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42348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Υπαγωγή της επιχείρησης «SOHNE KOTSIOVOU ΠΑ−
ΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» με δ.τ. «SOHNE KOTSIOVOU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ», στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 55091/ΥΠΕ/5/02778/Ε/Ν. 3299/04/
15−12−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν.3299/04, της επιχείρησης «SOHNE 
KOTSIOVOU ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SOHNE KOTSIOVOU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στη δημι−
ουργία τριών φωτοβολταϊκών σταθμών (Κ.Α ΣΤΑΚΟΔ 
2003: 401.1), ονομαστικής ισχύος 99 KW ο καθένας και 
συνολικά 297 KW, στη θέση Κάρτσοβα, του Δήμου Τρι−
πόλεως, του Νομού Αρκαδίας, συνολικής επιχορηγού−
μενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων 
(1.080.000,00 €) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων 
ευρώ (432.000,00 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28/07/2011 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(2)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επέν−
δυσης της εταιρείας «ΤΕΚΟΜ ΑΒΕΤΕ» που έχει υπα−
χθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04. 

 Με την υπ’ αριθμ. 54661/ΥΠΕ/5/00506/Ε/Ν. 3299/2004/
14−12−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11, 12 
εδάφιο β του Ν.3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
− οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΤΕΚΟΜ ΑΒΕΤΕ», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 
στοιχεία ισχύος 1.946,88 KW, στην Α ΒΙ.ΠΕ. Βόλου του 
Δήμου Ασωνίας του Νομού Μαγνησίας, με τους εξής 
όρους:

• Το συνολικό κόστος της επένδυσης, ανέρχεται στο 
ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα 
τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ 
(8.734.285) €.

• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (2.674.438) € 

που αποτελεί ποσοστό 30,62% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα έξι 
χιλιάδων εκατόν τριάντα τριών ευρώ (2.566.133) € που 
αποτελεί ποσοστό 29,38% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τριών 
χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ (3.493.714) €
που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 25−5−2009.
• Την πιστοποίηση 1 νέας θέσης απασχόλησης που 

ισοδυναμεί με 1 Ε.Μ.Ε.
• Την παρακράτηση ποσού ενίσχυσης 39.900 € λόγω 

της μείωσης των αριθμού των υφιστάμενων θέσεων 
απασχόλησης κατά 6,65 Ε.Μ.Ε. κατά το χρόνο ολο−
κλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσής της.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ενός 
εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων 
πενήντα ευρώ (1.410.850) €.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του 
Ν.3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(3)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙ−
ΟΜΑΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΜΕΒΙΟ Α.Ε», 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 54672/ΥΠΕ/5/01478/Ε/Ν. 3299/2004/
14−12−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
της επιχείρησης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΜΕΒΙΟ Α.Ε» στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας υποπροϊόντων 
(κυρίως πριονιδίων) ξύλου με σκοπό την παραγωγή συσ−
σωματωμάτων (pellets) ξύλου (κωδ. κλάδου ΣΤΑΚΟΔ: 
3720), στη θέση 9 ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ − ΒΟΛΟΥ, του 
Δήμου Κιλελέρ (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του Νομού 
Λαρίσης, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου τρια−
κοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και εκατόν εβδο−
μήντα τεσσάρων (1.344.174,00 €) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 34%, δηλα−
δή ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιά−
δων δεκαεννιά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (457.019,16 €).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 5 νέες θέσεις 
απασχόλησης (5 Ε.Μ.Ε).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 10/03/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
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(4)
    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποί−

ηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επέν−
δυσης της εταιρείας «ON TELECOMS Ανώνυμη Εται−
ρεία Τηλεπικοινωνιών» με δ.τ. «ON TELECOMS Α.Ε.» η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04. 

 Με την υπ’ αριθμ. 54856/ΥΠΕ/4/000653/Ε/Ν. 3299/2004/
14−12−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ON TELECOMS Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» με 
δ.τ. «ON TELECOMS Α.Ε.», με αντικείμενο την ανάπτυξη 
ευρυζωνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου στον νομό Ατ−
τικής, με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 
τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χι−
λιάδων είκοσι επτά ευρώ (23.764.027,00) €.

