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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1) 

   Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.25374
Συγκρότηση και καθορισμός μελών Επιτροπής διενέρ−

γειας και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσι−
ών επιστημονικής και οργανωτικής υποστήριξης στη 
Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. για την πραγματοποίηση της Πρώ−
της Συνεδρίασης του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων, στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθ−
μιση 2007−2013», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 
Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για την τριετία 2008−2010.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001) πρόγραμμα «ΠΟΛΙ−

ΤΕΙΑ», που αφορά στις βασικές δράσεις για τη μεταρ−
ρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 
138/Α/2005) και το αρ. 21 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/
Α/2006). 

2. Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του 
Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

3. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημόσιου 
Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλ−
λες διατάξεις».

4. Του π.δ. 118/2004 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου».

5. Του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007) “Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 31.3.2004 περί συντονισμού των διαδικασι−

ών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16.11.2005.

6. Του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994) 
σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο 
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

7. Του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/1988) «Οργανισμός 
Υπηρεσιών του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

8. Του π.δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α/1995) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης.

9. Του ν. 3200/2003 Άρθρο 24, περ. 1 (ΦΕΚ 281/Α/2003) 
«Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και 
λοιπές διατάξεις στο ΥΠΕΣΔΔΑ και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της».

10. Του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/Α/2007) «Συγχώνευση 
Υπουργείων», με το οποίο συγχωνεύεται το Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης στο Υπουργείο Εσω−
τερικών. 

11. Tην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1./2/27098/12.10.2007 (ΦΕΚ 
2023/Β/2007) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσω−
τερικών, στο Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. στο 
Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Ι.

12. Την υπ’ αριθμ. 2/45564/0026/31.7.2001 απόφαση (ΦΕΚ 
1066/Β/2001) «Αύξηση και ορισμός σε Ευρώ των χρηματι−
κών ποσών» του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/1995.

13. Την υπ’ αριθμ. 15453/5.8.2005 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομίας και Οικο−
νομικών (ΦΕΚ 1120/Β/2005) : Κανονισμός Εφαρμογής του 
Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. ΔΙΔΙΜ/Φ30/6/13271/25.5.2007 όμοια απόφαση 
(ΦΕΚ 900/Β/2007). 

14. Την υπ’ αριθμ. 10/23.6.2008 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για 
την τριετία 2008−2010.

15. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΙΜ/Φ.33/6/20719/29.7.2008 απόφα−
ση ένταξης έργου στο Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για την τριετία 
2008−2010, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής 
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και οργανωτικής υποστήριξης στη Γ.Γ.Δ.Δ.και Η.Δ. για 
την πραγματοποίηση της Πρώτης Συνεδρίασης του Δι−
κτύου Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

16. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Φ.371.1/1/23943/5.9.2008 από−
φαση για την «Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου 
με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και ορ−
γανωτικής υποστήριξης στη Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. για την 
πραγματοποίηση της Πρώτης Συνεδρίασης του Δικτύ−
ου Εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π. 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», που θα υλοποι−
ηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», για την τριετία 
2008−2010.

17. Το από 15.9.2008 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενι−
κού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφο−
ρικά με τον «Ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Παροχή υπη−
ρεσιών επιστημονικής και οργανωτικής υποστήριξης 
στη Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. για την πραγματοποίηση της Πρώ−
της Συνεδρίασης του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων» στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 
2007−2013», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ», για την τριετία 2008−2010.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. 1. Συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Δι−
οίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών Πενταμελή Επιτροπή για τη διενέργεια 
και αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή αναδόχου 
για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών επιστημονι−
κής και οργανωτικής υποστήριξης στη Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. 
για την πραγματοποίηση της Πρώτης Συνεδρίασης του 
Δικτύου Εμπειρογνωμόνων» στο πλαίσιο εφαρμογής 
του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», που θα 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», για την 
τριετία 2008−2010.

2. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός και εκτός του κανο−
νικού ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών και σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων.

3. Η θητεία της Επιτροπής αρχίζει με την έκδοση της 
παρούσας απόφασης και λήγει με την οριστική παρα−
λαβή του έργου.

4. Έργο της Επιτροπής είναι η παροχή επιστημονικής 
καθοδήγησης και υποστήριξης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

5. Η επιτροπή θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, το 
οποίο θα υποβάλλει σε τρία (3) αντίγραφα στο Τμήμα 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γ.Γ.Δ.Δ. 
και Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί το πέμπτο Μέλος της 
Επιτροπής, εκτός αν η Πρόεδρος της Επιτροπής ορίσει 
άλλο Μέλος.

