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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1011/4/3στ (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1 Αγρονομικής Διάταξης 

«Ασφάλεια και Προστασία του αγροτικού περιβάλλο−
ντος και της πρόληψης αγροτικών αδικημάτων».

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
    Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παράγραφος 3 του ν. 3585/2007 «προ−

στασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄−148).

2. Το άρθρο 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων» (Α΄−231).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ.357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση 
θέσης αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών» (Β΄−3), κα−
θορίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 5 της Αγρονομικής Διάταξης υπ’ αριθμ. 

1 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1691/22.8.2008, τεύχος Β΄, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Απαγορεύεται να τοποθετούνται κυψέλες σε καλλι−

εργημένες ή ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς γραπτή 
συγκατάθεση των ιδιοκτητών.

Υποχρεούνται οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν, σε 
ικανό αριθμό κυψελών, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση 
και το τηλέφωνό τους. Επίσης υποχρεούνται, κατά την 
τοποθέτηση των κυψελών στην ύπαιθρο να ενημερώνε−
ται ο αρμόδιος αγροφύλακας της περιοχής».

2. Το δεύτερο εδάφιο της μόνης παραγράφου του 
άρθρου 7 της ως άνω Αγρονομικής Διάταξης αντικα−
θίσταται ως εξής:

«Ακόμη να αφήνονται προεξέχοντα σε δρόμους ή μο−
νοπάτια κλαδιά δένδρων, θάμνοι ή άλλα αντικείμενα 
που εμποδίζουν τη διάβαση πεζών και οχημάτων ή να 
ανοίγονται τάφροι ή άλλες εκβαθύνσεις, ώστε η διέλευ−
ση να καθίσταται επικίνδυνη».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας Αγρονομικής Διάταξης αρχίζει από 

τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η Αγρονομική αυτή Διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφη−

μερίδα της Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 22 Απριλίου 2009

Ο Αρχηγός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Eγκρίνεται
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 988 (2)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ του Δήμου Ευδή−
λου, Νομού Σάμου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
31 του ν. 3013/2002
15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
6 του ν. 2527/1997
2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.

3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/ΟΔΕ−
ΚΕΠ/14.10.2005, Φ.10307/17.5.2006, Φ.7ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 
έγγραφα του ΥΠΕΣΔ.Δ.Α, με τα οποία παρέχονται διευκρι−
νήσεις και οδηγίες για την συμπλήρωση των συμβάσεων 
των ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/14/34167/23.3.2009 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης − Τμήμα Επιχειρησιακό 
Κέντρο ΚΕΠ, το οποίο αφορά στην σύμβαση μίσθωσης 
έργου εξάμηνης διάρκειας σε ΚΕΠ η οποία λύεται αυ−
τοδίκαια ταυτόχρονα με την επιστροφή της υπαλλήλου 
του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που 
απουσιάζει με μακροχρόνια άδεια και σύμφωνα με τις 
οδηγίες του οποίου θα πρέπει να συναφθεί η κατανε−
μηθείσα σύμβαση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης 
έργου στον Δήμο Ευδήλου, Νομού Σάμου «διάρκειας 
έως έξι (6) μήνες στο ΚΕΠ του Δήμου» του οποίου η 
σύμβαση μίσθωσης έργου λύεται αυτοδίκαια ταυτό−
χρονα με την επιστροφή της υπαλλήλου του κλάδου 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που απουσιάζει 
με μακροχρόνια άδεια, με την προϋπόθεση εφαρμογής 
των παρακάτω όρων:

2. α) Ταχυδρομική αποστολή της ηλεκτρονικά συ−
ναφθείσας σύμβασης στο ΥΠΕΣΔ.Δ.Α στην Διεύθυνση 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ.

β) Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, 
διακοπής κτλ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα 
συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την προη−
γούμενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΟ/ΥΠΕΣΔ.Δ.Α. Σε διαφορε−
τική περίπτωση το ΥΠΕΣΔ.Δ.Α δεν θα κάνει δεκτή την 
νέα σύμβαση αλλά και δεν θα την χρηματοδοτήσει.

