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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14864/6235

(1)

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το−
πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
β) του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/
28.6.2007)
γ) του π.δ. 129/2001 με το οποίο συστάθηκε το «Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου» με έδρα το Δήμο Μυκόνου.
2. Την υπ’ αριθμ. 12011/25.11.2003 απόφασή μας με την
οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (Φ.Ε.Κ. 1847/
Β/11.12.2003).
3. Την υπ’ αριθμ. 4453/10.6.2004 απόφασή μας με την
οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (ΦΕK
929/B/21.6.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. 98/22.8.2008 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Δημοτι−
κό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου» και την υπ’ αριθμ. 51/2009
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου για την
τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του
νομικού προσώπου.
5. Την υπ’ αριθμ. 37/2009 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Κυκλάδων που διατυπώ−
θηκε στο υπ’ αριθμ. 15/2009, πρακτικό αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 98/22.8.2008 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Μυκόνου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ Μυκόνου ως εξής :
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τροποποιείται το άρθρο 2 ως εξής:
Στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών προστίθεται γραφείο
3δ ως εξής,
−3δ Γραφείο Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων
• Εντέλλεται και προγραμματίζει την κίνηση των οχημά−
των του Δ.Λ.Τ.Μ γενικά.
• Εντέλλεται και παρακολουθεί επιμελώς την προμήθεια
και την κατανάλωση των καυσίμων.
• Έχει την άμεση επαφή με τα συνεργεία συντήρησης
των αυτοκινήτων και την περαιτέρω ευθύνη για την έγκαιρη
εισαγωγή και εξαγωγή τους σ’ αυτά και από αυτά.
• Παρακολουθεί και ελέγχει από κοντά τις εργασίες επισκευ−
ής και συντήρησης των αυτοκινήτων του Δ.Λ.Τ.Μ.
• Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς τα ειδικά έντυπα και
βιβλία που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των αυ−
τοκινήτων.
• Χορηγεί τις εντολές για την προμήθεια των καυσίμων
και ελέγχει την κανονική παραλαβή τους.
• Τηρεί τα αναγκαία βιβλία για την χρεοπίστωση των
υλικών και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται στη
συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων του Δ.Λ.Τ.Μ.
• Είναι αρμόδιο για την λήψη και των ενδεδειγμένων για
την φύλαξη των αυτοκινήτων μέτρων.
• Αναφέρει κάθε ζημιά που προκαλούν ή προκαλείται
στα αυτοκίνητα του Δήμου και ενεργεί για την απόδοση
ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών.
• Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης και λειτουργίας
των αυτοκινήτων του Δ.Λ.Τ.Μ, ως και των από αυτά κατα−
ναλισκόμενων καυσίμων.
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• Αναφέρει κάθε διαπιστούμενη ζημιά στο αυτοκίνητα
από υπαιτιότητα των οδηγών τους.
• Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ.Μ αυτοκίνητα να βρίσκονται έτοιμα για
κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους.
• Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στην κίνηση
των αυτοκινήτων του Δ.Λ.Τ.Μ.
• Μεριμνά για την έγκαιρη ασφάλιση των αυτοκινήτων
του Δ.Λ.Τ.Μ γενικά.
• Τηρεί χωριστά για κάθε αυτοκίνητο ειδικό φάκελο στον
οποίο φυλάσσονται με επιμέλεια τα στοιχεία κτήσης, κυ−
κλοφορίας και ασφάλισης αυτών.
• Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλ−
λακτικών χρήσιμων για την συντήρηση και επισκευή των
αυτοκινήτων του Δ.Λ.Τ.Μ.
• Είναι υπεύθυνο για την σωστή λειτουργία του συνερ−
γείου επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων του
Δ.Λ.Τ.Μ
Ακροτελεύτιο Άρθρο
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λι−
μενικού Ταμείου Μυκόνου για το οικονομικό έτος 2009.
Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει ο Ο.Ε.Υ. του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (Φ.Ε.Κ. 1847/Β/11.12.2003) όπως
τροποποιήθηκε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 29 Μαΐου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F

Αριθμ. 15174/6368

(2)

Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Ιητών Ν.
Κυκλάδων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α/8.10.1997).
2. Τo υπ’ αριθμ. οικ. 31832/22.5.2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
με το οποίο γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.Ε
ΓΚΡ.1/212/11274/18.7.2008 απόφαση της Επιτροπής του άρ−
θρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ και την υπ’ αριθμ.
31828/22.5.2009 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσω−
τερικών, εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ Α΄ της Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου Ναυαγοσωστών
για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.
3. Την από 3.3.2009 βεβαίωση του πληρεξούσιου δικηγό−
ρου ότι οι συμβάσεις δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης
εργασίας.
4. Την υπ’ αριθμ. 6/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ιητών με την οποία ζητείται η σύναψη των συμ−
βάσεων.
5. Την από 1.4.2009 εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας μας
προς το ΥΠ.ΕΣ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στον
Δήμο Ιητών Ν. Κυκλάδων ως εξής: − Δύο (2) Ναυαγοσώ−
στες.
Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν αφορά στην
παροχή υπηρεσιών για την ασφάλεια των λουομένων κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
του προαναφερομένου έργου είναι τρείς (3) μήνες .

Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου υπολογί−
ζεται στα 9.000 €.
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Ιη−
τών.
Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στα συνήθη κα−
θήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου Ιητών και ούτε μπο−
ρεί να εκτελεστεί απ’ αυτούς, λόγω της εξειδίκευσης του
αντικειμένου.
Η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων αυτών απα−
γορεύεται.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες σας έχουν κα−
λυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη
μόνιμου παρακαλούμε άμεσα να ενημερώσετε απευθείας
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της
παρούσας απόφασης.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την αμοιβή των ανω−
τέρω θα βαρύνει τον ΚΑ 70.7425.003 του προϋπολογισμού
του Δήμου Ιητών οικονομικού έτους 2009 και έχει εγγραφεί
πίστωση για το σκοπό αυτό 9.000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 29 Μαΐου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F

Αριθμ. 15175/6369

(3)

Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Μυκό−
νου Ν. Κυκλάδων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α/8.10.1997).
2. Τo υπ’ αριθμ. οικ. 31827/22.5.2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
με το οποίο γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/212/11274/18.7.2008 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ και την
υπ’ αριθμ. 31823/22.5.2009 απόφαση κατανομής του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ Α΄ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου
Ναυαγοσωστών για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.
3. Την από 2.2.2009 βεβαίωση του πληρεξούσιου δικη−
γόρου ότι οι συμβάσεις δεν θα τελούν υπό καθεστώς
εξαρτημένης εργασίας.
4. Την υπ’ αριθμ. 18/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Μυκόνου με την οποία ζητείται η σύναψη των
συμβάσεων.
5. Την από 20.3.2009 εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας
μας προς το ΥΠ.ΕΣ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στον
Δήμο Μυκόνου Ν. Κυκλάδων ως εξής: − Δεκατέσσερις (14)
Ναυαγοσώστες.
Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν αφορά στην
παροχή υπηρεσιών για την ασφάλεια των λουομένων κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
του προαναφερομένου έργου είναι τέσσερις (4) μήνες.
Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου υπολογί−
ζεται στα 126.560,00 €.
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Μυ−
κόνου.
Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στα συνήθη καθή−
κοντα των υπαλλήλων του Δήμου Μυκόνου και ούτε μπο−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ρεί να εκτελεστεί απ’ αυτούς, λόγω της εξειδίκευσης του
αντικειμένου.
Η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων αυτών απα−
γορεύεται.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες σας έχουν κα−
λυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη
μόνιμου παρακαλούμε άμεσα να ενημερώσετε απευθείας το
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και την Υπηρεσία μας εντός πέντε (5) ημερών
από τη λήψη της παρούσας απόφασης.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την αμοιβή των ανωτέ−
ρω θα βαρύνει τον ΚΑ 70−6142.000,1 του προϋπολογισμού
του Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2009 και έχει εξα−
σφαλιστεί πίστωση 250.000,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της
παρούσας απόφασης.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την αμοιβή των ανωτέ−
ρω θα βαρύνει τον ΚΑ 70−6041.001 του προϋπολογισμού του
Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2009 και έχει εγγραφεί
πίστωση για το σκοπό αυτό 60.000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 29 Μαΐου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F