Β. Ορίζουμε τα μέλη της πενταμελούς Επιτροπής για 
τη διενέργεια και αξιολόγηση προσφορών που θα κα−
τατεθούν για το έργο «Παροχή υπηρεσιών επιστημονι−
κής και οργανωτικής υποστήριξης στη Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. 
για την πραγματοποίηση της Πρώτης Συνεδρίασης του 
Δικτύου Εμπειρογνωμόνων» στο πλαίσιο εφαρμογής 

του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» που θα 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», για την 
τριετία 2008−2010, ως εξής:

1. Στεφοπούλου Ευφροσύνη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: 
ΑΑ009126), υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Διοι−
κητικής Οργάνωσης, που υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής 
Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρό−
εδρο, με αναπληρώτρια την Μπακάλη Ελευθερία του 
Διονυσίου (ΑΔΤ: Ν 721269), υπάλληλο με βαθμό Β΄ του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού, αποσπασμένη από 
το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Ειδική 
Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και 
Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών,

2. Μακρυγιάννη Αντιγόνη του Δημητρίου (ΑΔΤ: Χ 
208966), υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Διοικη−
τικού−Οικονομικού, αποσπασμένη από το ΕΚΔΔΑ στην 
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού 
και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσω−
τερικών, ως Μέλος, με αναπληρωτή το Λεωνίδα Χρι−
στόπουλο του Σπυρίδωνα (ΑΔΤ: ΑΕ 558107), υπάλληλο 
με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, 
αποσπασμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην Ει−
δική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού 
και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσω−
τερικών,

3. Βασιλείου Ιωάννης του Βασιλείου (ΑΔΤ: AH 048940), 
υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, 
που υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχε−
διασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Μέλος, με αναπληρώ−
τρια την Αυγοπούλου Αφροδίτη του Γεωργίου (ΑΔΤ: 
Ρ 025366), υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ Δα−
κτυλογράφων−Στενογράφων, που υπηρετεί στην Ειδική 
Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και 
Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, 

4. Παπαηλιού Νικόλαος του Βασιλείου (ΑΔΤ: Π 001523), 
υπάλληλο της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. με βαθμό Γ΄ του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, ως Μέλος, με αναπληρω−
τή τον Μπαρλαμπά Παναγιώτη του Βασιλείου (ΑΔΤ: Ξ 
983016), υπάλληλο της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. με βαθμό Γ΄ του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,

5. Παπασπύρου Σπυριδούλα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: 
Ρ 028334), υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ Διοι−
κητικού−Λογιστικού, που υπηρετεί στην Ειδική Υπηρε−
σία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρ−
μογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, ως 
Μέλος, με αναπληρώτρια την Ηλιάδη Αναστασία του 
Παναγιώτη (ΑΔΤ: Κ 190554), υπάλληλο με βαθμό Α΄ του 
κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, που υπηρετεί στην 
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονι−
σμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
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    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(2)

     Αριθμ. Φ. 800/55/132932
Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Επιλογή 

Αναδόχου Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για 
το Σχεδιασμό, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστη−
μάτων Ασφαλείας σε Είκοσι Τρεις (23) Προκεχωρημέ−
νες Θέσεις Αποθήκευσης Πυρομαχικών με Σύμπραξη 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 
α. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ο οποίος κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

β. Το ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35/15.2.1995) «Οργάνω−
ση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυ−
νας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
2984/2002 (ΦΕΚ Α΄15/31.1.2002) και το ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 
Α΄20/7.2.2006). 

γ. Το π.δ. 73/10.4.2006 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Διάρθρωση, αρ−
μοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων α) Οικονομικού 
Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών 
και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Δι−
εθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 70//24.4.2007 (ΦΕΚ Α΄85) «Τρο−
ποποίηση του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες 
των Γενικών Διευθύνσεων α) Οικονομικού Σχεδιασμού 
και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επεν−
δύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών 
Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

δ. Το Το ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄232/22.9.2005) «Συμπρά−
ξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» όπως τροποποιήθη−
κε με το ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α΄169/7.8.2006), άρθρο 16.

ε. Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64) «Περί προσαρμογής 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «Περί Συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσιών συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/21/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.11.2005». 