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου ΚΕΠ.

4. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την υπ’ αριθμ. 11123/8.5.2006 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔ.
Δ.Α ως εξής:

α) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠΙ ΚτΠ 
−ΣΑΕ 055/3 του ΥΠΕΣΔ.Δ.Α με μηνιαία αμοιβή συμβασι−
ούχου 880 ευρώ,

β) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι αντίστοιχες υποπεριπτώσεις:

γ) Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδοχι−
κές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει μηνι−
αία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία έναρξης του 
δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής την 1.2.2005).

δ) Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής 
την 1.2.2005).

5. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια από την χρονι−
κή στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνιμο 
προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σάμος, 21 Απριλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
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    Αριθμ. 7773 (3)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 

μίσθωσης έργου από το Δήμο Τυμπακίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθμ. 4607/23.1.2008 
και οικ. 2278/12.1.2009

3. Την υπ’ αριθμ. 8/2009 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία 
αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου για το έτος 2009.

4. Την από 12.2.2009 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου 
Δικηγόρου από την οποία προκύπτει ότι η πρόσληψη 
του αναφερόμενου στην παραπάνω απόφαση προσω−
πικού δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 20601/6.4.2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, με την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/217/5539/18.7.2008 απόφαση της Επιτρο−
πής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/
Α΄/2006) όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. 20597/6.4.2009 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 
Δήμο Τυμπακίου, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Δήμο Τυμπακίου σύμβα−
σης μίσθωσης έργου για το έτος 2009 ως κατωτέρω:

Α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν:
Δυο (2) Ναυαγοσώστες.
Β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή 

της σύμβασης μέχρι 3 μήνες.
Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: Η προστασία των λουό−

μενων στις πολυσύχναστες παραλίες.
Δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: 10.000,00 €, όπως ορίζεται 

ειδικότερα στην υπ’ αριθμ. 8/2009 απόφαση του Δήμου 
Τυμπακίου.

Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Τυμπακίου
Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−

θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο 
Τυμπακίου.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008 του Δήμου 
συνολικού ποσού 10.000,00 €.

Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα.

Ο Δήμος Τυμπακίου που κοινοποιείται η παρούσα, 
παρακαλείται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες 
έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, να ενημερώσει απευ−
θείας το ΥΠ.ΕΣ. εντός πέντε ημερών από λήψεως της 
παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 15 Απριλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

     (4)
 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παραγω−

γικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «Γ. 
ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 
που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/857/Π10/4/364/Ε/ν. 3299/2004/
13.4.2009 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η ολο−
κλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία Γ. ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ
Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.Ε.

Είδος Επένδυσης

Εκσυγχρονισμός
ολοκληρωμένης μορφής 
ξενοδοχείου
«IRINI MARE» 3*

Συνολική Δυναμικότητα 
(Ε.Ο.Τ.) 83 δωμάτια 174 κλίνες

Επιχορηγούμενη
Δυναμικότητα 35 δωμάτια 75 κλίνες

Τόπος Εγκατάστασης Αγία Γαλήνη, Δήμου
Λάμπης, Ν. Ρεθύμνης

Επιχορηγούμενο Κόστος 
Αρχικής Επένδυσης 950.000,00 ευρώ

Κόστος οριστικοποίησης 1.045.000,00 ευρώ

Επιχορήγηση 418.000,00 ευρώ
(ποσοστό 40%)

Νέα ΕΜΕ που
καθορίστηκαν
στην εγκριτική απόφαση

1,17

Νέες ΕΜΕ που
δημιουργήθηκαν λόγω της 
επένδυσης

6,87

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 26.6.2008

Ημερομηνία έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας 26.6.2008

Να καταβληθεί
το υπόλοιπο ποσό της επι−
χορήγησης

228.000,00 ευρώ

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 10.4.2009 κατά 
την 58η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