Αριθμ. οικ.15636/6516

(5)

Ερμούπολη, 29 Μαΐου 2009

Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Θήρας
Ν. Κυκλάδων.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. οικ. 15637/6517

(4)

Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Πάρου
Ν. Κυκλάδων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α/8.10.1997)
2. Τo υπ’ αριθμ. οικ. 31827/22.5.2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με
το οποίο γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/2
12/11274/18.7.2008 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1
της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ και την υπ’ αριθμ. 31823/22.5.2009
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν
για τους ΟΤΑ Α΄ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Συμβάσεις
Μίσθωσης Έργου Ναυαγοσωστών για χρονικό διάστημα έως
ένα (1) έτος.
3. Την από 9.3.2009 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου ότι
οι συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 61/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Πάρου με την οποία ζητείται η σύναψη των συμ−
βάσεων.
5. Την από 20.3.2009 εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας
μας προς το ΥΠ.ΕΣ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στον
Δήμο Πάρου Ν. Κυκλάδων ως εξής:
− Οκτώ (8) Ναυαγοσώστες.
Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν αφορά στην
παροχή υπηρεσιών για την ασφάλεια των λουομένων κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
του προαναφερομένου έργου είναι τρείς (3) μήνες.
Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου υπολογί−
ζεται στα 48.000 €.
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Πά−
ρου.
Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στα συνήθη καθή−
κοντα των υπαλλήλων του Δήμου Πάρου και ούτε μπορούν
να εκτελεστεί απ’ αυτούς, λόγω της εξειδίκευσης του αντι−
κειμένου.
Η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων αυτών απα−
γορεύεται.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες σας έχουν κα−
λυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη
μόνιμου παρακαλούμε άμεσα να ενημερώσετε απευθείας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α/8.10.1997)
2. Τo υπ’ αριθμ. οικ. 31827/22.5.2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
με το οποίο γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/212/11274/18.7.2008 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ και την
υπ’ αριθμ. 31823/22.5.2009 απόφαση κατανομής του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ Α΄ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου
Ναυαγοσωστών για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.
3. Την από 3.2.2009 βεβαίωση του πληρεξούσιου δικη−
γόρου ότι οι συμβάσεις είναι γνήσιες και δεν υποκρύπτουν
εξαρτημένη εργασία.
4. Την υπ’ υπ’ αριθμ. 7/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Θήρας με την οποία ζητείται η σύναψη των
συμβάσεων.
5. Την από 20.3.2009 εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας
μας προς το ΥΠ.ΕΣ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στον
Δήμο Θήρας Ν. Κυκλάδων ως εξής:
− Επτά (7) Ναυαγοσώστες
Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν αφορά στην
παροχή υπηρεσιών για την ασφάλεια των λουομένων κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
του προαναφερομένου έργου είναι πέντε (5) μήνες.
Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου υπολογί−
ζεται στα 61.700 €.
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Θή−
ρας.
Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στα συνήθη κα−
θήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου Θήρας και ούτε
μπορεί να εκτελεστεί απ’ αυτούς, λόγω της εξειδίκευσης
του αντικειμένου.
Η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων αυτών απα−
γορεύεται.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες σας έχουν κα−
λυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη
μόνιμου παρακαλούμε άμεσα να ενημερώσετε απευθείας
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της
παρούσας απόφασης.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την αμοιβή των ανω−
τέρω θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6117 του προϋπολογισμού του
Δήμου Θήρας οικονομικού έτους 2009 και έχει εγγραφεί
πίστωση για το σκοπό αυτό 61.700 €.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 29 Μαΐου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F
(6)
Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ−
ΝΗΣ στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυ−
ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. οικ. 15584/9785/Π/13/5/00031/Ε/ν. 3299/
2004/ 28.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η υπαγωγή της επένδυσης
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της ατομικής επιχείρησης
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, που αναφέρεται στον Εκσυγχρο−
νισμό ξενοδοχειακής μονάδας 2 αστέρων, 23 κλινών στην
Χώρα της νήσου Νάξου του Ν. Κυκλάδων.
Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό
των 193.968,28 €
Το ποσοστό της επιχορήγησης ορίστηκε στο 39% επί
του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης
75.647,63 €. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής ορίστη−
κε στο 61% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό
118.320,65 €.
Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 105η συνεδρί−
αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του
ν. 3299/2004, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6.4.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος ΔΙΣΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 2694
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 719/17.3.2008 αναθεωρημένης
άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η. Κερδ) στην εταιρεία
ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ξ.Ε. με τον δ.τ. «ΕΥ ΖΗΝ» στο Ζούμπερι Ν.
Μάκρης Αττικής.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/13.6.1994 τ.Β)
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατά−
ξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέ−
ρεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και κωδι−
κοποιήθηκε με το π.δ. 30/1996 και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. 229/1995 απόφαση «Εσωτερικός Οργα−
νισμός Οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α. Ανατολικής
Αττικής» (ΦΕΚ 400/1995 τ.Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα (ΦΕΚ 1068/28.7.2005 τ.Β’.).
3. Τον ν. 2345/12.10.1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες πα−
ροχής προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 213/1995 τ.Α’).
4. Την υπ’ αριθμ. Π4β/οικ 3176/29.5.1996 υπουργική από−
φαση «προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ. Η) από ιδιώτες κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 455/14.6.1996 Τ.Β’.), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/2007 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1136/6.7.2007) και ισχύει μέχρι σήμερα.
5. Την υπ’ αριθμ. 2424/2006 απόφασή μας περί χορη−
γήσεως άδειας Ίδρυσης στη Μ.Φ.Η. κερδοσκοπικού χαρα−