στ. Το ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α΄ 178/8.9.1997) «Δικαστική 
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και 
υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΚ». 

ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 
Α΄131/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

η. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
Α΄297) «Μισθολογικές Ρυθμίσεις Λειτουργών και Υπαλλή−
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών 
των Ε.Δ. και αντιστοίχων της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού 
και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

θ. Την υπ’ αριθμ. Φ.092/4/134146/31.10.2007 απόφαση 
μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυν−
σης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΦΕΚ 
Β΄2194/13.11.2007). 

ι. Την από 30.1.2008 απόφαση της Διυπουργικής Επι−
τροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

ια. Το υπ’ αριθμ. 6497/111/ΕΓΣΔΙΤ/8.2.2008 έγγραφο του 
ΥΠΟΙΟ/ΕΓΣΔΙΤ με το οποίο εγκρίθηκε η πρόσληψη κα−
τόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών χρηματοοικονομικού, 
τεχνικού και νομικού συμβούλου κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3389/2005 για την υποστήριξη του 
ΥΠΕΘΑ κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμπράξεων 
θέματος.

ιβ. Το σχετικό (α) Υ.Σ. της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ με το οποίο 
διαβιβάστηκε η σχετική απαίτηση διενέργειας διαγω−
νισμού θέματος.

ιγ. Την σχετική (β) απόφαση του Γενικού Διευθυντή της 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ για την προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου 
έργου θέματος, αποφασίζουμε: 

1. Τη συγκρότηση της επιτροπής του Διαγωνισμού 
θέματος για την ανάθεση έργου με τίτλο «Υπηρεσίες 
Συμβούλου για το σχεδιασμό, εγκατάσταση και συ−
ντήρηση συστημάτων ασφαλείας σε είκοσι τρεις (23) 
προκεχωρημένες θέσεις αποθήκευσης πυρομαχικών με 
Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)» απο−
τελούμενη από τους :

Τακτικά μέλη:
(1) Ανχης (ΤΧ) Σιάγας Νικόλαος του Κωνσταντίνου 

(ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ) ως Πρόεδρος
(2) Λγος (Σ) Τερλιλή Ηλιάνα του Ιωάννη (ΓΔΟΣΥ/ΔΙ−

ΔΕΑΠ) ως Μέλος 
(3) Μπάκας Λεωνίδας του Σπυρίδωνος (ΥΠΟΙΟ/ΕΓΣΔΙΤ) 

ως Μέλος 
Αναπληρωματικά μέλη:
(1) Πχης (Μ) Σαράντης Γιαννούτσος ΠΝ του Σωκράτη 

(ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ) 
(2) Παπαγεωργίου Ελισάβετ του Δημητρίου (ΥΠΟΙΟ/

ΕΓΣΔΙΤ) 
2. Έργο της επιτροπής είναι η παραλαβή από τη ΜΥ 

ΥΠΕΘΑ των προσφορών των ενδιαφερομένων, το άνοιγ−
μα αυτών σε δημόσια συνεδρίαση, η αξιολόγηση τους 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο τεύχος προκήρυξης 
που εγκρίθηκε με τη σχετική (β) απόφαση, η σύνταξη 
των προβλεπόμενων πρακτικών και η υποβολή τους 
στη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για έγκριση επί των εισηγήσεων της 
επιτροπής.

3. Ανωτέρω Επιτροπή μεριμνήσει, όπως μετά την δι−
ενέργεια του διαγωνισμού και τη σύνταξη σχετικών 
πρακτικών, διαβιβάσει στη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ. ΠΡΟΜ. το 
αντίγραφο του φακέλου διαγωνισμού και αντίγραφα 
σχετικής αλληλογραφίας που τυχόν δεν έχει διαβιβα−
στεί προκειμένου ακολουθήσει έκδοση κατακυρωτικής 
απόφασης.

4. Επισημαίνεται ότι, η παραπάνω επιτροπή με μέρι−
μνα του προέδρου της συγκαλείται και συγκροτείται 
όποτε αυτό απαιτηθεί. Η επιτροπή για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους δύναται να αλληλογραφεί δια του 
προέδρου της απευθείας με Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία ή 
ΝΠΔΔ ή ΙΔ και ιδιώτες. Στην περίπτωση αυτή τα σχετικά 
έγγραφα θα πρέπει να κοινοποιούνται υποχρεωτικά και 
στη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.