(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δεκα−
έξι εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιά−
δων οκτακοσίων δεκαεννέα ευρώ (16.634.819,00) € που 
αποτελεί ποσοστό 70% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων 
διακοσίων οκτώ ευρώ (7.129.208,00) € που αποτελεί πο−
σοστό 30% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

(δ) Την πιστοποίηση εκατόν σαράντα επτά (147) νέων 
θέσεων εργασίας και 185 συνολικών θέσεων εργασίας 
(185 ΕΜΕ), έναντι (100) νέων θέσεων εργασίας και (138) 
συνολικών θέσεων εργασίας (138 ΕΜΕ) που προβλεπό−
ταν στην απόφαση υπαγωγής.

(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 10−7−2009.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνω−

μοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2
του Ν.3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ύψους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξή−
ντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ 
(3.564.604,00) €.

Η περίληψη αυτή vα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(5)

    Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ» στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 54685/ΥΠΕ/5/00608/Ε/Ν. 3299/04/
14−12−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΜΑΛ−
ΘΕΙΑ ΑΕ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον 
ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό της ξενοδοχει−
ακής μονάδος CRETA PALACE 5* δυναμικότητας 806 
κλινών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003. 5511) στην περιοχή Μισσιριά, 
του Δήμου Ρεθύμνου Κρήτης, του Νομού Ρεθύμνου, της 

Περιφέρειας Κρήτης, συνολικής επιχορηγούμενης δα−
πάνης είκοσι επτά εκατομμυρίων (27.000.000,00) ευρώ, 
με ποσοστό επιχορήγησης 30,000% δηλαδή ποσό επι−
χορήγησης ύψους οκτώ εκατομμυρίων εκατόν χιλιάδων 
(8.100.000,00) ευρώ. 

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα επτά (17) 
νέες θέσεις απασχόλησης ή 8,5 ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 28−7−2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(6)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ 
O.E.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΙΛΥΡΑΣ O.E.», στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 54711/ΥΠΕ/5/02640/Ε/Ν. 3299/2004/
14−12−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
της επιχείρησης «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» με δ.τ. 
«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΙΛΥΡΑΣ O.E.» στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
κατασκευή δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (κωδ. κλάδου ΣΤΑ−
ΚΟΔ: 4011) στο Δήμο Αρριανών του Νομού Ροδόπης 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
συνολικής δαπάνης επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(720.000,00 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακόσιες ογδόντα οκτώ 
χιλιάδες ευρώ (288.000,00 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 14/07/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(7)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΣΤ. − ΜΑΡΑ−
ΓΚΟΣ Ι. O.E.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 54716/ΥΠΕ/5/02783/Ε/Ν. 3299/2004/
14−12−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
της επιχείρησης «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΣΤ. − ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ι. 
O.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στην κατασκευή φωτοβολταϊ−
κού σταθμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
(κωδ. κλάδου ΣΤΑΚΟΔ: 4011) στο Δήμο Οιχαλίας του 
Νομού Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συ−
νολικής δαπάνης τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(450.000,00 €).



42350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν ογδόντα χιλιάδες 
ευρώ (180.000,00 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 28/07/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(8)

     Υπαγωγή της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 54713/ΥΠΕ/5/02676/Ε/Ν. 3299/2004/
14−12−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
O.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται στην κατασκευή φωτοβολταϊκού 
σταθμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (κωδ. 
κλάδου ΣΤΑΚΟΔ: 4011) στο Δήμο Κιλελέρ του Νομού Λά−
ρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνολικής δαπάνης 
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ 
(120.000,00 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 14/07/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
        Αριθμ. 32448/29284 (9)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 190/2011 απόφασης του Δημοτι−

κού Συμβουλίου Αιγάλεω περί μεταφοράς προσωπι−
κού κατόπιν κατάργησης του ΝΠΔΔ «Συμβουλευτικό 
Κέντρο Δήμου Αιγάλεω» και σύστασης τριών (3) προ−
σωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/27−1−2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 269 § 4 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/
Α’/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 241 § 5 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α’/08−06−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 219 § 1, 2 και 5 του Ν. 3584/
2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28−06−2007) «Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

ε) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α’/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

στ) του άρθρου 10 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α’/2006) 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 13901/10782/27−06−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί κατάργησης του ΝΠΔΔ «Συμβουλευτικό Κέντρο 
Δήμου Αιγάλεω» (ΦΕΚ 1635/Β’/19−07−2011).