(5)
    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης 
«ΑΒΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» που υπήχθη στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/1417/Π10/5/0086/Ε/ν. 299/2004/
13.4.2009 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η 
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ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

Επωνυμία ΑΒΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Είδος Επένδυσης

Επέκταση εκσυγχρο−
νισμός μονάδας πα−
ραγωγής κουφωμάτων 
αλουμινίου και λοιπών 
αλουμινοσιδηροκατα−
σκευών

Τόπος Εγκατάστασης
Οδός Μ. Κατράκη 15,
Δ.Δ. Φοινικιάς, Δήμου
Ηρακλείου

Επιχορηγούμενο Κόστος Αρ−
χικής Επένδυσης 160.000,00 ευρώ

Κόστος οριστικοποίησης 168.000,00 ευρώ

Επιχορήγηση 57.120,00 ευρώ
(ποσοστό 34 %)

Νέες ΕΜΕ που καθορίστηκαν 
στην εγκριτική
απόφαση

2

Νέες ΕΜΕ που
δημιουργήθηκαν λόγω της 
επένδυσης

11

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης 14.2.2008

Ημερομηνία έναρξης παρα−
γωγικής λειτουργίας 12.12.2008

Να καταβληθεί το υπόλοιπο 
ποσό της επιχορήγησης 57.120,00 ευρώ

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 10.4.2009 κατά 
την 58η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

(6)
    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη−
σης «ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» που υπήχθη στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/1280/Π10/5/0006/Ε/ν. 3299/2004/
13.4.2009 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η 
ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

Επωνυμία ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Είδος Επένδυσης Επέκταση κατασκευή 
θερμοκηπίου

Τόπος Εγκατάστασης

Ταμαράς, Δ.Δ. Βραχα−
σίου, Κοινότητας Βρα−
χασίου (πρώην δήμος 
Νεαπόλεως) Νομού Λα−
σιθίου

Επιχορηγούμενο Κόστος
Αρχικής Επένδυσης 150.000,00 ευρώ

Κόστος οριστικοποίησης 157.500,00 ευρώ

Επιχορήγηση 63.000,00 ευρώ
(ποσοστό 40%)

Νέες ΕΜΕ που καθορίστηκαν 
στην εγκριτική απόφαση 0

Νέες ΕΜΕ που δημιουργήθη−
καν λόγω της επένδυσης 0

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 26.11.2008

Ημερομηνία έναρξης παρα−
γωγικής λειτουργίας 26.11.2008

Να καταβληθεί το σύνολο 
της επιχορήγησης 63.000,00 ευρώ

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 10.4.2009 κατά 
την 58η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

(7)
      Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης 
«ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ − ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ O.E.» 
που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/421/Π10/4/224/Ε/ν. 3299/2004/
13.4.2009 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η 
ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

Επωνυμία ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 
− ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ O.E.

Είδος Επένδυσης Μετεγκατάσταση επέκτα−
ση εκσυγχρονισμός μονά−
δας παραγωγής ξυλουργι−
κών προϊόντων

Τόπος Εγκατάστασης ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς, Δήμου 
Ηρακλείου, Νομού
Ηρακλείου

Επιχορηγούμενο Κόστος 
Αρχικής Επένδυσης

848.000,00 ευρώ

Κόστος οριστικοποίησης 975.000,00 ευρώ
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Επιχορήγηση 341.250,00 ευρώ
(ποσοστό 35%)

ΕΜΕ που καθορίστηκαν 
στην εγκριτική απόφαση

2

ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν 
λόγω της επένδυσης

8

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

5.11.2008

Ημερομηνία έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας

5.11.2008

Να καταβληθεί το
υπόλοιπο ποσό
της επιχορήγησης

192.850,00 ευρώ

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 10.4.2009 κατά 
την 58η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

