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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1038460/2439/Β0010
(1)
Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώ−
ματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων πο−
ταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού.

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαι−
ώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης
και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσι−
μων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο−
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού. .............................................
Μεταφορά υπαλλήλων. ...................................................................
Μεταφορά υπαλλήλων. ...................................................................
Μετάταξη υπαλλήλου. .....................................................................
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΤΑΧΥΕ−
ΚΤΥΠΩΣΕΙΣ − ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΕΠΕ με δ.τ. «ΤΑΧΥΤΥΠΟ»,
οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίη−
ση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μο−
νάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή. ......
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «Ι. ΧΟΥ−
ΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ», ορι−
στικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονά−
δας που προήλθε από την επένδυση αυτή. ..........
Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχεί−
ρησης του ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, ορι−
στικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονά−
δας που προήλθε από την επένδυση αυτή. ..........
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑ−
ΣΙΟΣ ΣΤ. ΒΑΚΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., οριστικοποίηση
του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή. ..........................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6706/Π09/5/126/
Ε/21.10.2008 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, περί υπαγωγής
της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ. ΚΟΥΡΗ − ΚΟΥ−
ΡΗΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. στις διατάξεις του
ν. 3299/2004. .....................................................................................
Πλεονάζον προσωπικό της επιχείρησης του Δήμου
με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Δήμου Πασσαρώνος (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ)» σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 263 και 269 του
ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). ..................................................................
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ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/19.12.2001
τ.Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδι−
κότερα τις διατάξεις των άρθρων 13, 15 και 31 αυτού,
ως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του
Δ/τος της 11/ 12.11.1929 (Φ.Ε.Κ. 399/12.11.1929 τ.Α΄) «Περί
Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 23/27.1.2000
(Φ.Ε.Κ. 18/7.2.2000 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 551/1988 (Φ.Ε.Κ. 259/17.11.1988
τ.Α΄) «Οργάνωση Νομαρχιών – Οργάνωση Οικονομικών
Υπηρεσιών».
5. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 40/
16.1.2009 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθο−
ρισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/2007 (Φ.Ε.Κ. 1950/
3.10.2007 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εσωτερικών περί καθορισμού αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών.
7. Την αναγκαιότητα ενιαίας, πειθαρχημένης και απο−
τελεσματικής διαχείρισης των κοινοχρήστων χώρων
του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και καλύτερης
αξιοποίησής τους, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης
Παραχωρείται απευθείας και με αντάλλαγμα στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθ−
μού της χώρας το δικαίωμα της απλής χρήσης των
κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
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παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων πο−
ταμών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους
περιφέρειας.
Το δικαίωμα αυτό επιτρέπεται να μεταβιβαστεί μερικά
ή ολικά από κάθε Ο.Τ.Α. σε δική του αμιγή δημοτική ή κοι−
νοτική επιχείρηση του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 ή σε
δημοτική ή κοινοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266
του ν. 3463/2006, που έχει συσταθεί από Ο.Τ.Α. Μετά την
υποχρεωτική προσαρμογή του καταστατικού της στις
διατάξεις του ν. 3463/2006, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 269 του εν λόγω νόμου, η αμιγής δημοτική ή
κοινοτική επιχείρηση εξακολουθεί να είναι φορέας του
ανωτέρω δικαιώματος, μόνο εφόσον έχει μετατραπεί σε
ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του ίδιου νόμου.
Προκειμένου για τις παραλίες και τις παρόχθιες ζώνες
το δικαίωμα παραχωρείται εφόσον έχει συντελεσθεί
η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των παρ. 2 και 3
του άρθρου 7 του ν. 2971/2001 απαλλοτρίωση ή έχουν
αυτές αποκτήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους με
άλλο τρόπο.
Άρθρο 2
Σκοπός παραχώρησης
Η απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγια−
λού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού γίνεται για
την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους
λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση
θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών,
λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λπ.), η τυχόν δε
άσκηση άλλης δραστηριότητας εκτός των ορίων της
παραχωρήσεως επισύρει τις συνέπειες του άρθρου 13
της παρούσας.