κτήρα της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ξ.Ε. με τον δ.τ. «ΕΥ ΖΗΝ»,
δυναμικότητας 138 κλινών, στο κτίριο στην Λ. Ποσειδώνος 55, στο
Ζούμπερι Ν. Μάκρης Αττικής (πρώην ξενοδοχείο Ζούμπερι).
6. Την υπ’ αριθμ. 2518/6.7.2006 άδεια λειτουργίας της
ανωτέρω Μονάδας.
7. Την υπ’ αριθμ. 719/17.3.2008 αναθεώρηση άδειας λει−
τουργίας της εν λόγω Μονάδας.

8. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τον επιστημο−
νικό υπεύθυνο της Μονάδας, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 719/17.3.2008 αναθε−
ωρημένη άδεια λειτουργίας Μ. Φ. Ηλικιωμένων κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα, (Μ.Φ.Η. Κερδ) στην εταιρεία ΤΟΞΟ−
ΤΗΣ Α.Ξ.Ε. με τον δ.τ. «ΕΥ ΖΗΝ» στην περιοχή Ζούμπερι
Ν. Μάκρης Αττικής ως προς τον επιστημονικό υπεύ−
θυνο της Μονάδας και ορίζουμε τον ιατρό με ειδικό−
τητα Παθολογίας και A.M. ιατρικού συλλόγου 025483,
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ αντί του
Τσιάκου Θεόδωρου.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η παραπάνω τροποποι−
ούμενη απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 19 Μαΐου 2009
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
F
Αριθμ. Γ1/9845
(8)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φυσικού Νο−
σοκομείων εκτός της περιοχής Ιοντιζουσών Ακτινοβο−
λιών στο Γρηγοριάδη Ιωάννη.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α/1974) «περί
προστασίας εξ Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών».
2) Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
3) Την υπ’ αριθμ. Α2στ/2073/1983 (ΦΕΚ 280/Β/1983) υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προσόντων για την επαγγελ−
ματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων».
4) Την υπ’ αριθμ. 14632/(φορ) 1416/1991 (ΦΕΚ 539/Β/1991)
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτινο−
προστασίας».
5) Το ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων στις περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
6) Την υπ’ αριθμ. οικ. 10/26739/8.11.2005 απόφαση Νομάρχη
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
7) Την από 13.2.2009 αίτηση του φυσικού.
8) Την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής χορήγησης
άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων
Ακτινοφυσικού Ιατρικής (συνεδρίαση 32η /9.3.2009).
9) Το υπ’ αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ.42754/30.3.2009 έγγραφο του
Υ.Υ.ΚΑ., αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φυσικού Νο−
σοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβο−
λιών στο Γρηγοριάδη Ιωάννη του Μιχαήλ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ
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