(8)
      Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη πα−

ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επι−
χείρησης «Π. ΧΟΜΠΙΤΗΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.» με διακριτι−
κό τίτλο «JO−AN» που υπήχθη στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/9318/Π10/4/262/Ε/ν. 3299/2004/
3.4.2009 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η ολο−
κλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

Επωνυμία
Π. ΧΟΜΠΙΤΗΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε. 
με διακριτικό τίτλο
«JO−AN»

Είδος Επένδυσης
Εκσυγχρονισμός
ολοκληρωμένης μορφής 
ξενοδοχείου 3*

Τόπος Εγκατάστασης Δημητράκάκη 8, Δ.
Ρεθύμνου Ν. Ρεθύμνου

Επιχορηγούμενο Κόστος
Αρχικής Επένδυσης 410.000 ευρώ

Κόστος οριστικοποίησης 471.500 ευρώ

Επιχορήγηση 188.600 ευρώ
(ποσοστό 40%)

ΕΜΕ που καθορίστηκαν στην 
εγκριτική απόφαση 0

ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν 
λόγω της επένδυσης 0,4

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 31.12.2007

Ημερομηνία έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας 31.12.2007

Να καταβληθεί το υπόλοιπο 
ποσό της επιχορήγησης 106.600 ευρώ

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 10.4.2009 κατά 
την 58η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

(9)
    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη−
σης «ΚΑΡΤΕΡΟΣ Α.Ε.» που υπήχθη στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/1206/Π10/4/81/Ε/ν. 3299/2004/
13.4.2009 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η 
ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

Επωνυμία ΚΑΡΤΕΡΟΣ Α.Ε.

Είδος Επένδυσης

Εκσυγχρονισμός ολο−
κληρωμένης μορφής ξε−
νοδοχειακής μονάδας 3 * 
55 δωμάτια −105 κλίνες

Τόπος Εγκατάστασης Καρτερός Δ. Γουβών
Ν. Ηρακλείου

Επιχορηγούμενο Κόστος 
Αρχικής Επένδυσης 600.000,00 ευρώ

Κόστος οριστικοποίησης 690.000,00 ευρώ

Επιχορήγηση 276.000,00 ευρώ
(ποσοστό 40%)

ΝΕΕΣ ΕΜΕ που
καθορίστηκαν
στην εγκριτική απόφαση

0

ΝΕΕΣ ΕΜΕ που
δημιουργήθηκαν λόγω της 
επένδυσης

5

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης 27.6.2008

Ημερομηνία έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας 11.2.2009

Να καταβληθεί το υπόλοιπο 
ποσό της επιχορήγησης 156.000,00 ευρώ

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 10.4.2009 κατά 
την 58η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
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(10)
      Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης 
«ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΑΡ Ανώνυμη Ξενοδοχειακή και Τουρι−
στική Εταιρεία» με δ.τ. «ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΑΡ ΑΕΤΕ.» που 
υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/868/Π10/4/358/Ε/ν. 3299/2004/
13.4.2009 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η 
ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

Επωνυμία

«ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΑΡ Ανώνυ−
μη Ξενοδοχειακή και Του−
ριστική Εταιρεία» με δ.τ. 
«ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΑΡ ΑΞΤΕ.».

Είδος Επένδυσης

Εκσυγχρονισμός
ολοκληρωμένης μορφής 
της ξενοδοχειακής μονά−
δας ΝΕΦΕΛΗ 3 *
105 δωμάτια − 210 κλίνες

Τόπος Εγκατάστασης Πλατανές, Δ. Ρεθύμνου,
Ν. Ρεθύμνου.

Επιχορηγούμενο Κόστος 
Αρχικής Επένδυσης 1.600.000,00 ευρώ

Κόστος οριστικοποίησης 1.840.000,00 ευρώ

Επιχορήγηση 736.000,00 ευρώ
(ποσοστό 40%)

ΝΕΕΣ ΕΜΕ που
καθορίστηκαν στην
εγκριτική απόφαση

0

ΝΕΕΣ ΕΜΕ που
δημιουργήθηκαν λόγω της 
επένδυσης

1,14

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης 24.12.2008

Ημερομηνία έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας 24.12.2008

Να καταβληθεί το
υπόλοιπο ποσό
της επιχορήγησης

416.000,00 ευρώ

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 10.4.2009 κατά 
την 58η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

(11)
      Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη−
σης «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε» που υπήχθη στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004.

   Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/1684/Π10/4/0252/Ε/ν. 3299/2004/
13.4.2009 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η 

ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

Επωνυμία ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Είδος Επένδυσης Ίδρυση μονάδας παραγωγής 
ετοίμου κονιάματος
οικοδομικών εργασιών

Τόπος Εγκατάστασης Λατζιμάς, Δ.Δ. Πρίνου, Δήμου 
Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης

Επιχορηγούμενο Κόστος 
Αρχικής Επένδυσης

1.900.000,00 ευρώ

Κόστος
οριστικοποίησης

2.185.000,00 ευρώ

Επιχορήγηση 764.750,00 ευρώ
(ποσοστό 35%)

Νέες ΕΜΕ που
καθορίστηκαν στην 
εγκριτική απόφαση

8

Νέες ΕΜΕ που
δημιουργήθηκαν λόγω 
της επένδυσης

10

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

31.7.2008

Ημερομηνία
έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας

13.3.2009

Να καταβληθεί το σύνο−
λο της επιχορήγησης

764.750,00 ευρώ

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 10.4.2009 κατά 
την 58η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

(12)
      Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη−
σης «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε» που υπήχθη στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/1683/Π10/4/0251/Ε/ν. 3299/2004/
13.4.2009 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η 
ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

Επωνυμία ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Είδος Επένδυσης

Μετεγκατάσταση − επέκτα−
ση − εκσυγχρονισμό μονάδας 
παραγωγής τσιμεντοσωλή−
νων

Τόπος Εγκατάστασης Λατζιμάς, Δ.Δ. Πρίνου, Δήμου 
Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11831

Επιχορηγούμενο Κόστος 
Αρχικής Επένδυσης 1.900.000,00 ευρώ

Κόστος
οριστικοποίησης 2.185.000,00 ευρώ

Επιχορήγηση 764.750,00 ευρώ
(ποσοστό 35%)

Νέες ΕΜΕ που καθορί−
στηκαν στην εγκριτική 
απόφαση

3

Νέες ΕΜΕ που δημιουρ−
γήθηκαν λόγω της επέν−
δυσης

5

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης 31.7.2007

Ημερομηνία έναρξης πα−
ραγωγικής λειτουργίας 13.3.2009

Να καταβληθεί το υπό−
λοιπο ποσό της επιχο−
ρήγησης

432.250,00 ευρώ

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 10.4.2009 κατά 
ιην 58η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

(13)
      Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη−
σης «ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ» που υπήχθη στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004.

   Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/11748/Π10/4/0028/Ε/ν. 3299/2004/
13.4.2009 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η 
ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

Επωνυμία ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Είδος Επένδυσης Μετατροπή διατηρητέου 
κτίσματος σε τουριστικό 
κατάλυμα 3*

Τόπος Εγκατάστασης Πλατάνια, Δήμου Κουρη−
τών, Ν. Ρεθύμνης

Επιχορηγούμενο Κόστος 
Αρχικής Επένδυσης

115.000,00 ευρώ

Κόστος οριστικοποίησης 130.000,00 ευρώ

Επιχορήγηση 58.500,00 ευρώ
(ποσοστό 45%)

Νέες ΕΜΕ που καθορίστη−
καν στην εγκριτική απόφα−
ση

0

Νέες ΕΜΕ που δημιουρ−
γήθηκαν λόγω της επέν−
δυσης

0

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

30.12.2008

Ημερομηνία έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας

30.12.2008

Να καταβληθεί το υπόλοι−
πο ποσό της επιχορήγη−
σης

32.625,00 ευρώ

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 10.4.2009 κατά 
την 58η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

(14)
    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη−
σης «ΑΦΟΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ O.E.» που υπή−
χθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

   Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/5317/Π10/4/171/Ε/ν. 3299/2004/
13.4.2009 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η 
ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

Επωνυμία ΑΦΟΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ O.E.

