκλειστικά
στην επιχείρηση − εγκατάσταση, φυλάσσεται σε ασφαλή
χώρο και πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγµή στη
διάθεση της Π.Υ. και να επιδειχθεί εφ’ όσον ζητηθεί.
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4. Κάθε Π.Υ., διατηρεί Αρχείο Καταχώρησης Βιβλίων
Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυ−
ροπροστασίας σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα
ΙΙ. Κάθε βιβλίο έχει Γενικό Αύξοντα Αριθµό (Γ.Α.Α.) που
ταυτίζεται µε αυτόν του Αρχείου Καταχώρησης.
5. Το βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενερ−
γητικής Πυροπροστασίας συνοδεύει τη µελέτη πυρο−
προστασίας της επιχείρησης − εγκατάστασης ή τα κατά
περίπτωση προβλεπόµενα σχέδια κατόψεων − έγγραφα,
εφόσον δεν απαιτείται η υποβολή µελέτης.
6. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενερ−
γητικής Πυροπροστασίας, σελιδοµετρείται και θεωρείται
στην πρώτη σελίδα του από την κατά τόπο αρµόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το εν λόγω βιβλίο, υπογράφε−
ται επίσης και συµπληρώνεται, από τον υπεύθυνο της
επιχείρησης − εγκατάστασης στην πρώτη σελίδα του.
7. Η πρώτη σελίδα του ανωτέρω Βιβλίου εκτυπώνεται
αµέσως µετά τη σελίδα του συνηµµένου Υποδείγµα−
τος Ι της παρούσας, όπου παρέχονται οδηγίες χρήσης
φορητών πυροσβεστήρων και ενδεικτικά προληπτικά
µέτρα πυροπροστασίας.
8. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυµίας ή µεταβίβασης
της επιχείρησης − εγκατάστασης, δεν είναι υποχρεωτική
η εκ νέου έκδοση του Βιβλίου Έλεγχου και Συντήρησης
των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, αλλά δύναται
να προσαρτάται φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας,
το όποιο θεωρείται, συµπληρώνεται και υπογράφεται.
9. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενερ−
γητικής Πυροπροστασίας διατίθεται, όχι αποκλειστικά,
από τις κατά τόπο αρµόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
µε την καταβολή ευλόγου τιµήµατος. Με απόφαση του
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος καθορίζεται το τίµη−
µα ως έσοδο του Ειδικού Λογαριασµού Πόρων Λεσχών
του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 2
Ορισµοί
1. Ως µόνιµα συστήµατα πυροπροστασίας ορίζονται
το χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού, το αυτόµατο σύ−
στηµα πυρανίχνευσης, το σύστηµα κατάσβεσης τοπικής
εφαρµογής, το αυτόµατο σύστηµα ολικής κατάκλυσης,
το αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού ύδατος (sprinkler),
το µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το σύστηµα
ψύξης δεξαµενών, το µόνιµο αφροποιητικό σύστηµα, το
µόνιµα εγκατεστηµένο αυτόµατο σύστηµα ανίχνευσης
(και διακοπής παροχής) εκρηκτικών µιγµάτων, το µεγα−
φωνικό σύστηµα κ.ά.
2. Ως ηµιµόνιµα συστήµατα πυροπροστασίας ορίζονται
τα αφροποιητικά συστήµατα µε δοχεία αφρογόνου αντί
δεξαµενών, κινητούς αναµίκτες/τζιφάρια, ελαστικούς
σωλήνες µε ταχυσυνδέσµους στα άκρα, αφρογεννήτριες
χειρός κ.ά.
Άρθρο 3
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
1. Οι πάσης φύσης επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις,
προκειµένου να εφοδιασθούν µε πιστοποιητικό (ενερ−

γητικής) πυροπροστασίας µετά την έναρξη ισχύος της
παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν Βιβλίο Ελέγχου
και Συντήρησης Μέσων Πυροπροστασίας προς θεώρηση
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις που έχουν ήδη εφο−
διασθεί µε πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστα−
σίας από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
και προκειµένου να ανανεώσουν αυτό, υποχρεούνται
να υποβάλουν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων
Ενεργητικής Πυροπροστασίας προς θεώρηση στην Πυ−
ροσβεστική Υπηρεσία.