3. Την υπ’ αριθμ. 190/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγάλεω περί μεταφοράς προσωπικού κα−
τόπιν κατάργησης του ΝΠΔΔ «Συμβουλευτικό Κέντρο 
Δήμου Αιγάλεω» και σύστασης τριών (3) προσωποπαγών 
θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος έχει προβεί στην σύσταση των 
θέσεων κατόπιν του ελέγχου των ατομικών υπηρεσιακών 
φακέλων του μεταφερόμενου προσωπικού και έχει διαπι−
στώσει την συνδρομή όλων των απαραίτητων εκ του νόμου 
προϋποθέσεων για τη νομιμότητα των διαδικασιών της 
μεταφοράς των εργαζομένων στο Δήμο, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 190/2011 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω περί α) μεταφοράς του 
προσωπικού που υπηρετούσε στο καταργηθέν ΝΠΔΔ 
«Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αιγάλεω» στο Δήμο με 
την ίδια σχέση εργασίας και συγκεκριμένα των

− Παναγιωτακόπουλου Πέτρου του Δημητρίου, κλάδου 
ΠΕ Ψυχολόγων.

− Μανιά Παρασκευής του Γεωργίου, κλάδου TE Επι−
σκέπτριας Υγείας.

− Μπράιλα Αγγελικής του Νικολάου, κλάδου TE Μαιών 
και

β) σύστασης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον 
ΟΕΥ του Δήμου, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1

TΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 1

TΕ ΜΑΙΑ 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον υπό 
κατάρτιση οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του 
Δήμου. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν 
με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
40.000,00 €, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπο−
λογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 σε βάρος 
του Κ.Α. 15.6021. Ανάλογη δαπάνη ύψους 55.600,00 € 
περίπου θα προβλέπεται σε βάρος των Κ.Α. 15.6021 και 
15.6052.001 των προϋπολογισμών των επόμενων οικο−
νομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης   
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 42351

    Αριθμ. 43602/40430 (10)
Ορισμός Ληξιάρχου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/76 

(ΦΕΚ 143/Α’/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντι−
καταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 
του Ν. 2307/95.

2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/A’/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 
Αποκ/νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Το υπ’ αριθμ. 44514/2011 έγγραφο του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής περί ανάθεσης καθηκόντων λη−
ξιάρχου.

4. Την υπ’ αριθμ. 3943/1690 (ΦΕΚ 597/Β’/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό 
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημά−
των της Δ/νσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής, την υπάλληλο του Δήμου, 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗΣ του Χρυσοστόμου, κλάδου 
ΔΕ 1 Διοικητικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2011

Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Διευθύντρια Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

    Αριθμ. 42368/39196 (11)
Ορισμός Ληξιάρχου στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/76 

(ΦΕΚ 143/Α’/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντι−
καταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 
του Ν. 2307/95.

2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α’/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 
Αποκ/νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Το υπ’ αριθμ. 16760/2011 έγγραφο του Δήμου Μαρ−
κοπούλου Μεσογαίας, περί ανάθεσης καθηκόντων λη−
ξιάρχου.

4. Την υπ’ αριθμ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό 
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημά−

των της Δ/νσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα του 
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, την υπάλληλο του 
Δήμου, ΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννου, κλάδου ΔΕ 1 Διοι−
κητικού, με βαθμό Α΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2011

Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Διευθύντρια Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

    Αριθμ 62286 (12)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προσώ−

που με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ−
σης και Αποχέτευσης Δήμου Χορτιάτη».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 1, 109, 225, 238, 280 και 

283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010), β) του άρθρου 1
του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α’/1980), γ) των άρθρων 5 και 
7 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α’/2006), 
δ) των άρθρων 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» 
(ΦΕΚ 235/Α’/2010), ε) του άρθρου 90, του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α’/2005).

2. Την υπ’ αριθμ. 16024/2006 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
552/Β’/2006) σχετικά με τη σύσταση νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Χορτιάτη». Η συ−
στατική πράξη τροποποιήθηκε με την αριθ. 23030/2007 
απόφαση του Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας (ΦΕΚ 100/Β’/2008).

3. Την υπ’ αριθμ. 326/2011 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη που αφορά στην τροπο−
ποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου 
με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Δήμου Χορτιάτη».

4. Το γεγονός ότι μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
ο δήμος Χορτιάτη συνενώθηκε με τους δήμους Πανορά−
ματος και Πυλαίας συγκροτώντας το νέο δήμο Πυλαίας 
Χορτιάτη (άρθ. 1 παρ. 2 περίπτωση 19.6).

