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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ.394/39/199976/Σ. 1583 (1)

Διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων ΕΠΟΠ 
για Μονιμοποίηση.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166) όπως ισχύει, μετά την τροποποίη−
ση του με το ν. 3031/2002 (ΦΕΚ Α΄ 171) και το ν. 3648/2008 
(ΦΕΚ Α΄ 38).

β. Την υπ’ αριθμ. Φ.416/205235 (Αρ. Φύλλου 1610/5.12.2001) 
υπουργική απόφαση.

γ. Την με αριθμό 249139 (Αρ. Φύλλου Β΄ 1929/24.9.2007) 
υπουργική απόφαση

δ. Το υπ’ αριθμ. 186/23.7.2009 πρακτικό της απόφασης 
του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, αποφασίζου−
με:

Άρθρο 1
Hμερομηνία Διεξαγωγής των 

Εξετάσεων στο στρατό Ξηράς

1. Οι γραπτές εξετάσεις αξιολόγησης των ΕΠΟΠ οι 
οποίοι επιθυμούν τη μονιμοποίηση τους, διεξάγονται 
πριν τη συμπλήρωση 7ετους υπηρεσίας.

2. Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσε−

ων για μονιμοποίηση, για τους υπηρετούντες στο Σ.Ξ 
ΕΠΟΠ, οι οποίοι κατετάγησαν το 2003 με την ΕΔΥΕΘΑ 
106/2002, ορίζεται η 19.1.2010.

3. Σε περίπτωση απουσίας κάποιου ΕΠΟΠ από την 
αξιολόγηση για λόγους ανωτέρας βίας, αυτός θα συμ−
μετάσχει σε νέα αξιολόγηση, η οποία θα διεξαχθεί σε 
ημερομηνία που θα καθορισθεί με δγη του ΓΕΣ.

Άρθρο 2
Τόπος Διεξαγωγής

1. Η αξιολόγηση των ΕΠΟΠ, οι οποίοι κατετάγησαν 
με την ΕΔΥΕΘΑ 106/2002, θα διεξαχθεί σε είκοσι (20) 
εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, στα οποία θα 
κατανεμηθούν οι ΕΠΟΠ ανάλογα με τον τόπο που υπη−
ρετούν, ως εξής:

α. Ορεστιάδα
β. Διδυμότειχο
γ. Προβατώνας
δ. Αλεξανδρούπολη
ε. Κομοτηνή,
στ. Ξάνθη
ζ. Καβάλα
η. Θεσσαλονίκη
θ. Πολύκαστρο
ι. Γιαννιτσά
ια. Βέροια
ιβ. Λιτόχωρο
ιγ. Βόλος
ιδ. Αθήνα
ιε. Λήμνος
ιστ. Μυτιλήνη
ιζ. Χίος
ιη. Σάμος
ιθ. Κως
κ. Ρόδος
2. Η κατανομή στα εξεταστικά κέντρα στις υπόψη 

πόλεις θα γίνει με διαταγή του ΓΕΣ.

Άρθρο 3 
Επιτροπές Αξιολόγησης

1. Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των γρα−
πτών εξετάσεων συγκροτούνται οι παρακάτω επιτρο−
πές:

α. Επιτροπή Διενέρνειας Εξετάσεων (Μία στο ΓΕΣ)
(1) Συγκρότηση
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(α) Δντής Δ΄ ΔΚ, ως πρόεδρος
(β) Υδντής ΔΕΚΠ
(γ) Δντής ΔΙΠΑ
(δ) Υδντής ΔΕΠΛΗ, ως μέλη
(2) Αποστολή
(α) Η οργάνωση − παρακολούθηση της διαδικασίας 

αξιολόγησης και η άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων 
που πιθανόν να προκύψουν κατά την διαδικασία.

(β) Σύνταξη του πρακτικού των επιτυχόντων − απο−
τυχόντων ΕΠΟΠ.

β. Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων (Μία στο ΓΕΣ)
(1) Συγκρότηση
(α) Δντής ΔΕΚΠ, ως πρόεδρος (β) Ανώτερος αξκός 

από ΔΕΚΠ
(γ) Ανώτεροι αξκοί από Δνσεις Ο−Σ. (ένας από κάθε 

Δνση Ο−Σ στην οποία ανήκουν ΕΠΟΠ που αξιολογού−
νται)

(2) Αποστολή
(α) Επιλογή των θεμάτων, ο έλεγχος η σύνταξη και 

αποστολή του τεστ αξιολόγησης κάθε ειδικότητας. Η 
αποστολή του τεστ γίνεται μέσω κρυπτα − σφαλισμένων 
συστημάτων επικοινωνιών του ΣΞ, το πρωί της ημέρας 
διεξαγωγής των εξετάσεων.

(β) Έκδοση και αποστολή του φύλου ορθών απαντή−
σεων. 

γ. Εξεταστικές Eπιτροπές (Μία ανά εξεταστικό κέ−
ντρο)

(1) Συγκρότηση
(α) Υδκτής Μείζονος Σχηματισμού ή Σχηματισμού 

στην έδρα του οποίου διεξάγεται η αξιολόγηση, ως 
πρόεδρος

(β) Ανώτεροι αξκοί, ως επιτηρητές αναλόγως των αι−
θουσών που θα χρησιμοποιηθούν.