3. Βιβλία Έλεγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργη−
τικής Πυροπροστασίας που έχουν εκτυπωθεί σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στα Υποδείγµατα της υπ’ αριθµ.
12β/2010 πυροσβεστικής διάταξης, συνεχίζουν να διατί−
θενται µέχρι εξάντλησής τους.
Άρθρο 4
Κυρώσεις
1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώ−
σει ότι δεν τηρούνται τα διαλαµβανόµενα στην παρού−
σα, σε επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις στις οποίες δεν
επιβάλλεται από άποψη πυροπροστασίας η εγκατάστα−
ση µόνιµων ή ηµιµόνιµων συστηµάτων πυροπροστασίας,
ούτε για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους
χρησιµοποιούν υγραέριο, υγρά καύσιµα ή φυσικό αέριο,
χορηγεί προθεσµία µέγιστης χρονικής διάρκειας δέκα
(10) ηµερολογιακών ηµερών στον ιδιοκτήτη − εκµεταλ−
λευτή της επιχείρησης − εγκατάστασης προκειµένου να
συµµορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλεί
το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, γνω−
στοποιεί την ενέργειά της αυτή στην αδειοδοτούσα
Αρχή και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού
Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή της επιχεί−
ρησης − εγκατάστασης.
2. Η Πυροσβεστική Αρχή, στις επιχειρήσεις– εγκατα−
στάσεις που από άποψη ενεργητικής πυροπροστασίας
δεν εµπίπτουν στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σε
περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα δι−
αλαµβανόµενα στην παρούσα, ανακαλεί το πιστοποιη−
τικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της επιχείρησης −
εγκατάστασης, γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στην
αρµόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας
της καθώς και τις άλλες συναρµόδιες Αρχές και κι−
νεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα,
κατά του ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή της επιχείρησης −
εγκατάστασης.
Άρθρο 5
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται
η υπ’ αριθµ. 12β/2010 πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ Β΄
546).
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 10 Μαΐου 2012
Ο Αρχηγός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ
Εγκρίθηκε στην Αθήνα, στις 16 Μαΐου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Aριθµ. 13/2012
(2)
∆ιαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυ−
ροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση
του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστο−
λής του και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 258)».
β) Του άρθρου 1 του Π.∆. 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Κω−
δικοποίηση διατάξεων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων του
Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού
Σώµατος».
γ) Του άρθρου 62 της υπ’ αριθµ. 3021/1986 (ΦΕΚ Β΄ 847)
κοινής υπουργικής απόφασης «Περιορισµός πιστοποιη−
τικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από
τις κείµενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων
των πολιτών από υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα».
δ) Του Π.∆. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη» (ΦΕΚ Α΄ 213).
ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
στ) Της υπ’ αριθµ. ΕΜ/2/39/2012 (ΦΕΚ Β΄ 762) από−
φασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Προστασίας του Πολίτη Εµµανουήλ Όθωνα και Ελευ−
θέριο Οικονόµου».
ζ) Του Π.∆. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κανονισµός πυροπρο−
στασίας κτιρίων».
η) Της υπ’ αριθµ. 3/1981 (ΦΕΚ Β΄ 20) πυροσβεστικής
διάταξης «Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασί−
ας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροπο−
ποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 3α/1981 (ΦΕΚ Β΄ 538), 3β/1983
(ΦΕΚ Β΄ 457), 3γ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 717) και 3δ/1995 (ΦΕΚ Β΄
959) πυροσβεστικές διατάξεις.
θ) Της υπ’ αριθµ. 6/1996 (ΦΕΚ Β΄ 150) πυροσβεστικής
διάταξης «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες».
ι) Της υπ’ αριθµ. 8γ/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2007) πυροσβεστικής
διάταξης «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά
καταστήµατα και κατάργηση των υπ’ αριθµ. 1/1978, 8/1997,
8α/2002 και 8β/2004 πυροσβεστικών διατάξεων».