Άρθρο 3
Χρόνος παραχώρησης − Έναρξη ισχύος
Η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των
κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και πα−
ρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄
Βαθμού ισχύει μέχρι 31.12.2012.
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραχώρησης
ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 4
Αρνητικές προϋποθέσεις παραχώρησης
Δεν παραχωρείται η απλή χρήση των προαναφερο−
μένων κοινοχρήστων χώρων στις ακόλουθες περιπτώ−
σεις:
α. Όταν η διαχείρισή τους ανήκει σε άλλους φορείς
πλην του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Λιμε−
νικά Ταμεία, Οργανισμούς Λιμένων, Ε. Τ. Α. Α.Ε. κ.λπ.).
β. Όταν υφίστανται νόμιμες παραχωρήσεις βάσει των
διατάξεων των άρθρων 12 και 14 του ν. 2971/2001 σε
εμπορικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται χύδην
φορτία, σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές,
μεταλλευτικές, λατομικές, αλιευτικές επιχειρήσεις και
υδατοκαλλιέργειες, είτε βάσει ενοχικής σχέσης αυτών
με το Δημόσιο είτε βάσει μονομερούς πράξεως του
Δημοσίου.
γ. Όταν επ’ αυτών υπάρχουν εγκαταστάσεις που εξυ−
πηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας ή έχει
ανασταλεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους.

δ. Όταν έχουν εκτελεσθεί σε αυτούς έργα άνευ αδείας
ή καθ’ υπέρβαση αυτής και έχουν ληφθεί ή πρόκειται
να ληφθούν σχετικά μέτρα προστασίας.
ε. Όταν οι γεωμορφολογικές συνθήκες δεν το επι−
τρέπουν (π.χ. βραχώδεις – απόκρημνες ακτές) ή τίθεται
θέμα ασφάλειας και υγείας των λουομένων.
στ. Όταν το εύρος του αιγιαλού ή της όχθης είναι
μικρότερο των έξι (6) μέτρων.
Άρθρο 5
Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
όχθης και παρόχθιας ζώνης, που τελούν
υπό καθεστώς ειδικής προστασίας
Για την παραχώρηση του δικαιώματος χώρων αιγια−
λού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που τελούν
υπό καθεστώς ειδικής προστασίας (κηρυγμένοι αρχαι−
ολογικοί χώροι, προστατευόμενες περιοχές, ευπαθή
οικοσυστήματα, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και πολι−
τιστικού ενδιαφέροντος κ.λπ.) εφαρμόζονται οι ειδικές
διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αυτών και παρα−
χωρούνται κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων
κατά περίπτωση Υπουργών.
Άρθρο 6
Αντάλλαγμα
Το παραχωρούμενο δικαίωμα απλής χρήσης των κοι−
νοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρό−
χθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών
στους Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις, που μνημονεύονται στο
άρθρο 1 της παρούσας, υπόκειται σε αντάλλαγμα, το
οποίο ορίζεται σε ποσοστό 20% επί των εσόδων που
πραγματοποιεί ο Ο.Τ.Α. ή η επιχείρηση, τόσο από την
άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της παρού−
σας απόφασης στους κοινόχρηστους χώρους, όσο και
από τα μισθωτικά ανταλλάγματα τρίτων, στους οποίους
παραχώρησε το δικαίωμά του.
Οι Ο.Τ.Α. ή οι ανωτέρω επιχειρήσεις (όπου έχει με−
ταβιβασθεί το δικαίωμα παραχώρησης) υποβάλλουν
τα σχετικά στοιχεία (μισθωτήρια κ.λπ.), εντός δέκα (10)
ημερών, μετά την λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου,
στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία, η οποία και εκδίδει
σχετικό Χρηματικό κατάλογο, για την απόδοσή του ως
άνω υπολογισθέντος ανταλλάγματος στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ..