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 684/2011 (ΦΕΚ 88/Β’/31.1.2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, περί παροχής εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του νομικού προ−
σώπου ιδιωτικού δικαίου «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ−
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σης και Αποχέτευσης Δήμου Χορτιάτη» όσον αφορά 
την επωνυμία του ως εξής:

Η επωνυμία της επιχείρησης είναι «Δημοτική Επι−
χείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Πυλαίας 
Χορτιάτη».

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της πα−
ραπάνω επιχείρησης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 16024/2006 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΦΕΚ 552/Β’/2006), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2011

Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

F
(13)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.», η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04. 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/79161/2613/Π02/5/00252/Ε/
Ν. 3299/04/9−12−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανα−
τολικής Μακεδονίας − Θράκης πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.» που αναφέρεται 
στον Εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδας παραγωγής 
ειδών συσκευασίας στο Νέο Πύργο του Δ. Ορεστιάδας 
στο Ν. Έβρου, με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα−
τομμυρίου δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα 
πέντε ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (1.015.935,39 €).

(β) Η ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δια−
κοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα 
τριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (271.983,85 €) που 
αποτελεί ποσοστό 26,772% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εκατό ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατό ογδόντα 
εφτά ευρώ και οκτώ λεπτών (185.187,08 €) που αποτελεί 
ποσοστό 18,228% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εφτακοσί−
ων εξήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα έξι λεπτών 
(558.764,46 €) που αποτελεί ποσοστό 55,00% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής: Υφιστάμενες 
10,29 ΕΜΕ, Νέες 0 ΕΜΕ, Συνολικές 10,29 ΕΜΕ.

(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 13−10−2011.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρ−

θρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 24442/01−06−2011 εγκύκλιο της Γ.Γ. Επενδύσεων 
και Ανάπτυξης του ΥΠ.ΟΙ.A.N.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού διακοσίων εβδομήντα εννιά χιλιάδων 
τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι τριών λεπτών 
(279.382,23 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Περιφερειάρχη 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΡΟΥ 
F

(14)
   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 69049/7083/2−12−2010 πε−

ρίληψης που αφορά στην τροποποίηση των θέσε−
ων εργασίας επένδυσης της εταιρείας «ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/79495/2627/Π02/5/00084/Ε/
Ν. 3299/04/9−12−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανα−
τολικής Μακεδονίας − Θράκης, εγκρίθηκε η τροποποίη−
ση της υπ’ αριθμ. 69049/7083/2−12−2010 περίληψης που 
αφορά στην υπ’ αριθμ. ΙΕ/63434/6592/Π02/5/00084/Ε/
Ν. 3299/04/5−11−2010 απόφαση τροποποίησης της Γενικής 
Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θρά−
κης (ΦΕΚ Β΄ 1949) που αφορούσε τη μείωση των νέων 
θέσεων εργασίας επένδυσης της εταιρείας «ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στη Δράμα του Ν. Δράμας.

Με την ανωτέρω απόφαση τροποποιείται το αντι−
κείμενο της επένδυσης σε «επέκταση − εκσυγχρονισμό 
μονάδας παραγωγής εκρηκτικών υλών».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Περιφερειάρχη 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΡΟΥ 
F

(15)
     Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.», που έχει υπαχθεί στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/04. 

 Με την υπ’ αριθμ. 110832/3070/Π06/5/000250/Ε/
Ν. 3299/04/14−12−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στε−
ρεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004, του άρθρου 16 του 
Ν. 3908/2011 και του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010, πιστο−
ποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους 
και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡ−
ΓΑΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.», που αναφέρεται 
επέκταση βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών, στο 
135ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών − Λαμίας, στη ΔΕ Αταλάντης, ΠΕ 
Φθιώτιδας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000,000,00 €).

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννέα ευρώ 
(459.000,00€), που αποτελεί ποσοστό 45,90% του συ−
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νολικού κόστους της ενισχυόμενης δαπάνης της επέν−
δυσης.

γ) Το ύψος του τραπεζικού δανεισμού ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν είκοσι μία χιλιάδων ευρώ (121.000.00 €),
που αποτελεί ποσοστό 12,10% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.

δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (420.000,00 €), 
που αποτελεί ποσοστό 42,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.

ε) Πιστοποιείται η απασχόληση 32,5 ΕΜΕ.
στ) Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης καθορίζεται στο 

ποσό των 266.590,98 €.

ζ) Ορίζουμε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης την 06−05−2011.

η) Δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7 
του Ν. 3299/04 (παρ. 1δ του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011).

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 
διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02028942012110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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 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 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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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