ια) Της υπ’ αριθµ. 11/2003 (ΦΕΚ Β΄ 817) πυροσβεστικής
διάταξης «Μέτρα και µέσα πυροπροστασίας σε λυόµε−
νες στεγασµένες κατασκευές µε εύκαµπτο περίβληµα
(τέντα)».
ιβ) Της υπ’ αριθµ. 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 Εγκύκλιου
∆ιαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος «Περί
υποδείξεως και εφαρµογής προληπτικών και κατασταλ−
τικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας».
ιγ) Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθµών αυτοκινή−
των» του Π.∆. 455/1976 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Περί όρων και προ−
ϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκι−
νήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων −
λιπαντηρίων αυτοκινήτων».
2. Το γεγονός ότι υφίστανται ανάγκες αύξησης του
επιπέδου πυροπροστασίας και απλοποίησης των δια−
δικασιών εκδόσεως διοικητικών πράξεων στις επιχειρή−
σεις – εγκαταστάσεις.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισµού, αποφασίζουµε:
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Καθορίζουµε τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού
(ενεργητικής) πυροπροστασίας, από τις κατά τόπους
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις − εγκατα−
στάσεις, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
∆ιαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού
(ενεργητικής) πυροπροστασίας
1. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό (ενερ−
γητικής) πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις − εγκατα−
στάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εµπίπτουν
στις ακόλουθες διατάξεις:
i) Της υπ’ αριθµ. 6/1996 (ΦΕΚ Β΄ 150) πυροσβεστικής
διάταξης «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες».
ii) Της υπ’ αριθµ. 8γ/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2007) πυροσβεστικής
διάταξης «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά
καταστήµατα και κατάργηση των υπ’ αριθµ. 1/1978, 8/1997,
8α/2002 και 8β/2004 πυροσβεστικών διατάξεων».
iii) Της υπ’ αριθµ. 11/2003 (ΦΕΚ Β΄ 817) πυροσβεστικής
διάταξης «Μέτρα και µέσα πυροπροστασίας σε λυόµε−
νες στεγασµένες κατασκευές µε εύκαµπτο περίβληµα
(τέντα)».
iv) Της υπ’ αριθµ. 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 Εγκυκλίου
∆ιαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος «Περί
υποδείξεως και εφαρµογής προληπτικών και κατασταλ−
τικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας» µη περιλαµ−
βανοµένων των εστιατορίων, µπαρ, χώρων αναψυχής
κλπ θεωρητικού πληθυσµού κάτω των 50 ατόµων του
κεφ. Α΄ του Π.∆. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32)
χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας εφόσον από την ισχύου−
σα νοµοθεσία πυροπροστασίας ή την υπόδειξη µέτρων
και µέσων πυροπροστασίας, δεν επιβάλλεται η εγκα−
τάσταση µόνιµων ή ηµιµόνιµων συστηµάτων πυροπρο−
στασίας µε την υποβολή:
(α) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, εφόσον
απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις περί δοµικής
πυροπροστασίας− πυραντίστασης, από το µελετητή ή
επιβλέποντα µηχανικό που έχει αυτό το δικαίωµα, στην
οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και
λειτουργούν καλώς τα µέτρα δοµικής πυροπροστασίας −
πυραντίστασης που προβλέπονται στην εγκεκριµένη
µελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περί−
πτωση νοµοθεσία πυροπροστασίας
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 από τον ιδιο−
κτήτη − εκµεταλλευτή της επιχείρησης − εγκατάστασης
στην οποία δηλώνεται ότι έχουν τοποθετηθεί− εγκατα−
σταθεί τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που προ−
βλέπονται στην εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας
και την ισχύουσα, κατά περίπτωση νοµοθεσία πυρο−
προστασίας και
(γ) Λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέ−
πονται στην ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία πυ−
ροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται µε τις
ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις.
2. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό ενερ−
γητικής πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις − εγκατα−
στάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εµπίπτουν
στα ακόλουθα άρθρα του Π.∆. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κα−
νονισµός πυροπροστασίας κτιρίων»:
i) Άρθρο 8 − «Γραφεία».
ii) Άρθρο 9 − «Καταστήµατα».
iii) Ανεξάρτητες αποθήκες του Άρθρου 11 − «Βιοµηχα−
νίες − βιοτεχνίες».
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χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας εφόσον από την ισχύ−
ουσα νοµοθεσία πυροπροστασίας δεν επιβάλλεται η
εγκατάσταση µόνιµων ή ηµιµόνιµων συστηµάτων πυ−
ροπροστασίας µε την υποβολή:
(α) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 από τον ιδιο−
κτήτη − εκµεταλλευτή της επιχείρησης − εγκατάστασης
στην οποία δηλώνεται ότι έχουν τοποθετηθεί− εγκατα−
σταθεί τα µέτρα και µέσα ενεργητικής πυροπροστα−
σίας που προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη
ενεργητικής πυροπροστασίας και το Π.∆. 71/1988 για
τη συγκεκριµένη χρήση και
(β) Λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέ−
πονται στην ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία πυ−
ροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται µε την
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.
3. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό ενερ−
γητικής πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις − εγκατα−
στάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εµπίπτουν
στο άρθρο 7 − «Εκπαιδευτήρια» του Π.∆. 71/1988 (ΦΕΚ
Α΄ 32) «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» εφόσον
διαθέτουν αποκλειστικά µία (1) ισόγεια αίθουσα διδα−
σκαλίας και θεωρητικό πληθυσµό έως 50 άτοµα χωρίς
τη διενέργεια αυτοψίας µε την υποβολή των δικαιολο−
γητικών εγγράφων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 από το
µελετητή ή επιβλέποντα µηχανικό που έχει αυτό το δι−
καίωµα, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί,
τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα µέτρα και µέσα
ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην
εγκεκριµένη µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
4. Στις επιχειρήσεις− εγκαταστάσεις που άποψη πυ−
ροπροστασίας εµπίπτουν στις διατάξεις:
i) Της υπ’ αριθµ. 3/1981 (ΦΕΚ Β΄ 20) πυροσβεστικής
διάταξης «Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασί−
ας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροπο−
ποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 3α/1981 (ΦΕΚ Β΄ 538), 3β/1983
(ΦΕΚ Β΄ 457), 3γ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 717) και 3δ/1995 (ΦΕΚ Β΄
959) πυροσβεστικές διατάξεις.
ii) Της υπ’ αριθµ. 6/1996 (ΦΕΚ Β΄ 150) πυροσβεστικής
διάταξης «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθή−
κες».
iii) Της υπ’ αριθµ. 8γ/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2007) πυροσβεστικής
διάταξης «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά
καταστήµατα και κατάργηση των υπ’ αριθµ. 1/1978, 8/1997,
8α/2002 και 8β/2004 πυροσβεστικών διατάξεων».
iv) Της υπ’ αριθµ. 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 Εγκυκλίου
∆ιαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος «Περί
υποδείξεως και εφαρµογής προληπτικών και κατασταλ−
τικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας».
v) Του Π.∆. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κανονισµός πυροπρο−
στασίας κτιρίων».
vi) Της υπ’ αριθµ. 11/2003 (ΦΕΚ Β΄ 817) πυροσβεστικής
διάταξης «Μέτρα και µέσα πυροπροστασίας σε λυόµε−
νες στεγασµένες κατασκευές µε εύκαµπτο περίβληµα
(τέντα)».
vii) Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθµών αυτοκινή−
των» του Π.∆. 455/1976 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Περί όρων και προ−
ϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκι−
νήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων −
λιπαντηρίων αυτοκινήτων» που δεν διαθέτουν αντλία
καυσίµου
εφόσον λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών και
ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο το πιστοποιητι−

κό (ενεργητικής) πυροπροστασίας δεν έχει χορηγηθεί
κατόπιν απαιτούµενης διενέργειας αυτοψίας ή δεν δύ−
ναται, κατ’ εκτίµηση του ∆ιοικητή της οικείας Π.Υ. να
χορηγηθεί εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από
την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και
των προβλεπόµενων δικαιολογητικών εγγράφων, τούτο
χορηγείται άµεσα και η Πυροσβεστική Αρχή υποχρε−
ούται να διενεργήσει αυτοψία εντός διµήνου από την
ηµεροµηνία χορήγησης, προκειµένου να διαπιστώσει
εάν τηρούνται τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που
προβλέπονται στην εγκεκριµένη µελέτη (ενεργητικής)
πυροπροστασίας.
