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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28358/ΥΠΕ/5/00828/
Ε/Ν.3299/2004/ 29−06−2007 (ΦΕΚ 1821/Β/11−9−2007) 
απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της 
Εταιρείας με την επωνυμία «RENEWABLE ENERGY 
PARKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 Με την υπ’ αριθμ. 7636/ΥΠΕ/5/00828/Ε/Ν.3299/2004/ 
19−02−2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 28358/ΥΠΕ/5/00828/Ε/ 
Ν.3299/2004/29−06−2007 (ΦΕΚ 1821/Β/11−9−2007) απόφα−
ση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν.3299/04 της επιχείρησης «RENEWABLE 
ENERGY PARKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ενίσχυση 
επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που 
αναφέρεται στην ίδρυση τριών μονάδων φωτοβολτα−
ϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ισχύος 100 KW έκαστος ήτοι συνολικά 300 KW, η μία 
μονάδα βρίσκεται στην θέση Καλυβάκια του Δήμου 
Μονεμβάσιας (πρώην Δήμος Βοιών), του Νομού Λακω−
νίας και οι άλλες δύο μονάδες στις θέσεις Ντουμάζι 
και Μαντιλούσα, του Δήμου Τριφυλίας (πρώην Δήμου 
Αετού), του Νομού, Μεσσηνίας, συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης ποσού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι 
χιλιάδων (1.920.000,00) Ευρώ. 
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Η τροποποίηση αυτή δεν χρειάζεται την σύμφωνη 
γνώμη της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφω−
να με το αρ. 16 παρ. 2 του Ν.3299/2004 και το Π.Δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

    F 
 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28356/ΥΠΕ/5/00829/Ε/ 

Ν.3299/2004/29−06−2007 (ΦΕΚ 1821/Β/11−9−2007) από−
φασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της Εται−
ρείας με την επωνυμία «ECO ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ECO 
ENERGY A.E.».

  Με την υπ’ αριθμ. 7631/ΥΠΕ/5/00829/Ε/Ν.3299/ 2004/19−
2−2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 28356/ΥΠΕ/5/00829/Ε/ 
Ν.3299/2004/29−06−2007 (ΦΕΚ 1821/Β/11−9−2007) απόφα−
ση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν.3299/04 της επιχείρησης «ECO ENERGY 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο 
«ECO ENERGY A.E.» για την ενίσχυση επένδυσής της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
ίδρυση τριών μονάδων φωτοβολταϊκών συστημάτων πα−
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100 KW έκαστος 
ήτοι συνολικά 300 KW, η μία μονάδα βρίσκεται στην 
θέση Καλυβάκια του Δήμου Μονεμβάσιας (πρώην Δήμος 
Βοιών) του Νομού Λακωνίας και οι άλλες δύο μονάδες 
στη θέση Ντουμάζι, του Δήμου Τριφυλίας (πρώην Δήμου 
Αετού), του Νομού Μεσσηνίας, συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης ποσού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι 
χιλιάδων (1.920.000,00) Ευρώ. 

Η τροποποίηση αυτή δεν χρειάζεται την σύμφωνη γνώ−
μη της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα 
με το αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 3299/2004 και το Π.Δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

 F       
(3)

 Τροποποίηση ως προς την επωνυμία της εταιρείας και 
το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, και Ολο−
κλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους της επέν−
δυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας της εταιρείας «AVADRA ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ − ΔΙΑ−
ΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «AVADRA ΕΠΕ» 
(πρώην «SOLAR ENTERPRISES Ε.Π.Ε.») που υλοποιή−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 7510/19−02−2013 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων τροποποιείται το άρθρο 2 
«Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου» της απόφασης 

υπαγωγής, καθώς και το άρθρο 5 που αφορά το χρη−
ματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, και πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «AVADRA ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ − ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΟΙ−
ΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» 
με δ.τ. «AVADRA ΕΠΕ» που αναφέρεται στην ίδρυση 
φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας, στη θέση «Μπουλτσίστρα» του Δ.Δ. Κιμμερίων του 
Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
στο ποσό των διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακο−
σίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών 
(222.274,20 €).

2. Το ύψος της Ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εκατό τριάντα τριών, τριακοσίων εξήντα τεσσά−
ρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (133.364,52 €) που 
αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των ογδόντα οχτώ χιλιάδων, εννιακοσίων εννιά ευρώ 
και εξήντα οχτώ λεπτών (88.909,68 €) που αποτελεί 
ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

4. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 22−2−2010.
5. Δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας που 

αφορούν το αναφερόμενο επενδυτικό σχέδιο και πι−
στοποιείται η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων 
απασχόλησης.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του ποσού της επιχορήγησης στην εταιρεία «AVADRA 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΑΠΕ − ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «AVADRA ΕΠΕ» 
συνολικού ποσού ογδόντα οχτώ χιλιάδων, εννιακοσίων 
εννιά ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (88.909,68 €).

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 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

 F     
(4)

 Τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωση−
οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίηση της έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι. ΠΙΤΣΟΥ O.E.» που 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004. 

