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          Στην Αμφίκλεια, σήμερα 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου Αμφίκλειας, κατόπιν της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. οικ.168845/662/17-7-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 7η Συνεδρίαση 
(Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον 
Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί 
των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 1Ο  

Ε.H.Δ. 
Διόρθωση της υπ.αριθ.6/64/31-5-2005 [ΦΕΚ Β΄ 812/14-06-2005] απόφασης του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας, ως προς το άρθρο 1, του καταστατικού του νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου, αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την 
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και 
συντομογραφικά «Ο.Π.Α.Φ.», λόγω  γραφικού σφάλματος. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Η Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
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6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη  √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος   √ 10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης   √ 
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία  √ 
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 25 6 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 16 4 
 

 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα ένας (41), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας 
κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 1ου θέματος εκτός  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του 
σώματος την  με αριθμ πρωτ. οικ. 171322/1397/19-7-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα 
ακόλουθα:  
 

Έχοντας υπόψη : 

1.- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010),  σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 741 επ.του ΑΚ. 

2.- τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241/τα. Α΄/2010), ως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3.- την υπ. αριθμ.πρωτ.(οικ.)156489/4234/13-07-2017 (ΦΕΚ 2485/τ. Β΄/19-07-

2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων 

στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
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4.- την με αριθμ.πρωτ.(οικ.)100229/2885/09-09-2014 (ΦΕΚ Β΄2542/2014) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ανάθεσης  άσκησης τομέων 

αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας,   

4.- την υπ. αριθμ.31/28.02.2001 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 

Φθιώτιδας και τις υπ. αριθ.171/ 22.12.2004 [ ΦΕΚ Β 12/13-01-2005]  και 6/64/31-5-2005 

[ΦΕΚ Β΄ 812/14-06-2005] τροποποιήσεις της. 

5.-την υπ.αριθ. 219/2017 απόφαση του Π.Σ. με την οποία (α) τροποποιήθηκε το 

καταστατικό της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και συντομογραφικά 

«Ο.Π.Α.Φ.», σύμφωνα με το συνημμένο στην ίδια απόφαση σχέδιο, για την προσαρμογή 

του στις διατάξεις του Ν. 3852/2010  [άρθρα 194 επ.], (β) αλλάχθηκε η επωνυμία της και 

μετονομάστηκε  σε «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.» και (γ) εγκρίθηκε το συνημμένο και αναφερόμενο στην  

ίδια απόφαση σχέδιο καταστατικού με τις τροποποιήσεις του και  τη κωδικοποίηση των 

άρθρων του.  

6.- Το γεγονός ότι : 

6.1- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 παρ.1 του Ν. 3852 /2010 (Α΄87), οι 

αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν συσταθεί από νομαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις και νομαρχιακά διαμερίσματα περιέρχονται στις Περιφέρειες. 

6.2.- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.Φ.» συστήθηκε με την υπ. αριθμ. 

31 / 28.02.2001 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας και τις υπ. αριθ.171/ 

22.12.2004 [ ΦΕΚ Β 12/13-01-2005]  και 6/64/31-5-2005 [ΦΕΚ Β΄ 812/14-06-2005] 

τροποποιήσεις της. 

6.3.- Για τη σύσταση αυτού και ως αναφέρεται στις εν λόγω αποφάσεις, 

εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 73 του π.δ.30/1996. Ητοι με βάση το άρθρο 73 του 

π.δ.30/1996 «…Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνιστούν ιδρύματα, λοιπά 

νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 

Επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να μετέχουν σε Επιχειρήσεις….» ενώ  με βάση το άρθρο 

74 του π.δ.30/1996 «…Ιδρύματα - Λοιπά νομικά πρόσωπα 1. Τα ιδρύματα (όπως 

νοσοκομεία, βρεφοκομεία, Κέντρα Παιδικής Μέριμνας, γηροκομεία κ.λπ.), συνιστώνται, 

ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, με προεδρικό διάταγμα που ορίζει τα 

όργανα της διοίκησης, το σκοπό, τους πόρους, την Περιουσία και το όνομα του ιδρύματος. 

Το διάταγμα, εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου καθ` ύλη 

Υπουργού, αφού τηρηθούν και οι ειδικές για κάθε κατηγορία ιδρυμάτων διατάξεις. Τα 

ιδρύματα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπάγονται στην εποπτεία των 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που τα συνιστούν. 2. Τα λοιπά νομικά πρόσωπα 
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δημοσίου δικαίου συνιστώνται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση ορίζονται το 
όνομα, ο σκοπός, τα όργανα της διοίκησης, οι πόροι και η Περιουσία που 
αφιερώνεται σε αυτά. Αυτά τα νομικά πρόσωπα συνιστώνται για την οργάνωση 
ορισμένης υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη ικανοποίηση τοπικών αναγκών νομαρχιακού ενδιαφέροντος. 

….» 

 

6.4.-Στη προκειμένη περίπτωση  : 

α/ Με την υπ.αριθ. 31/28.02.2001 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 

Φθιώτιδας  (ΦΕΚ Β΄ 12/13.1.2005) συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου με την 

επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ" (Ο.Π.Α.Φ.) 