Άρθρο 2
Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας −
εφαρµοζόµενη νοµοθεσία πυροπροστασίας
1. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ενερ−
γητικής) πυροπροστασίας που χορηγεί η Πυροσβεστική
Αρχή, καθορίζεται από άλλες ισχύουσες σχετικές δια−
τάξεις. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
σε κτίρια που εµπίπτουν στις διατάξεις του Π.∆. 71/1988
(ΦΕΚ Α΄ 32), έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών, εκτός
από τις περιπτώσεις που για συγκεκριµένες χρήσεις
κτιρίων και εγκαταστάσεων, προβλέπεται από άλλες
ειδικότερες ισχύουσες διατάξεις, διαφορετική διάρκεια
ισχύος.
2. Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις,
το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας χορη−
γείται εφόσον προβλέπεται στην ισχύουσα νοµοθεσία
και απαιτείται από την αδειοδοτούσα ή άλλη αρµόδια
Αρχή. Εξαιρουµένης της ρητής πρόβλεψης µη απαίτησης
χορήγησης στην ισχύουσα νοµοθεσία, στις περιπτώ−
σεις µη ύπαρξης αδειοδοτούσας Αρχής ή απαίτησης
άλλης αρµόδιας Αρχής, το πιστοποιητικό (ενεργητικής)
πυροπροστασίας χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτή−
µατος του ιδιοκτήτη − εκµεταλλευτή της επιχείρησης −
γκατάστασης.
3. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
συνοδεύει τα κατά περίπτωση οριζόµενα στην ισχύουσα
νοµοθεσία πυροπροστασίας δικαιολογητικά έγγραφα,
όπως εγκεκριµένη µελέτη (ενεργητικής) πυροπροστα−
σίας, σχέδια κατόψεων, Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης
Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας κ.λπ.
4. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
εκδίδεται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφεροµένων και
χωρίς να αποτελεί έγγραφο νοµιµότητας της επιχεί−
ρησης− εγκατάστασης, βεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα
αναφερόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη µέτρα και µέσα
(ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχει συνταχθεί σύµ−
φωνα τις διατάξεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου,
χωρίς αυτό να αποκλείει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρ−
καγιάς και τους συνεπαγόµενους κινδύνους στο χώρο
για τον οποίο εκδόθηκε, από διάφορες αιτίες ή άλλους
παράγοντες.
Άρθρο 3
Έκτακτοι έλεγχοι
1. Πλέον των οριζόµενων στις κείµενες διατάξεις, οι
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν σε
καθηµερινή βάση µε τους εντεταλµένους πυροσβεστι−
κούς υπαλλήλους τους, δειγµατοληπτικούς έκτακτους
ελέγχους, στις επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις που εµπί−
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πτουν στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας,
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα προβλε−
πόµενα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που περιγρά−
φονται στην εγκεκριµένη µελέτη και την ισχύουσα νο−
µοθεσία πυροπροστασίας, ενώ επιπροσθέτως, ελέγχουν
αν τηρείται από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων −
εγκαταστάσεων, το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης
Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν µικρές παραλεί−
ψεις από τα αναφερόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη και
την ισχύουσα νοµοθεσία πυροπροστασίας, η αρµόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί προθεσµία µέχρι δέκα
(10) ηµερολογιακών ηµερών στον ιδιοκτήτη − εκµεταλ−
λευτή της επιχείρησης − εγκατάστασης προκειµένου
να συµµορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ύστερα
από εκ νέου έκτακτο έλεγχο επιβάλλει τις κυρώσεις
του άρθρου 5 της παρούσας.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παρα−
λείψεις σε σχέση µε τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη
µελέτη και την ισχύουσα νοµοθεσία πυροπροστασίας, η
αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις
του άρθρου 5 της παρούσας.