 Με την υπ’ αριθμ. 7898/ΥΠΕ/5/0946/Ε/Ν.3299/2004/ 
21−2−2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 45140/ΥΠΕ/5/0946/
Ε/Ν.3299/2004/30−11−2010 απόφαση υπαγωγής ως προς 
το Άρθρο 6 αυτής ως εξής:

Διαγράφεται η παρ. ζ. Ειδικοί Όροι
και πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του 

κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι. ΠΙΤΣΟΥ 
O.E.» που αναφέρεται στη δημιουργία φωτοβολταϊκού 
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σταθμού ονομαστικής ισχύος 99,84 KW, σε αγροτεμά−
χιο στη θέση «ΑΛΟΓΟΒΟΡΟΥΣ» στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ 
του Νομού Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με 
τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο 
ποσό των τριακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων εννιά 
ευρώ και ογδόντα λεπτών (302.409,80€).

2. Το ύψος της Ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και 
ενενήντα τεσσάρων λεπτών (90.722,94€) που αποτελεί 
ποσοστό 30,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

3. Το ύψος του μακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται 
στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι 
δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (90.722,94€) 
που αποτελεί ποσοστό 30,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

4. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ 
και ενενήντα δύο λεπτών (120.963,92€) που αποτελεί 
ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 22−11−2011. 
6. Δεν προβλεπόταν η δημιουργία νέων θέσεων ερ−

γασίας.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 

της επιχορήγησης ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων εν−
νιακοσίων εξήντα τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών 
(120.963,92€).

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 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

   F 
(5)

 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 64131/ΝΝ711/ ν.1892/90/4.12.1997 
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.1892/90 
επένδυση της «Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου». 

 Με την υπ’ αριθμ. 7781/ΝΝ711/ν.1892/90/21.2.2013 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ν. 3908/2011, 
άρθρο 11, παρ.4 περ.α και παρ. 5 περ. α και άρθρο 16, 
παρ. 1 και παρ.2 περ.ε) ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 64131/
ΝΝ711/ν.1892/90/4.12.1997 Υπουργική απόφαση υπαγωγής, 
στις διατάξεις του Ν. 1892/90, επένδυσης (προσθήκη, 
εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής και δημιουργία 
κτιρίων που περιλαμβάνουν ξενώνα, αίθουσα συνεδρίων, 
ηχοληψιών, ροτόντα και βοηθητικούς χώρους, για την 
εξυπηρέτηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων) 
της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκά−
λας Ναυπάκτου, λόγω αθετήσεων των υποχρεώσεων 
υπαγωγής που αφορούν.

1. Εκμίσθωση, πριν παρέλθει δεκαετία από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης, μέ−
ρους της επένδυσης χωρίς συνέχιση της λειτουργίας 
της στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο κατά παράβαση 
του άρθρου 18, παραγ. 1 του ν. 1892/90.

2. Τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της εγκριτι−

κής απόφασης, που συνιστούν όρο της εγκριτικής από−
φασης και η παράβαση τους επιφέρει την εφαρμογή 
του άρθρου 5 αυτής και της παραγράφου 5 του άρθρου 
6 του ν. 1892/90, περί ευθύνης του επενδυτή για την 
έκδοση όλων των απαιτούμενων κατά την ισχύουσα 
νομοθεσία, αδειών οικοδομικών εργασιών και εγκατα−
στάσεων, εφόσον δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα απο 
τον Κανονισμό υπ’ αριθμ. 55/1974, «περί μελέτης και 
εκτελέσεως απάντων των εκκλησιαστικών έργων», της 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

3. Μη τήρηση του όρου της εγκριτικής απόφασης, 
επιφέρουσα την εφαρμογή του άρθρου 5 αυτής και 
της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 1892/90 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 18 του ίδιου νόμου, σχετικά με 
τη διατήρηση της ταυτότητας του αντικειμένου και του 
σκοπού της επένδυσης.

4. Υποβολή, επιφέρουσα την εφαρμογή του άρθρου 
5 της εγκριτικής απόφασης και της παραγράφου 5 του 
άρθρου 6 του ν. 1892/90, ψευδών και παραπλανητικών 
στοιχείων, για την ισχύ της οικοδομικής άδειας και το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, αποσιώπηση στοιχείων για τα 
θέματα αυτά και ειδικά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
παράβαση της πρόβλεψης του άρθρου 1 παράγραφος 
2 του ν.1892/90.

Η καταβληθείσα επιχορήγηση ποσού εξακοσίων 
σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ 
(647.114€) επιστρέφεται έντοκα με την διαδικασία ει−
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Το ύψος της οφειλής προς το Δημόσιο της Ιεράς 
Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ιερά Ανδρώα 
Κοινοβιακή Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος) συ−
νυπολογιζομένων και των νομίμων τόκων μέχρι την 
8η Φεβρουαρίου 2013, ανέρχεται στο ύψος του ενός 
εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων 
επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (1.572.759€).