5. Ανωτέρω επιτροπή θα πρέπει να ασκεί τα καθήκο−
ντα της με γνώμονα πάντοτε την ισχύουσα νομοθεσία 
που διέπει τον διαγωνισμό και το τεύχος προκήρυξης 
που εγκρίθηκε με τη σχετική (β) απόφαση.
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6. Η αμοιβή ανωτέρω επιτροπής, εφόσον απαιτηθεί, θα 
καθοριστεί με νεότερη απόφαση της Υπηρεσίας.

7. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2008 

Ο Γενικός Διευθυντής
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

F

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(3)
   Με την υπ’ αριθμ.  Φ 10070/24938/1979/30.9.2008 από−

φαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) των άρθρων 39, 44 και 134 και του ν. 3655/2008 
«Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστή−
ματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58). 

β) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α 45). 

Την από 29.9.2008 έκθεση της Επιτροπής Δημο−
σίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που 
συνεδρίασε κατά το άρθρο 49Α του Κανονισμού της 
Βουλής, όπως τροποποιήθηκε, με θέμα τη διατύπωση 
γνώμης για την καταλληλότητα του προτεινομένου 
προς διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης 
Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, διορίζο−
νται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου 
Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
τα παρακάτω πρόσωπα :

1) Πρόεδρος ο Παναγιώτης Πήχας του Αλεξάνδρου, 
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι., με Α.Δ.Τ. Σ 692310, με αναπληρωτή τον 
Κων/νο Τσουπαρόπουλο του Βασιλείου, ομοίως.

2) Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων :
α) Οι Γεώργιος Γάτος του Ηλία, με Α.Δ.Τ. Ξ 432472 και 

Γεώργιος Στεφανής του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Ν 154595, 
εκπρόσωποι των ασφαλισμένων του Τομέα Συντάξεων 
Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών − Θεσσαλονίκης, ως 
τακτικά μέλη με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Εμ−
μανουήλ Καραμπατσάκη του Θεοφάνους, με Α.Δ.Τ. Ξ 
053646 και Στυλιανό − Γαϊτάνο Ιωαννίδη του Γεωργίου, 
με Α.Δ.Τ. Α 358418, ομοίως. 

β) Ο Δημήτριος Αναστασόπουλος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. 
Π 609109, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του Τομέα 
Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτο−
ρείων Αθηνών, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή το 
Δημήτριο Μπαντούνα του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. Ξ 255448, 
ομοίως.

γ) Ο Γεώργιος Μυλωνάς του Αθανασίου, εκπρόσω−
πος των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών 
Τύπου Αθηνών, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή το 
Χρήστο Αμαραντίδη του Γεωργίου, ομοίως.

δ) Οι Κων/νος Καλύβας του Πέτρου, με Α.Δ.Τ. Μ 091722 
και Γεώργιος Περπερίδης του Χαραλάμπους, με Α.Δ.Τ. 
Ν 684287, εκπρόσωποι των ασφαλισμένων του Τομέα 
Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύ−
που, ως τακτικά μέλη με αναπληρωτές αντίστοιχα τους 
Γεώργιο Αλεξίου του Φωτίου, με Α.Δ.Τ. Π 503969 και 
Κων/νο Ασλάνογλου του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. Χ 341768, 
ομοίως. 

3) Οι Γεώργιος Αϊδίνης του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Η 
355263, Εμμανουήλ Μαργωμένος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. 
Χ 573536 και Κων/νος Φιλιππόπουλος του Γεωργίου, 
με Α.Δ.Τ. ΑΒ 340291, εκπρόσωποι των εργοδοτών, ως 
τακτικά μέλη με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Αντώ−
νη Παπαγιαννίδη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Σ 280968, 
Μάρκο Μπιτσάκο του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 079768 
και Ευστάθιο Γεωργόπουλο του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Χ 
075890, ομοίως. 

4) Ο Αντώνιος Δημουλίκας του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 606175, εκπρόσωπος των συνταξιούχων, ως τακτικό 
μέλος με αναπληρωτή τον Στυλιανό Παπαχρήστου του 
Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 532214, ομοίως.

5) Η Μαρία Πικραμένου του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Χ 511878, 
Προϊσταμένη Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, ως τακτικό μέλος με αναπλη−
ρώτρια την Δέσποινα Πατούνα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. 
Σ 586169, ομοίως.