µε τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα,
κατά του ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή της επιχείρησης −
εγκατάστασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείµενες δι−
ατάξεις.

Άρθρο 4
Χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού
ενεργητικής πυροπροστασίας

Εγκρίθηκε στην Αθήνα, στις 16 Μαΐου 2012

1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε επιχειρήσεις − εγκαταστά−
σεις που στεγάζονται σε κτίρια που εµπίπτουν στις δια−
τάξεις του κεφ. Α΄ του Π.∆. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), δύναται
να χορηγεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής
πυροπροστασίας, µέγιστης χρονικής διάρκειας ισχύος
ενός (1) έτους, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από την
εγκεκριµένη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας, προ−
κειµένου να συµµορφωθούν µε τις ισχύουσες πολεοδο−
µικές διατάξεις περί παθητικής πυροπροστασίας.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή µελέτης
ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση, απευθείας
στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για το σύνολο των
κτιριακών εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των
ηµιυπαίθριων χώρων και τυχόν προσθηκών αυτών.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προ−
σωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας,
είναι η λήψη και εγκατάσταση των διαλαµβανοµένων
στην εγκεκριµένη µελέτη, µέτρων και µέσων ενεργητι−
κής πυροπροστασίας.
3. Σε επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις στις οποίες έχει
ήδη χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής
πυροπροστασίας, δεν παρέχεται το δικαίωµα εκ νέου
χορήγησης.
Άρθρο 5
Κυρώσεις
Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο έλεγ−
χο στις επιχειρήσεις− εγκαταστάσεις που εµπίπτουν
στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας δια−
πιστώσει τη µη τήρηση των προβλεποµένων µέτρων
και µέσων πυροπροστασίας που περιγράφονται στην
εγκεκριµένη µελέτη και την ισχύουσα νοµοθεσία πυρο−
προστασίας, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής)
πυροπροστασίας γνωστοποιώντας άµεσα την ενέργειά
της στην αρµόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια
λειτουργίας καθώς και τις άλλες συναρµόδιες Αρχές και
κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύµφωνα

Άρθρο 6
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η
πυροσβεστική διάταξη υπ’ αριθµ. 13/2008 (ΦΕΚ Β΄ 1506)
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 13α/2010 όµοια
(ΦΕΚ Β΄ 141), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 10 Μαΐου 2012
Ο Αρχηγός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Αριθµ. 20839/18929
(3)
Αυτοδίκαιη λύση της δηµοτικής επιχείρησης µε την
επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Κατασκευής Έρ−
γων Τροιζηνίας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) «Οργανισµός
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/
Α΄/8.6.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/7.6.2010).
4. Την υπ’ αριθµ. 39/2011 Γνωµοδότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους αναφορικά µε την αυτοδίκαιη
λύση των επιχειρήσεων του Π.∆. 410/1995.
5. Την υπ’ αριθµ. 07/∆ΤΑ/2154/22.2.2000 απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 308/Β΄/
10.3.2000) µε την οποία συστάθηκε η αµιγής δηµοτική
επιχείρηση µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Κα−
τασκευής Έργων Τροιζηνίας».
6. Το υπ’ αριθµ. 3411/9.5.2012 έγγραφο του ∆ήµου
Τροιζηνίας µε το οποίο διαπιστώνεται ότι η «∆ηµοτική
Επιχείρηση Κατασκευής Έργων Τροιζηνίας» δεν είχε
προσαρµόσει το καταστατικό της στις διατάξεις του
Ν. 3463/2006 µέχρι την 31.12.2010, διαπιστώνουµε:
Την αυτοδίκαιη λύση της ως άνω επιχείρησης.