Είδος Επένδυσης Εκσυγχρονισμός
ελαιουργείου

Τόπος Εγκατάστασης Θέση Αναδασμός, Δήμου 
Μοιρών, Ν. Ηρακλείου

Επιχορηγούμενο Κόστος 
Αρχικής Επένδυσης 240.000,00 ευρώ

Κόστος οριστικοποίησης 209.000,00 ευρώ

Επιχορήγηση 73.150,00 ευρώ (ποσοστό 
35%)

Νέες ΕΜΕ που καθορίστη−
καν στην εγκριτική
απόφαση

0,5

Νέες ΕΜΕ που δημιουργή−
θηκαν λόγω της
επένδυσης

0,25

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης 25.4.2008
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Ημερομηνία έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας 25.4.2008

Να καταβληθεί το υπόλοι−
πο ποσό της επιχορήγη−
σης

31.150,00 ευρώ

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 10.4.2009 κατά 
την 58η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

(15)
      Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη−
σης «Σ. Γιαννικάκης Τουριστικές & Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις Α.Ε.», που υπήχθη στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

   Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/1977/Π10/4/225/Ε/ν.3299/2004/
13.4.2009 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η 
ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

Επωνυμία
«Σ. Γιαννικάκης Τουρι−
στικές & Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις Α.Ε.».

Είδος Επένδυσης

Κατασκευή συμπληρω−
ματικών εγκαταστάσε−
ων στην ξενοδοχειακή 
μονάδα «ΑΚΤΗ ΦΟΔΕΛΕ» 
Α τάξης 842 κλινών

Τόπος Εγκατάστασης Φόδελε Δ. Γαζίου
Ν. Ηρακλείου

Επιχορηγούμενο Κόστος 
Αρχικής Επένδυσης 2.000.000,00 ευρώ

Κόστος οριστικοποίησης 2.300.000,00 ευρώ

Επιχορήγηση 920.000,00 ευρώ
(ποσοστό 40%)

ΝΕΕΣ ΕΜΕ που καθορίστη−
καν στην εγκριτική απόφα−
ση

3,17

ΝΕΕΣ ΕΜΕ που δημιουργή−
θηκαν λόγω της επένδυ−
σης

6,41

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης 30.6.2008

Ημερομηνία έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας 30.6.2008

Να καταβληθεί το υπόλοιπο 
ποσό της επιχορήγησης 680.000,00 ευρώ

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 10.4.2009 κατά 
την 58η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

(16)
      Μερική επιστροφή επιχορήγησης της επένδυσης της 

εταιρείας «Αντισεισμικοί Θώρακες Κρήτης Α.Ε.» 
που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 2601/1998 με την 
υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/4900/Π10/1/269/ν. 2601/1998/21.12.2001 
απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης και ολοκληρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/5264/Π1071/269/ν. 2601/1998/6.8.2004 
απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/11151/Π10/1/269/ν. 2601/1998/
21.4.2009 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η έντο−
κη επιστροφή με τη διαδικασία εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων της καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού δέκα 
χιλιάδων εξακοσίων είκοσι επτά Ευρώ και τριάντα πέντε 
λεπτών (10.627,35 €), λόγω μη τήρησης από τον φορέα 
της επένδυσης των όρων και των προϋποθέσεων της 
εγκριτικής απόφασης.

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 10.4.2009 κατά 
την 58η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

    Αριθμ. 10504/5951 (17)
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 44185/9855/

24.7.2008 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου «Περί καθορισμού αριθμού 
ατόμων που θα απασχοληθούν στη Ν.Α. Λακωνίας 
με σύμβαση μίσθωσης έργου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−

ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄/1997).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.επ. του Αστικού 
Κώδικα.