6) Ο Αλέξανδρος Πρίφτης του Χαραλάμπους, με Α.Δ.Τ. 
Ξ 096535, ειδικός επιστήμονας, ως τακτικό μέλος με 
αναπληρωτή το Νικόλαο Ιγγλέση του Μάρκελλου, με 
Α.Δ.Τ. Ι 048756, ομοίως.

Κυβερνητικός Επίτροπος η Αγγελική Μαραβέλη του 
Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Θ 735102, Προϊσταμένη Δ/νσης της 
Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας με αναπληρώτρια την Φιλιώ Σαγκριώτου 
του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Ρ 604733, ομοίως.

Όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης 
και λειτουργίας του Ταμείου, θα μετέχει με δικαίωμα 
ψήφου από τους υπαλλήλους του Ταμείου ο Αθανάσιος 
Καποτάς του Φωτίου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 093111, ως τακτικό 
μέλος με αναπληρώτρια την Ελευθερία Μπίκου του 
Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. Π 648350, ομοίως.

Η θητεία των διοριζομένων θα είναι για τρία (3) χρόνια. 
  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ 

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(4)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Αριθμ. οικ. 15932/26763
Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 8 του 

π.δ. 135/2006, για την υπ’ αριθμ. 7923/21306/25.8.2008 
προκήρυξη.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2855

2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι−
οικήσεως» (ΦΕΚ 204/30.7.1981/τ.Α΄) 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 23/2002 «Αρμοδιότητες, σύ−
στημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυ−
νομίας».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2006 «Σύστημα πρόσληψης 
ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομί−
ας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού» (ΦΕΚ 153/20.7.2006/
τ.Α΄). 

5. Την υπ’ αριθμ. 7923/21306/25.8.2008 προκήρυξη 
μας, για την πλήρωση (465) θέσεων ειδικού ένστολου 
προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας από τους Ο.Τ.Α Α΄ 
βαθμού.

6. Την υπ’ αριθμ. 64499/17.11.2006 απόφαση Υφυπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 112/12.12.2006) σχετικά με το καθορι−
σμό αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής του άρθρου 
8 του π.δ. 135/2006.

7. To υπ’ αριθμ. 1630/2007 έγγραφο του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Αττικής με το οποίο ορίζεται μέλος της 
Επιτροπής του άρθρου 8 του π.δ. 135/2006.

8. Το από 4.12.2007 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων με 
το οποίο ορίζεται μέλος της Επιτροπής του άρθρου 8 
του π.δ. 135/2006, αποφασίζουμε: 

Συγκροτούμε την Επιτροπή του άρθρου 8 του 
π.δ. 135/2006, για την διενέργεια των ψυχοτεχνικών δο−
κιμασιών των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση στην 
υπ’ αριθμ. 7923/21306/25.8.2008 προκήρυξη μας, για την 
πλήρωση (465) θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού 
Δημοτικής Αστυνομίας από τους Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού, που 
συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω προκηρύξεις από 
τους κατωτέρω:

1. Χαϊδεμένο Αλέξανδρο του Μάρκου, Δ/ντή Ψυχία−
τρο του 8ου Ψυχιατρικού Τμήματος του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Αττικής, με αναπληρωματικό μέλος τον 
Κόντη Δημήτριο.

2. Κουτσουμπλή Ελευθέριο του Κων/νου, Δ/ντη Περι−
φέρειας Αττικής με αναπληρωματικό μέλος την Εμμα−
νουέλα Παναγιώτου του Ιωάννη.

3. Μαυρίδη Παύλο του Κυριάκου, υπάλληλο κλάδου 
ΠΕ23 του Δήμου Αθηναίων, με αναπληρωματικό μέλος 
τον Παρασκευά Θεόδωρο του Μιχαήλ υπάλληλο κλάδου 
ΠΕ23 του Δήμου Πειραιά.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται εκ του νόμου ο 
Χαϊδεμένος Αλέξανδρος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Δοβανίδου Κυ−
ριακή του Ηλία με αναπληρωματικό μέλος την Μαγγίνα 
Δήμητρα του Βασιλείου.

Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του 
γραμματέα της Επιτροπής Επιλογής καθορίζεται με 
την υπ’ αριθμ. 64499/17.11.2006 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί με τη φροντίδα της 
Γραμματείας στον Πρόεδρο, στα οριζόμενα μέλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Αριθμ. 8093
Επανασυγκρότηση Επιτροπής Αναθεώρησης 

Επαγγελματικών Αδειών.