Μη τηρούμενης της ως άνω διαδικασίας από τους
Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις, η Κτηματική Υπηρεσία οφείλει
να φροντίσει για την εξασφάλιση αυτών (μισθωτηρί−
ων) από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., στις οποίες αυτά έχουν
κατατεθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10
της παρούσας, ή την Περιφέρεια (αρμόδια υπηρεσία
κατάθεσης ισολογισμών των Ο.Τ.Α.) και στη συνέχεια
να βεβαιώνει, με σχετικούς χρηματικούς καταλόγους,
τα ποσά που προκύπτουν εις βάρος των υπόχρεων,
ενεργώντας παράλληλα σύμφωνα με το άρθρο 13 της
παρούσας.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοι−
ώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία
των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών,
όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτη−
ση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το
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έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις,
πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λπ.), καθώς και η το−
ποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυ−
τοκινήτων κ.λπ.. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών
πινακίδων επιβάλλεται να γίνεται εκτός των κοινοχρή−
στων χώρων.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών,
ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε
είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου
χαρακτήρα (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα − τέντες κ.λπ.).
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους εντάσσεται και η
χρήση υλικών εναρμονιζομένων με το περιβάλλον (ξύλο,
ύφασμα).
Οι Ο.Τ.Α. έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για τον
καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την
τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και
γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της
αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλο−
ντος χώρου.
Σε περίπτωση λουτρικής εγκατάστασης, κατά την έν−
νοια του άρθρου 1 περίπτωση β΄ του π.δ. 23/2000 (Φ.Ε.Κ.
18/7.2.2000 τ.Α΄), οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να τηρούν τα
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ως άνω
π.δ/τος για πρόσληψη ναυαγοσωστών, τοποθέτηση κα−
τάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς
για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των
λουομένων, των εργαζομένων και όσων γενικά κινούνται
στους χώρους αυτούς.
Οι Ο.Τ.Α., μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους (δη−
μοτική αστυνομία, φύλακες, επιτηρητές, οδοκαθαριστές
κ.λπ.), έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που δι−
απιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις
επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμε−
σα τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες,
προκειμένου αυτές να προβαίνουν στη λήψη μέτρων
προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη κείμενη
νομοθεσία.
Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος παραχώ−
ρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων από
Ο.Τ.Α. σε επιχείρηση του άρθρου 1 της παρούσας, αυτή
καθίσταται συνυπεύθυνη στις ανωτέρω υποχρεώσεις.
Για την μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης
της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού,
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών
και πλεύσιμων ποταμών από Ο.Τ.Α. σε επιχείρηση του
άρθρου 1 της παρούσας, απαγορεύεται η καταβολή
οποιουδήποτε ανταλλάγματος.
Άρθρο 8
Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης
του δικαιώματος παραχώρησης από τους Ο.Τ.Α.
ή τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 προς τρίτους
Εγκρίνεται η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος
απλής χρήσης από τους Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις του
άρθρου 1 προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης,
έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηρι−
οτήτων του άρθρου 2 της παρούσας, με τους όρους και
τις προϋποθέσεις που τίθενται στο επόμενο άρθρο.
Οι έχοντες μισθωτική σχέση με τους Ο.Τ.Α. ή τις ανω−
τέρω επιχειρήσεις, υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτών
(άρθρο 7 της παρούσας) καθώς και στους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 9
Προϋποθέσεις μεταβίβασης του δικαιώματος
απλής χρήσης από τους Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις
του άρθρου 1 προς τρίτους
Για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης
από τους Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 προς
τρίτους, πλην των οριζομένων στις διατάξεις των παρ. 2
και 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, με την παρούσα
απόφασή μας ορίζουμε τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) Να μην υφίστανται στον προς μεταβίβαση κοινό−
χρηστο χώρο οι αρνητικές προϋποθέσεις παραχώρησης
του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.
β) Οι έχοντες το δικαίωμα της χρήσης των κοινοχρή−
στων χώρων άνευ δημοπρασίας (όμοροι) να ασκούν αυτό
κατά προτίμηση έναντι οποιουδήποτε άλλου ακόμα και
της επιχείρησης του Ο.Τ.Α. στον έμπροσθεν της άσκη−
σης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο.
Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από
τις δύο νοητές παράλληλες γραμμές που εκκινούν από
τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν
στην ακτή.
γ) Να μην τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ
των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα.
δ) Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του
περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας.