Η δαπάνη για την αµοιβή των εκκαθαριστών θα κα−
λυφθεί από το προϊόν της εκκαθάρισης της εν λόγω
επιχείρησης. Από τη λύση της επιχείρησης δεν προκα−
λείται καµία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του
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∆ήµου Τροιζηνίας. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρη−
σης όσα περιουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται
στο ∆ήµο.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2012
Με εντολή Γενικής Γραµµατέως
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ο Γενικός ∆ιευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθµ. οικ. 8700/91995
(4)
Σύσταση συνδέσµου µε την επωνυµία «Περιφερειακός
Σύνδεσµος Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλή−
των Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
Α) Των άρθρων 245 έως 251 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας
∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114).
Β) Των άρθρων 1, 104 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
Γ) Του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 «Τροποποίηση της
νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συ−
σκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανι−
σµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 94) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του
Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοι−
πές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138).
∆) Των άρθρων 13, 15, 16 και 17 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ−
µίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ)» (ΦΕΚ Α΄ 85).
Ε) Της παρ. 3 του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθµ. 2527/7.1.2009 κοινή υπουργική απόφα−
ση «Ειδικότερα ζητήµατα και θέµατα αναφορικά µε τη
λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την
άσκηση τιµολογιακής πολιτικής των Φορέων ∆ιαχείρι−
σης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ)» (ΦΕΚ Α΄ 83).
3. Την υπ’ αριθµ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ια−
κυβέρνησης «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανι−
σµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας µε το Ν. 3852/
2010 και αναλογική κατανοµή του πληθυσµού στις δηµο−
τικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3852/22010,
ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεµηθεί λόγω ελλι−
πών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (ΦΕΚ Β΄ 1292).
4. Το Π.∆. 138/2010 «Οργανισµός της Αποκεντρωµέ−
νης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ
Α΄ 231).
5. Την υπ’ αριθµ. 2990/18604/2011 απόφασή µας σχετικά
µε τη «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής της Γενικής
Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσα−
λίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.∆.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάµενο

της Γενικής ∆ιευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και
στους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της
ανωτέρω Γενικής ∆ιευθύνσεως» (ΦΕΚ Β΄ 385).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σύσταση – Σκοπός − Έδρα
1. Συνιστάται σύνδεσµος µε την επωνυµία «Περιφε−
ρειακός Σύνδεσµος Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Απο−
βλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας» ως νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού, στον οποίο
µετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήµοι των διαχειριστικών
ενοτήτων της περιφέρειας Θεσσαλίας.
2. Σκοπός του συνδέσµου είναι η ολοκληρωµένη δια−
χείριση των στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε το Περι−
φερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.∆.Α.), και
ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων
και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση,
µεταφόρτωση, θαλάσσια µεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία,
ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χω−
ρικής τους αρµοδιότητας, σύµφωνα και µε την υπ’ αριθµ.
2527/2009 (ΦΕΚ Α΄ 83) κοινή υπουργική απόφαση.
3. Ως έδρα ορίζεται η έδρα της Περιφέρειας Θεσσα−
λίας, ήτοι η Λάρισα.
Άρθρο 2
∆ιοίκηση
1. Όργανα διοίκησης του περιφερειακού συνδέσµου
ΦΟ∆ΣΑ Θεσσαλίας, είναι ο Πρόεδρος, η εκτελεστική
επιτροπή και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
2. Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου εκλέγεται
από τα µέλη αυτού µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών του και έχει τις αρµοδιότητες του
∆ηµάρχου και του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου.
3. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόε−
δρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως Πρόεδρο και έξι (6)
µέλη που εκλέγονται µαζί µε τέσσερα (4) αναπληρωµα−
τικά, µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του για
όλη τη δηµοτική περίοδο.
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Περιφερειακού Συνδέ−
σµου Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας αποτελείται από σαράντα οχτώ (48)
µέλη που καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και έχοντας
υπόψη την αριθµ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης (ΦΕΚ 1292/Β΄/11.8.2010), ως εξής:
1. Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας: ∆ήµος Αργιθέας
(6.084 κάτοικοι) ένα (1) µέλος, ∆ήµος Καρδίτσας (55.968
κάτοικοι) τρία (3) µέλη, ∆ήµος Λίµνης Πλαστήρα (7.392
κάτοικοι) ένα (1) µέλος, ∆ήµος Μουζακίου (17.910 κάτοι−
κοι) δύο µέλη (2), ∆ήµος Παλαµά (19.144 κάτοικοι) δύο
(2) µέλη, ∆ήµος Σοφάδων δύο (2) µέλη.
2. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας: ∆ήµος Αγιάς (14.121
κάτοικοι) δύο (2) µέλη, ∆ήµος Ελασσόνας (37.264 κάτοι−
κοι) τρία (3) µέλη, ∆ήµος Κιλελέρ (23.213 κάτοικοι) δύο
(2) µέλη, ∆ήµος Λαρισαίων (139.403 κάτοικοι) τέσσερα
(4) µέλη, ∆ήµος Τεµπών (16.466 κάτοικοι) δύο (2) µέλη,
∆ήµος Τυρνάβου (25.307 κάτοικοι) δύο (2) µέλη, ∆ήµος
Φαρσάλων (23.531 κάτοικοι) δύο (2) µέλη.
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3. Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας: ∆ήµος Αλµυρού
(21.169 κάτοικοι) δύο (2) µέλη, ∆ήµος Βόλου (141.675 κά−
τοικοι) τέσσερα (4) µέλη, ∆ήµος Ζαγοράς – Μουρεσίου
(6.936 κάτοικοι) ένα (1) µέλος, ∆ήµος Νοτίου Πηλίου
(11.563 κάτοικοι) δύο (2) µέλη, ∆ήµος Ρήγα Φερραίου
(12.096 κάτοικοι) δύο (2) µέλη.
4. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων: ∆ήµος Καλαµπά−
κας (27.555 κάτοικοι) δύο (2) µέλη, ∆ήµος Πύλης (20.019
κάτοικοι) δύο (2) µέλη, ∆ήµος Τρικκαίων (74.592 κάτοικοι)
τρία (3) µέλη, ∆ήµος Φαρκαδόνας (15.881 κάτοικοι) δύο
(2) µέλη.
5. Για τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και λει−
τουργία του περιφερειακού συνδέσµου ΦΟ∆ΣΑ Θεσ−
σαλίας εφαρµόζεται το άρθρο 15 του Ν. 4071/2012 και
αναλόγως, οι σχετικές περί συνδέσµων διατάξεις του
Ν. 3463/2006.
Άρθρο 3
Πόροι – Χρονική διάρκεια
1. Πόροι του Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων ∆ια−
χείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας
είναι:
α) Η ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α. και οι εισπράξεις από
το αντίτιµο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τρί−
τους.
β) Κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές
και κληροδοσίες.
γ) Έσοδα από την δική τους περιουσία, καθώς και από
συµµετοχή τους σε προγράµµατα.
δ) Έσοδα και πιθανές ενισχύσεις από συλλογικά συ−
στήµατα του Ν. 2939/2001.
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ε) Λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εµπορία
υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
πρόστιµα που επιβάλλονται για την καθυστερηµένη κα−
ταβολή εισφορών των Ο.Τ.Α. ή λοιπών πελατών κ.ο.κ.
2. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε τρι−
άντα (30) έτη και µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη−
σης µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
συνδέσµου.
Άρθρο 4
Έναρξη λειτουργίας
του «Περιφερειακού Σύνδεσµου Φορέων ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας»
Σε διάστηµα έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση της
παρούσας, οι σύνδεσµοι που έχουν συσταθεί ως ΦΟΣ∆Α
ή ανώνυµες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή
τοµέα που αρµοδιότητες ΦΟΣ∆Α στην Περιφέρεια Θεσ−
σαλίας συγχωνεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό
σύνδεσµο σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 16
του Ν. 4071/2012.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 11 Μαΐου 2012
Με εντολή Γενικής Γραµµατέως
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ο Γενικός ∆ιευθυντής
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.∆.

5€

−

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

,!$(",( (*+.-2#,( ).,.0.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδροµικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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