Μετά την δημοσίευση της περίληψης της παρούσας 
απόφασης στο ΦΕΚ θα συνταχθεί, και θα διαβιβαστεί 
στην Δ.Ο.Υ Ναυπάκτου, χρηματικός κατάλογος, στον 
οποίο θα αναγραφεί το ποσό της κύριας οφειλής ύψους 
647.114€, οι επιβαρύνσεις από νόμιμους τόκους από 
30.7.1998 (εκταμίευση της 1ης δόσης της επιχορήγησης) 
μέχρι 8.2.2013 ύψους εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων 
εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (925.645€) καθώς και 
οι επιβαρύνσεις από νόμιμους τόκους για το χρονικό 
διάστημα από 8.3.2013 μέχρι την ημερομηνία σύνταξης 
του χρηματικού καταλόγου.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
(7.12.2012, 586ης συνεδρίαση) του άρθρου 7 παρ. 15 του 
ν.3299/2004 (άρθρο 41 παρ.4 του ν. 4072/2011)

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

   F 
(6)

 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
επιχείρησης «ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ» 
σύμφωνα με το αρ. 8 παρ, 1 του Ν.3299/2004 και το 
αρ. 18 παρ. 6 του ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του 
Ν. 3908/2011 και το π.δ. 33/2011 

 Με την ΔΙΑΠ/ 120364/50388/Π10/5/533/Ν.3299/2004/ 
19.02.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρί−
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θηκε η τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό−
στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ.
Είδος Επένδυσης: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟ−

ΝΙΣΜΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣ−
ΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (28.1.1. 
στακοδ 2003).

Τόπος Εγκατάστασης: ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΜΠΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ, 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ.

Συνολικό Επιχορηγούμενο Κόστος Επένδυσης: 
192.000,00€.

Κόστος οριστικοποίησης: 169.241,95€.
Επιχορήγηση: 57.542,26€ (34%).
ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίστηκαν στην εγκριτική από−

φαση: 0.
ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της επέν−

δυσης: 0.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 7−12−2012.
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας: 7−12−2012.
Να καταβληθεί το υπόλοιπο της επιχορήγησης: 

24.902,00€ (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εννια−
κοσίων δύο ευρώ),

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 
16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1−2−2011) «Ενίσχυση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» 
και το Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14−4−2011 «Διαδικασία αξι−
ολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο ν. 3908/2011». 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
    F 

 Αριθμ. οικ. 3690 (7)
Υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες, 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυχτερινές 
ώρες υπαλλήλων του Δήμου Περιστερίου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄ 87/7−6−2010) «περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»,
β) Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 49 του Ν. 3584/07 

(Φ.Ε.Κ. 143 Α/28−6−2007),
γ) Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 20 του 

Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/27−10−11), όπως αντικαταστάθη−
καν με την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 
85/11−4−12),

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.3979/11 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
138) με τις οποίες αυξήθηκαν σε (40) οι εβδομαδιαίες 
ώρες εργασίας μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού Δημοσίου, ΟΤΑ 
α΄ και β΄ βαθμού και λοιπών ΝΠΔΔ, 

ε) Την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25−7−2011 (Β΄ 1659) από−
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις εγκυκλίους του 
Υπ. Διοικ. Μετ. και Ηλ. Διακυβέρνησης 1) ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 
1/15884/10−8−11 «Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργα−
σίας, προσέλευσης και αποχώρησης υπαλλήλων Δη−
μοσίου, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και λοιπών ΝΠΔΔ και 
ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες» και 
2) ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3−11−11, 

στ) Την με αριθμ. 296/29−11−12 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί έγκρισης κατ’ εξαίρεση καθιέρωσης 
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες Πε−
ριβάλλοντος και ποιότητας Ζωής για το έτος 2013, η 
οποία εγκρίθηκε με την 56206/49191/19−12−2012 όμοια 
απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3569/31−12−12, τεύχος Β΄,

ζ) τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 ο οποί−
ος επικυρώθηκε με την με αριθμ. 4957/4373/31−1−2013 
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
στον οποίο έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους κωδικούς 
20.6012.11 και 20.6051.111,

η) Το υπ’ αριθμ. οικ. 1432/28−12−2012 έγγραφο της Δ/
νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής περί αναγκαι−
ότητας της καθιέρωσης υπερωριών για το έτος 2013, θ) 
Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή πέρα από 
τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων 
των ως άνω υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εποχικών, 
εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το έτος 2013:
Α. Την υπερωριακή απασχόληση και μέχρι 20 ώρες 

μηνιαίως, από την δημοσίευση της παρούσης έως 
31−12−2013, απογευματινής εργασίας ανά υπάλληλο για 
τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής.

Β. Την υπερωριακή απασχόληση κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες 
μέχρι 16 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο για τις υπηρεσίες:

1. Υπηρεσία Περιβάλλοντος Αποκομιδής απορριμμά−
των και ανακυκλώσιμων υλικών και η Υπηρεσία Καθα−
ρισμού Κοινοχρήστων χώρων και ειδικών συνεργείων 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

2. Από την Υπηρεσία Διαχείρισης και Συντήρησης Οχη−
μάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 
Ζωής τρεις (3) τεχνίτες (Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι 
αυτοκινήτων).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στους κωδικούς 20.6012.11, με το ποσό των 190.000€ και 
20.6051.111 με το ποσό των 29.000€, του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Περιστέρι, 1 Φεβρουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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