     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνω−

ση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 
107Α). 

2.− Τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 51/2006 «Όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας λαϊκών αγορών» (ΦΕΚ 
53Α). 

3.− Την υπ’ αριθμ. 9810/29.9.2007 απόφασή μας με θέμα 
«Επανασυγκρότηση Επιτροπής Αναθεώρησης Επαγγελ−
ματικών Αδειών».

4.− Το υπ’ αριθμ. 4099/10.9.2008 έγγραφο της 
Ν.Α.Δυτικής Αττικής με θέμα «ορισμός μελών για την 
επανασυγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης Επαγ−
γελματικών Αδειών», αποφασίζουμε:

1.− Την Επανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για 
την αναθεώρηση επαγγελματικών αδειών και ορίζουμε 
τα μέλη αυτής ως εξής:

α) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού με βαθμό Α΄ Διευθυντής 
της Δ/νσης Τοπ.Αυτ/σης και Διοίκησης Δυτ.Αττικής ως 
πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον υπάλληλο της ίδι−
ας Δ/νσης ΠΑΥΛΟ ΑΚΤΥΠΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κλάδου ΠΕ 
Διοικ.− Οικονομικού με βαθμό Α΄.

β) ΟΛΓΑ ΝΤΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, υπάλληλος Δ/νσης Τοπ.
Αυτ/σης και Διοίκησης Δυτ.Αττικής, κλάδου ΠΕ Διοι−
κητικού−Οικονομικού με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, 
αναπληρούμενη από τον υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ−ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΛΥΜΠΕΡΗ του ΣΠΗΛΙΟΥ, κλάδου 
TE Διοικητικού−Λογιστικού με βαθμό Δ΄.

γ) ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΕΡΔΕΝΙΩΤΗ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, υπάλ−
ληλος της Νομ/κής Αυτοδ/σης Δυτ.Αττικής, κλάδου ΔΕ 
Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Γ΄, ως τακτικό μέλος, ανα−
πληρούμενη από την υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας 
ΚΩΝ/ΝΑ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ, κλάδου ΔΕ Γεωτε−
χνικού με σύμβαση Αορίστου Χρόνου.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΦΩΚΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, υπάλληλος Δ/νσης Τοπ.Αυτ/σης 
και Διοίκησης Δυτ. Αττικής, κλάδου ΔΕ Διοικητ.− Γραμ−
ματέων με βαθμό Α΄, αναπληρούμενη από την υπάλληλο 
της ίδιας Δ/νσης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΛΑΣΣΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, 
κλάδου ΔΕ Διοικητ.− Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής ορί−
ζονται ως επικουρικό προσωπικό οι υπάλληλοι της Δ/
νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Δυτικής Αττικής, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΉ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, κλάδου ΔΕ Διοικητ.− 
Γραμματέων με βαθμό Α΄, ΚΡΙΤΩΝΑΣ ΒΟΥΪΔΑΣΚΗΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄, ΣΒΥΡΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθ−
μό Α΄ και ΒΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΔΕ 
Διοικητ.− Γραμματέων με βαθμό Δ΄.

2.− Έργο της Επιτροπής είναι η επανεξέταση όλων 
των επαγγελματικών αδειών οι οποίες έχουν χορηγηθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.4 και 5 του άρθρου 7 
του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α) όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α) και η ανάκληση 
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όσων εξ’αυτών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτού 
καθώς και του π.δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53 Α), όσων έπαψαν 
να ισχύουν μεταγενέστερα και όσων συντρέχει άλλος 
λόγος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3.− Τα μέλη της Επιτροπής, η Γραμματέας και το Επι−
κουρικό Προσωπικό αμείβονται σύμφωνα με τις κείμε−
νες διατάξεις σε βάρος πιστώσεων της Περιφέρειας 
Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ελευσίνα, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

     Αριθμ. 25054
Αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Δημο−

τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαχανά 
(Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Νομού Θεσσαλονίκης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 7 του 

ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρή−
σεων ύδρευσης αποχέτευσης», όπως τροποποιήθηκαν 
με τις όμοιες του άρθρου 8 του ν. 2839/2000 και β) Τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις.»