ε) Η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει το
50% του μεταβιβαζόμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν
οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1)
μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής
πλάτους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη
κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
στ) Ειδικότερα ο περιορισμός του β΄ εδαφίου της
παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/ 2001 των πεντακοσίων
(500) τετραγωνικών μέτρων για κάθε παραχώρηση δεν
ισχύει για τις όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Ακόμη ο περιορισμός του γ΄ εδαφίου της ίδιας πα−
ραγράφου των εκατό (100) μέτρων ισχύει και για τις
περιπτώσεις που η απλή χρήση ασκείται από τους ίδι−
ους τους Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 της
παρούσας.
ζ) Στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης εκ
των διατάξεων του νόμου η μεταβίβαση του δικαιώμα−
τος της απλής χρήσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο
κατόπιν δημοπρασίας.
Άρθρο 10
Διαδικασία και όροι μεταβίβασης του δικαιώματος
απλής χρήσης προς τρίτους
Τηρουμένων των, υπό των διατάξεων των παρ. 2 και 4
του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 και της παρούσας, όρων,
προϋποθέσεων και διαδικασίας, σε περίπτωση μεταβίβα−
σης του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων
χώρων προς τρίτους από τους Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις
του άρθρου 1, ορίζουμε την παρακάτω διαδικασία:
Η συμβατική σχέση μίσθωσης γίνεται με μισθωτήριο
συμβόλαιο, το οποίο συντάσσεται σε (4) τέσσερα αντί−
γραφα, που υπογράφονται, από τα συμβαλλόμενα μέρη,
αφού καταβληθεί εφ’ άπαξ από το μισθωτή τουλάχιστον
το ½ του προβλεπόμενου ετησίου μισθώματος.
Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα
στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση
και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου, που παραχω−
ρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λπ.), το είδος
της χρήσης και το καταβληθέν αντάλλαγμα.
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Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 4 του
άρθρου 13 του ν. 2971/2001, το μισθωτικό αντάλλαγμα
προσδιορίζεται με βάση τις μισθωτικές συνθήκες της
περιοχής ή προς το καθοριζόμενο βάσει του άρθρου 22
του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/1994 τ.Α΄).
Απαγορεύεται η εκμίσθωση με βάση τα τεμάχια των
ομπρελών και των καθισμάτων, όπως και ο συμψηφι−
σμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παρο−
χή υπηρεσιών από τον μισθωτή προς τον Ο.Τ.Α. ή την
επιχείρηση.
Η διάρκεια της μίσθωσης να ορίζεται αποκλειστικά και
μόνο εντός των χρονικών ορίων ισχύος της παρούσας
απόφασης.
Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω
υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μι−
σθωτές.
Τα αντίγραφα των μισθωτηρίων υποβάλλονται, με
ευθύνη του Ο.Τ.Α. ή της επιχείρησης στην οικεία Δ.Ο.Υ.
για καταχώρηση και θεώρηση και στη συνέχεια ένα εκ
των θεωρηθέντων υποβάλλεται με ευθύνη της Δ.Ο.Υ.
στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.
Μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο δεν φέρει θεώρηση
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. θεωρείται άκυρο από την Κτηματική
Υπηρεσία, το δε καταβληθέν από το μισθωτή αντάλλαγ−
μα, στο σύνολό του, είναι απαιτητό για καταβολή στο Δη−
μόσιο από τον Ο.Τ.Α. ή την επιχείρηση του άρθρου 1.
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον
κοινόχρηστο χώρο πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς
και η παραμονή αυτού μετά τη λήξη αυτής.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω το
Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα της λήψης μέτρων κατά
του μισθωτού.
Άρθρο 11
Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις
για τους εκμεταλλευτές καντινών.
Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το
δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτη−
ση αυτοκινούμενων τροχήλατων καντινών, μόνον όταν
αυτές φέρουν αριθμό κυκλοφορίας, έχουν μέγιστο πλά−
τος που δεν υπερβαίνει τα δυόμισυ (2,5) μέτρα, μέγιστο
μήκος που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) μέτρα, πληρούν
όλες τις νόμιμες προδιαγραφές, δεν συνδέονται στέρεα
μετά του εδάφους και έχουν τη δυνατότητα άμεσης
μετακίνησής τους σε κάθε χρονική στιγμή.
Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας επιτρέπεται μόνο
εφόσον ο χώρος τοποθέτησής της απέχει τουλάχιστον
εκατό (100) μέτρα από εγκατεστημένες επιχειρήσεις που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού (ξενοδοχεία,
κέντρα αναψυχής κ.λπ.).
Η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης σε
εκμεταλλευτές αυτοκινούμενων τροχήλατων καντινών
να ασκείται με εξαιρετική φειδώ και πάντοτε με την
προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένους
χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα αθέμιτου ανταγω−
νισμού ή προστριβών με τους πολίτες ή προβλήματα
αισθητικής ή υγιεινής.
Άρθρο 12
Λήψη μέτρων προστασίας
Το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινοχρή−
στων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, διατηρεί
το δικαίωμα για την προστασία τους, όπως επίσης και

όλες τις ερευνητικές και ελεγκτικές αρμοδιότητές του,
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Δ/γμα
11/ 12.11.1929, ν. 263/1968, ν. 2971/2001 κ.λπ.) και ασκούνται
από τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.
Άρθρο 13
Ανάκληση παραχώρησης
Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, που
τίθενται με την παρούσα, συνεπάγεται τη αυτοδίκαιη
ολική ή μερική, κατά περίπτωση, ανάκληση της παρα−
χώρησης.
Επίσης, η παραχώρηση υπόκειται, πάντοτε σε μονο−
μερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημοσί−
ου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και
ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή
της δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής
λιμενικών έργων.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Ο.Τ.Α. ή η επιχείρηση του
άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούται άμεσα να εγκα−
ταλείψει τη χρήση.
Η τυχόν ανάκληση της παραχώρησης προς τον Ο.Τ.Α.
συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των
παραχωρήσεων, που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής.
Η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία να ελέγχει την πιστή
τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της παραχώ−
ρησης και στις περιπτώσεις που αυτοί δεν τηρούνται,
να εισηγείται δια της αρμόδιας Δ/νσης Δημόσιας Περι−
ουσίας στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών την
έκδοση διαπιστωτικής πράξης της επελθούσης ανάκλη−
σης της παραχώρησης.
Άρθρο 14
Γενικές Ρυθμίσεις
Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα για μελλοντική
συμπλήρωση ή τροποποίηση της παρούσας, με τυχόν
πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για την αποτελε−
σματικότερη διοίκηση, διαχείριση και προστασία των
παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων και καλύτερη
αξιοποίησή τους προς όφελος της κοινοχρησίας.
Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων
αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται κάθε
φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινό−
χρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρήθηκε το
δικαίωμα της απλής χρήσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
(2)
Μεταφορά υπαλλήλων.
Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ9/Β/9083/3324/11.3.2009 κοινή
απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Μεταφορών και
Επικοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 2938/2001 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/6.8.2001) και την υπ’ αριθμ.
Δ16γ/06/362/Γ/24.7.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Μετάταξη − Μεταφορά προ−
σωπικού της ΤΕΟ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1503/Β΄/17.8.2007), μεταφέ−
ρονται οι υπάλληλοι της ΤΕΟ Α.Ε. με σχέση εργασίας
ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου ειδικ. ΠΕ Οι−
κονομικών
ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου ειδικ. ΤΕ Διοικητι−
κού − Λογ.
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη ειδικ.
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών,
στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνιστώμε−
νες προσωποπαγείς θέσεις.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών: 1228/23.3.2009).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
(3)
Μεταφορά υπαλλήλων.
Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ9/Β/9090/3323/11.3.2009 κοινή
απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Μεταφορών και
Επικοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 2938/2001 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/6.8.2001) και την υπ’ αριθμ.
Δ16γ/06/362/Γ/24.7.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Μετάταξη − Μεταφορά προ−
σωπικού της ΤΕΟ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1503/Β΄/17.8.2007), μεταφέ−
ρονται οι υπάλληλοι της ΤΕΟ Α.Ε. με σχέση εργασίας
ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου,
ΣΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου ειδικ. ΤΕ Διοικητι−
κού − Λογ.
ΚΟΥΤΣΙΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου ειδικ. ΔΕ οδηγών
στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνιστώμε−
νες προσωποπαγείς θέσεις.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών: 1228/23.3.2009).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
(4)
Μετάταξη υπαλλήλου.
Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ9/Β/9095/3321/11.3.2009 κοινή
απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Μεταφορών
και Επικοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του ν. 2938/2001 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/6.8.2001) και την
με υπ’ αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ/24.7.2007 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Μετάτα−
ξη − Μεταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1503/
Β΄/17.8.2007), μετατάσσεται ο υπάλληλος της ΤΕΟ Α.Ε.
ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου με βαθ. Β κλ. ΔΕ4
Διοικητικού − Λογ. στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο−
ρίας / Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου, σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση του ανωτέρω κλάδου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών: 1228/23.3.2009).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
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(5)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΤΑΧΥΕΚΤΥ−
ΠΩΣΕΙΣ − ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΕΠΕ με δ.τ. «ΤΑΧΥΤΥΠΟ», οριστι−
κοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που
προήλθε από την επένδυση αυτή.
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/2121/Π09/4/14/Ε/16.4.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/4583/Π09/4/14/Ε/9.9.2005
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και πιστοποιήθηκε η
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που
προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας «ΤΑΧΥ−
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ − ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΤΑΧΥΤΥΠΟ», που
αναφέρεται στην επέκταση − εκσυγχρονισμό μονάδας
γραφικών τεχνών με μετεγκατάστασή της, στη θέση
Βελβίτσι του Δήμου της Πάτρας του Νομού Αχαΐας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 1.523.453,00 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 384.917,15 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25,27% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
1.523.453,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
685.553,85 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 1.523.453,00 ευρώ.
− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό
των 452.982,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 29,73%
του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής
επένδυσης ποσού 1.523.453,00 ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 24.2.2009.
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 10.4.2009 (πρακτικά 55ης Συνε−
δρίασης).
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 345.817,35
ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
(6)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «Ι. ΧΟΥΛΙΑ−
ΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ», οριστικο−
ποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που
προήλθε από την επένδυση αυτή.
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/2126/Π09/4/53/Ε/16.4.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6681/Π09/4/53/
Ε/28.12.2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και πι−
στοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

της εταιρείας «Ι. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ−
ΤΑΛΛΟΔΟΜΗ», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας
κατασκευής μεταλλικών σκελετών κτιρίων και κάθε εί−
δους μεταλλικών κατασκευών, στη θέση Κούντουρος
του Δήμου Αιτωλικού του Νομού Αιτωλ/νίας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 763.991,00 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 254.695,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 33,34%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης,
ύψους 763.991,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
381.995,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 763.991,00 ευρώ.
− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό
των 127.300,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 16,66%
του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής
επένδυσης ποσού 763.991,00 ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 17.3.2009.
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 10.4.2009 (πρακτικά 55ης Συνε−
δρίασης).
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 214.495,50
ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
(7)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης
του ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, οριστικοποίη−
ση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή.
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/2124/Π09/4/149/Ε/16.4.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/4067/Π09/4/149/
Ε/28.7.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και πι−
στοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της
ατομικής επιχείρησης του ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝ/
ΝΟΥ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας
ελαιοτριβείου, στη θέση Ζεστή του Δήμου Μεσολογγίου
του Ν. Αιτωλ/νίας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 198.500,00 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 109.175,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
198.500,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
89.325,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 198.500,00 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 11.3.2009.
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 10.4.2009 (πρακτικά 55ης Συνε−
δρίασης).
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 44.325,00
ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
(8)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑ−
ΣΙΟΣ ΣΤ. ΒΑΚΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., οριστικοποίηση του
κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από
την επένδυση αυτή.
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/2128/Π09/4/213/Ε/16.4.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/273/Π09/4/213/Ε/19.1.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και πιστοποιήθηκε
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας
που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤ. ΒΑΚΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που αναφέρε−
ται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής προκατασκευα−
σμένων κτιρίων, πλησίον της Γέφυρας του Σελινούντος
στη θέση Παλιοκαμάρες του οικισμού Αγ. Κυριακής του
Δήμου Αιγίου του Ν. Αχαΐας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 433.799,00 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 117.569,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 27,10% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
433.799,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
216.899,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 433.799,00 ευρώ.
− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό
των 99.330,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 22,90% του
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού 433.799,00 ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που
προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 9.3.2009.
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 10.4.2009 (πρακτικά 55ης Συνε−
δρίασης).
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 113.899,50
ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6706/Π09/5/126/
Ε/21.10.2008 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδος, περί υπαγωγής της εται−
ρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ. ΚΟΥΡΗ − ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤ. ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/2119/Π09/5/126Ε/16.4.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6706/
Π09/5/126/Ε/21.10.2008 06 όμοια απόφαση, με την οποία
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ. ΚΟΥΡΗ − ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε., για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στον εκσυγχρονισμό μονάδας ελαιοτριβείου, στον οικι−
σμό Κάστρου του Δ.Δ. Κάστρου του Δήμου Κάστρου −
Κυλλήνης του Νομού Ηλείας.
− Το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
ορίστηκε στο συνολικό ποσό των 1.043.045,00 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 260.761,20 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του
συνολικού κόστους του ενισχυόμενου επενδυτικού σχε−
δίου, ύψους 1.043.045,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
624.957,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 59,92% του
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού 1.043.045,00 ευρώ.
− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό
των 157.326,80 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 15,084%
του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής
επένδυσης ποσού 1.043.045,00 ευρώ.
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 10.4.2009 (πρακτικά 55ης Συνε−
δρίασης).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
(10)
Πλεονάζον προσωπικό της επιχείρησης του Δήμου με
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δή−
μου Πασσαρώνος (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ)» σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 263 και 269 του ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.).
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
(Αριθμ. Απόφ. 65/2009)
Αφού έλαβε υπόψη του:
• την παραπάνω εισήγηση του Δημάρχου,
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• τις διατάξεις των άρθρων 252−270 του ν. 3463/2006
και ιδίως τα άρθρα 263 και 269, όπως ισχύουν,
• την υπ’ αριθμ. 187/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, με την οποία έγινε σύσταση της Δημοτι−
κής Κοινωφελούς Επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο:
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πασσαρώνος
(ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ)»,
• το Φ.Ε.Κ. 154/2.2.2009 τ.Β΄ στο οποίο δημοσιεύθηκε
η σύσταση της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.,
• την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθμ. 77/2007,
• την οικονομοτεχνική μελέτη σύμφωνα με την οποία
προτείνεται η μείωση του προσωπικού της επιχείρησης,
αποφασίζει ομόφωνα:
1. Το κάτωθι προσωπικό της επιχείρησης του Δήμου με
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Πασσαρώνος (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ)», κρίνεται ως πλεονάζον:
Α/Α Ονοματεπώνυμο
1

Ειδικότητα

Σχέση
Ημερομηνία
εργασίας πρόσληψης

Μηλιώνης Ιωάννης Εργάτης
Ιδιωτικού 30.9.2005
του Βασιλείου
καθαριότητας Δικαίου
Αορίστου
χρόνου

και μεταφέρεται στο Δήμο Πασσαρώνος, σε συνιστώ−
μενη προσωρινή προσωποπαγή θέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Συνιστάται μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής
ΥΕ16 Εργάτη Καθαριότητας, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου, στην οποία εντάσσεται ο υπάλληλος Μηλιώνης
Ιωάννης του Βασιλείου.
Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποι−
ονδήποτε τρόπο.
Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους
όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά−
στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπό−
ψη της προϋπηρεσίας του.
Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού,
ποσού 14.560,00 €, έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό
στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και
στον Κ.Α. 20−6021.001 «Αποδοχές. τακτικών υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου» σελ. 48 και θα προβλε−
φθεί και στους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών
των επόμενων ετών.
3. Η πράξη κατάταξης του μεταφερόμενου προσωπι−
κού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
269 του Δ.Κ.Κ., δημοσιεύεται από το αρμόδιο προς δι−
ορισμό όργανο του οικείου Ο.Τ.Α. στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελεούσα, 13 Απριλίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
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 μμορφή
ρφή 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. 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

*02007922904090008*

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