 β/ με την υπ.αριθ.171/ 22.12.2004  απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 

Φθιώτιδας (ΦΕΚ Β΄ 12/13.1.2005) τροποποιήθηκε το καταστατικό του Νομικού Προσώπου 

Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ" (Ο.Π.Α.Φ) και στο  Αρθρο 1 Μορφή - Επωνυμία - Έδρα 1. Ιδρύεται Νομικό 
Πρόσωπο με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ" και συντομογραφικά "Ο.Π.Α.Φ."….»  

γ/ με την υπ.αριθ. 6/64/6/64/31-5-2005 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 

Φθιώτιδας (ΦΕΚ Β΄ 812/14.06.2005) τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό του Νομικού 

Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ" και αναφέρεται στο  Άρθρο 1 : «…..Μορφή Επωνυμία Έδρα 1. 

Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ" και 
συντομογραφικά "Ο.Π.Α.Φ." …......» 

6.4.1.- Ητοι: (α) ενώ σε όλες τις αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου 

Φθιώτιδας [ υπ. αριθμ.31/28.02.2001 και υπ. αριθ.171/ 22.12.2004] αναφέρεται ως νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, (β) ενώ ο σκοπός, που προσδιορίζει και τη μορφή του 

νομικού προσώπου,  σε όλες τις αποφάσεις και στην υπ.αριθ. 6/64/31-05-2005 παραμένει 
ο ίδιος και χωρίς καμία μεταβολή, στην τελευταία τροποποίηση αναφέρεται στο άρθρο  

1 : «…..Μορφή Επωνυμία Έδρα 1. Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ" και συντομογραφικά "Ο.Π.Α.Φ." …......». 

6.4.2.- Επειδή πρόκειται περί προφανούς παραδρομής, καθόσον  είναι προφανές 

ότι πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αστική εταιρεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε όλα τα καταστατικά και στις τροποποιήσεις του, 

αναφέρεται σε  Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού  Δικαίου και μάλιστα αστική εταιρεία.  Αλλωστε 
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ο χαρακτήρας, που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο ως Νομικό Πρόσωπο, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνάδει μόνο σε πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το ότι  στην τελευταία 

τροποποίηση Αριθ. 6/64/31-05-2005  απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας 

(ΦΕΚ Β΄ 812/14.06.2005)  παρεισέφρησε η φράση «δημοσίου» αντί ιδιωτικού δικαίου,  σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να μετατρέψει ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σε 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αφού, θα πρέπει να μεταβάλλεται και ο σκοπός και η 

διαδικασία σύστασης του και να προσαρμόζεται στο άρθρο 74 παρ. 2 του Π.Δ. 30/1996, με 

βάση το οποίο το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συστήνεται για συγκεκριμένο σκοπό 

«…για την οργάνωση ορισμένης υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για 
την καλύτερη και αποτελεσματικότερη ικανοποίηση τοπικών αναγκών νομαρχιακού 
ενδιαφέροντος…..» πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει εν προκειμένω. 

 
7.- Επειδή άλλως η αναγραφή αυτή στην υπ.αριθ.6/64/31-05-2005 απόφαση του 

Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας, έγινε εκ παραδρομής και συνεπώς οφείλεται σε 

γραφικό σφάλμα, με βάση τα ανωτέρω. 

7.1.- Επειδή κατά το άρθρο 18 παρ.4 του Κ.Διοικ.Διαδ. αν το κείμενο της άνω 

απόφασης που δημοσιεύτηκε, έχει σφάλματα επιτρέπεται η Δημοσίευση διόρθωσής του, η 

οποία και περιορίζεται αποκλειστικώς στα σφάλματα αυτά, ενώ κατ’αναλογία με κατά το 

άρθρο 315 Κ.Πολ.Δ., αν  από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται 

λάθη γραφικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το 

δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα 

απόφασή του.. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Να διορθωθεί, λόγω γραφικού σφάλματος,  η  υπ.αριθ.6/64/31-05-2005 απόφαση 

του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας [ΦΕΚ Β΄ 812/14-06-2005] με την οποία 

τροποποιήθηκε το καταστατικό του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την 

επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ"  στο  Άρθρο 1 στο 

ΟΡΘΟ,  ως εξής : «…..Άρθρο 1 : Μορφή Επωνυμία Έδρα 1. Ιδρύεται Νομικό πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου, αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία 
"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ" και συντομογραφικά 
"Ο.Π.Α.Φ." …......» 

Η διόρθωση του γραφικού σφάλματος  να διαβιβαστεί για δημοσίευση στο Εθνικό 

Τυπογραφείο, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 16 παρ.4 του Ν. 3469/2006. 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Ομόφωνα,  εγκρίνει τη διόρθωση, λόγω γραφικού σφάλματος, της υπ.αριθ.6/64/31-
05-2005 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας [ΦΕΚ Β΄ 812/14-06-
2005] με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ"  
στο  Άρθρο 1 στο ΟΡΘΟ,  ως εξής : «…..Άρθρο 1 : Μορφή Επωνυμία Έδρα 1. 
Ιδρύεται Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ" και συντομογραφικά "Ο.Π.Α.Φ." …......» 
Η διόρθωση του γραφικού σφάλματος  να διαβιβαστεί για δημοσίευση στο Εθνικό 
Τυπογραφείο, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 16 παρ.4 του Ν. 3469/2006. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
               ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΜΗΛΙΔΟΥ 
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