3. Την υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄/2006) 
«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα». 

4. Την υπ’ αριθμ.. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/166/31350/22.5.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 
33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄/2006), με την οποία εγκρίθηκε 
η ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα.

5. Το υπ’ αριθμ. 33187/13.6.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με το οποίο εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης μί−
σθωσης έργου από τη Ν.Α. Λακωνίας με δύο (2) άτομα 



ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους.

6. Την υπ’ αριθμ. 44185/9855/24.7.2008 απόφασή μας 
«Καθορισμός ατόμων που θα απασχοληθούν στη Ν.Α. 
Λακωνίας με σύμβαση μίσθωσης έργου». 

7. Το υπ’ αριθμ. 421/9.3.2009 έγγραφο της Υπηρεσίας 
Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Λακωνίας.

8. Το υπ’ αριθμ. 793/7.4.2009 έγγραφο της Ν.Α. Λακω−
νίας με το οποίο μας εστάλη σχέδιο απόφασης, απο−
φασίζουμε: 

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 441
85/9855/24.7.2008 απόφασή μας και στο αποφασιστικό 
αυτής στις παραγράφους Γ και Ι ως εξής: 

Γ. Το έργο που θα εκτελέσει ο ανάδοχος αφορά την 
ενίσχυση εφαρμογής των προγραμμάτων ανάταξης 
των πυρόπληκτων περιοχών του Νομού μας και ειδικό−
τερα την επιστημονική, διοικητική και τεχνική υποστή−
ριξη των ανωτέρω προγραμμάτων και συγκεκριμένα: 
α) στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για 
την υποβολή προτάσεων για την αποκατάσταση και 
προστασία των έργων υποδομής των πυρόπληκτων 
περιοχών αρμοδιότητας της Ν.Α. Λακωνίας, β) στη 
σύνταξη και ανάθεση μελετών κατά περίπτωση για 
την εκτέλεση των απαραίτητων έργων και γ) στην 
κατασκευή επειγόντων και αναγκαίων έργων για την 
προστασία των υποδομών (οδικών δικτύων κ.λ.π.) από 
τις συνέπειες της αλλοίωσης του αναγλύφου των 
περιοχών και της μεταβολής της διαίτης των ομβρίων 
υδάτων.

Ι. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθων καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλλήλων, 
δεν μπορεί να εκτελεστεί από τους υπαλλήλους της 
Ν.Α., καθώς η εφαρμογή των προγραμμάτων ανάτα−
ξης των πυρόπληκτων περιοχών προέκυψε ύστερα από 
τις πολλαπλές καταστροφικές πυρκαγιές του έτους 
2007 σε πολλές περιοχές του Νομού και απαιτεί την 
επείγουσα υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων, 
μελετών και έργων, δεν καλύπτει πάγιες ανάγκες και 
δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 44185/9855/4.7.2008 
απόφασή μας (ΦΕΚ 1660/18.8.2008/τ.Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 14 Απριλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. 10506/5952 (18)
Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν 

στη Ν.Α. Λακωνίας με σύμβαση μίσθωσης έργου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−

ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄/1997).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.επ. του Αστικού 
Κώδικα.

3. Την υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄/2006) 
«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα». 

4. Την υπ’ αριθμ.. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/ 17/20610/21.1.2009 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 
33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄/2006), με την οποία εγκρίθηκε 
η ανάθεση έργου σε πέντε (5) άτομα.

5. Το υπ’ αριθμ. 5123/16.2.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με το οποίο εγκρίνεται η σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου από τη Ν.Α. Λακωνίας 
πέντε (5) ατόμων ( 1 ατόμου ΠΕ Κοινωνιολόγου ή 
Ψυχολόγου, 1 ατόμου ΥΕ Επιμελητών, 1 ατόμου ΥΕ Κα−
θαριστριών, 1 ατόμου ΔΕ Νοσηλευτικής και 1 ατόμου 
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού ), για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έτους.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη συνολικού ποσού 81.600 
ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
της Ν.Α. 