2. Τις υπ’ αριθμ. 4/2008, 5/2008 και 6/2008 αποφάσεις 
– προτάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης−Αποχέτευσης του δήμου Λαχα−
νά του Νομού Θεσσαλονίκης που αφορούν αντίστοιχα 
την μηνιαία αποζημίωση του προέδρου του δ.σ., των 
μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου και αποζημίωση μέλους με πλή−
ρη απασχόληση στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της επιχείρησης ύψους 20.000,00 € για το τρέχον έτος 
για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον 
Κ.Α. 61.01 του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου 
της επιχείρησης. Τα τέσσερα επόμενα έτη προβλέπε−
ται να προκληθεί σε βάρος των προϋπολογισμών της 
επιχείρησης δαπάνη ύψους 47.000,00 € μικτά περίπου 
για το κάθε έτος, για την οποία θα εγγραφούν σχετικές 
πιστώσεις στους ανάλογους κωδικούς των προϋπολο−
γισμών των ετών αυτών, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε την κατά μήνα αποζημίωση του προ−
έδρου του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης−Αποχέτευσης του δήμου Λαχανά 
του Νομού Θεσσαλονίκης σε 1500,00 € μηνιαίως, για τις 
παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του.

2. Καθορίζουμε την αποζημίωση του προέδρου και 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου της παραπάνω 
δημοτικής επιχείρησης για τη συμμετοχή τους στις συ−

νεδριάσεις σε 50,00 € κατά συνεδρίαση. Ο αριθμός των 
συνεδριάσεων μπορεί να ανέλθει σε τρεις (3) το μήνα, 
που θα πραγματοποιούνται εκτός των ωρών εργασίας 
των υπηρεσιών της επιχείρησης.

3. Καθορίζουμε την κατά μήνα αποζημίωση του μέλους 
του διοικητικού συμβουλίου με πλήρη απασχόληση της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης του 
δήμου Λαχανά του Νομού Θεσσαλονίκης σε 1200,00 € 
μηνιαίως για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρε−
σίες του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2008 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

-
    Αριθμ. 20374
Αποζημίωση μέλους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ−

σης Αποχέτευσης Μίκρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) του Νομού Θεσ−
σαλονίκης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις : 
α) του άρθρου 3 παρ. 7 του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων 

για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης», 
όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 8 του 
ν. 2839/2000 και 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» που αφορούν τον 
έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις.

2. Την υπ’ αριθμ.  45/2008 απόφαση − πρόταση του 
διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης−Αποχέτευσης του δήμου Μίκρας του Νομού 
Θεσσαλονίκης που αφορά την πλήρη απασχόληση στην 
επιχείρηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της επιχείρησης ύψους 7.500,00 € για το τρέχον έτος 
για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον Κ.Α 
61.01.00.0002 του προϋπολογισμού της επιχείρησης. Τα 
τέσσερα επόμενα έτη προβλέπεται να προκληθεί σε 
βάρος των προϋπολογισμών της επιχείρησης δαπάνη 
ύψους 7.500,00 € το κάθε έτος, για την οποία θα εγγρα−
φούν σχετικές πιστώσεις στους ανάλογους κωδικούς 
των προϋπολογισμών των ετών αυτών, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε την κατά μήνα αποζημίωση ενός μέλους 
διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης−Αποχέτευσης του δήμου Μίκρας του νομού 
Θεσσαλονίκης που θα απασχολείται σε αυτή σε 7.500,00 
€ ετησίως, για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπη−
ρεσίες του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
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    Με την υπ’ αριθμ. 586/25.8.2008 απόφαση του Δημάρχου 
Αριδαίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθ. 163 του ν. 3584/2007, προσλαμβάνεται η Χρυσίδου 
Ελπίδα του Ευσταθίου, Πτυχιούχος Νομικής του Α.Π.Θ., με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη.

Στην παραπάνω ανατίθεται η παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και ενημέρωσης σε οικονομικά θέματα, η 
επεξεργασία προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
η σύνταξη σχεδίων, εισηγήσεων και προτάσεων για την 
υλοποίηση προγραμμάτων, η παροχή νομικών συμβου−
λών, η εξειδίκευση διατάξεων νόμων και π.δ., οι νομικές 
εργασίες για την κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας 
του Δήμου κ.λπ.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αρι−

δαίας για το τρέχον έτος ποσού 7.000,00 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 00.60.31 και 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.60.53, 

ενώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη 21.000,00 € και 

5.000,00 €, αντίστοιχα.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 

5847/19.9.2008). 

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΜΙΧ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ  
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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*14004023009080008*

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
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