7. Το υπ’ αριθμ. 5102/2823/23.2.2009 έγγραφό μας στο 
Νομάρχη Λακωνίας για αποστολή σχεδίου απόφασης 
για υπογραφή.

8. Το υπ’ αριθμ. 1022/7.4.2009 έγγραφο Ν.Α. Λακωνίας 
με το οποίο μας εστάλη σχέδιο απόφασης για υπο−
γραφή.

9. Την υπ’ αριθμ. 484/5.3.2009 βεβαίωση Ν.Α. Λακωνίας 
ότι έχουν εξασφαλισθεί οι πιστώσεις που απαιτούνται 
από τα ταμιακά υπόλοιπα οικονομικού έτους 2008 των 
τελών μεταβίβασης οχημάτων.

10. Την από 11.7.2008 γνωμοδότηση − βεβαίωση Δικηγό−
ρου Ν.Α. Λακωνίας ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις 
μίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτη−
μένης εργασίας, αποφασίζουμε: 

Α. Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που είναι απα−
ραίτητα να τους ανατεθεί έργο με σύμβαση μίσθωσης, 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με τις 
ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 κ.επ. του Αστικού 
Κώδικα ως κατωτέρω:

• Ένα (1) άτομο ΠΕ Κοινωνιολόγου ή Ψυχολόγου
• Ένα (1) άτομο ΥΕ Επιμελητών
• Ένα (1) άτομο ΥΕ Καθαριστριών
• Ένα (1) άτομο ΔΕ Νοσηλευτικής
• Ένα (1) άτομο ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Β. Το έργο που θα εκτελέσουν οι ανάδοχοι αφορά το 

συντονισμό των διαφόρων υπηρεσιών που εμπλέκονται 
στη λειτουργία του Κέντρου Λαθρομεταναστών, επι−
κοινωνία και καταγραφή αιτημάτων λαθρομεταναστών, 
καθαρισμό και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, 
ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των απαιτουμένων προ−
μηθειών, οργάνωση, σίτιση και διαμονή των φιλοξενου−
μένων. 

Γ. Το ύψος της αμοιβής των αναδόχων ορίζεται σε 
81.600 ευρώ, (1.600 ευρώ μηνιαίως για κάθε ανάδοχο του 
Κλάδου ΠΕ, σε 1.400,00 Ευρώ μηνιαίως για κάθε ανάδο−
χο του κλάδου ΔΕ και σε 1.200,00 Ευρώ μηνιαίως για 
κάθε ανάδοχο του κλάδου ΥΕ), συμπεριλαμβανομένων 
των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 

Δ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστα−
σίας θα παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του ανα−
τιθέμενου έργου και θα δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. 
Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται βεβαίωση 
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του Νομάρχη, για την πληρότητα και αρτιότητα του 
έργου.

Ε. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το Κέντρο 
Λαθρομεταναστών της Ν.Α. Λακωνίας.

ΣΤ. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Ζ. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 
και Πάσχα καθώς και άδεια και επίδομα αδείας, ενώ δεν 
υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση του 
αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Η. Απασχόληση των αναδόχων σε έργα ή εργασίες 
άσχετες με αυτές που περιγράφονται στην παρούσα 
απόφαση απαγορεύονται.

Θ. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο 
των συνήθων καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλλή−

λων, δεν μπορεί να εκτελεστεί από τους υπαλλήλους 
της Ν.Α. καθώς η λειτουργία του Κέντρου Λαθρομε−
ταναστών, η επικοινωνία και η καταγραφή αιτημάτων 
λαθρομεταναστών, ο καθαρισμός και συντήρηση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων, ο ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος των απαιτουμένων προμηθειών, η οργάνωση 
,η σίτιση και η διαμονή των φιλοξενουμένων δεν καλύ−
πτει πάγιες ανάγκες και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη 
εργασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 14 Απριλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02009331905090012*
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