(γ) Αξκοί ΔΕΠΛΗ − ΔΔΒ Σχηματισμού.
(2) Αποστολή
(α) Συγκέντρωση των αξιολογουμένων, ο έλεγχος της 

παρουσίας αυτών και η αναφορά ετοιμότητας στην επι−
τροπή διενέργειας των εξετάσεων.

(β) Παραλαβή των θεμάτων, αναπαραγωγή και διανομή 
στους αξιολογούμενους.

(γ) Επιτήρηση των αξιολογουμένων, κάλυψη των ονο−
μάτων των γραπτών μετά την παράδοση τους, κατα−
μέτρηση, σύνταξη σχετικού πρακτικού και αποστολή 
των γραπτών και του πρακτικού στην επιτροπή βαθ−
μολόγησης.

δ. Επιτροπή Βαθμολόγησης (Μία στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ)
(1) Συγκρότηση
(α) Επιτελάρχης 1ης Στρατιάς, ως πρόεδρος
(β) Έξι − δέκα ανώτεροι αξκοί της 1ης Στρατιάς, ως 

βαθμολογητές.
(2) Αποστολή
(α) Παραλαβή − έλεγχος των γραπτών ως προς τον 

αριθμό τους.
(β) Βαθμολόγηση των γραπτών χωρίς την αποκάλυψη 

τους και η σύνταξη πρακτικών βαθμολογίας, με βάση 
τον α/α κάθε γραπτού.

(γ) Συσκευασία και αποστολή των γραπτών και των 
πρακτικών βαθμολογίας στην επιτροπή αποκάλυψης.

ε. Επιτροπή Αποκάλυψης Γραπτών (Μία στο ΓΕΣ) (1) 
Συγκρότηση

(α) Δντης ΔΙΣΧΕΑ, ως πρόεδρος
(β) Έξι ανώτεροι αξκοί από ΔΙΣΧΕΑ, ΔΥΠΟ, ΔΟΡ, ΔΟΘ, 

ΔΕΣ, ΔΜΣ ως μέλη.

(2) Αποστολή
(α) Παραλαβή − έλεγχος των γραπτών ως προς τον 

αριθμό τους.
(β) Αποκάλυψη των γραπτών και η συμπλήρωση των 

πρακτικών με το όνομα του αξιολογούμενου.
(γ) Παράδοση του πρακτικού βαθμολόγησης στην επι−

τροπή διενέργειας των εξετάσεων.

Άρθρο 4 
Ύλη Εξετάσεων

1. Ύλη εξετάσεων: Η ύλη πάνω στην οποία θα αξιολο−
γηθούν όλοι οι υπηρετούντες στο Σ.Ξ ΕΠΟΠ συνίσταται 
σε:

α. Ερωτηματολόγιο γενικών στρατιωτικών θεμάτων, 
κοινό για όλους τους ΕΠΟΠ, το οποίο κοινοποιήθηκε 
στους συμμετέχοντες, με δγη του ΓΕΣ.

β. Ερωτηματολόγιο θεμάτων ειδικότητας, ένα για κάθε 
ειδικότητα, το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχο−
ντες, με δγη του ΓΕΣ.

2. Σύνθεση τεστ αξιολόγησης: Τεστ 50 ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής, εκ των οποίων οι 35 επί της ει−
δικότητας κάθε αξιολογούμενου ΕΠΟΠ και οι 15 επί 
γενικών στρατιωτικών θεμάτων.

3. Κριτήρια βαθμολόγησης: Κάθε σωστή απάντηση 
βαθμολογείται με 2 βαθμούς. Επιτυχών θεωρείται όποι−
ος επιτύχει βαθμολογία 70% συμπεριλαμβανομένου και 
άνω (35 σωστές απαντήσεις).

Άρθρο 5 
Διαδικασία Διεξαγωγής

1. Οι ΕΠΟΠ οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία 
θα παρουσιαστούν στο εξεταστικό κέντρο την καθο−
ρισθείσα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της αξιο−
λόγησης. Οποιοσδήποτε δεν παρουσιαστεί θεωρείται 
αποτυχών.

2. Οι αξιολογούμενοι θα εισέλθουν στην αίθουσα εξε−
τάσεων, αφού παραδώσουν όλα τα βοηθήματα και τις 
πάσης φύσεως ηλεκτρονικές συσκευές στην επιτροπή 
και θα αναμένουν την επίδοση των τεστ. Μαζί τους θα 
έχουν μόνο στυλό διαρκείας χρώματος μπλε.

3. Αφού αναφέρουν ετοιμότητα όλες οι κατά τόπους 
εξεταστικές επιτροπές, η επιτροπής επιλογής των θε−
μάτων θα διαβιβάσει τα έντυπα ερωτήσεων κατά ειδι−
κότητα, καθώς και το φύλλο απαντήσεων, μέσω κρυ−
πτασφαλισμένων συστημάτων επικοινωνιών του ΣΞ, τα 
οποία θα αναπαραχθούν και θα διανεμηθούν στους 
αξιολογούμενους.

4. Θα δοθεί συνολικός χρόνος 60 λεπτών για τη συ−
μπλήρωση των απαντήσεων.

5. Κάθε αξιολογούμενος, μόλις ολοκληρώσει τη συ−
μπλήρωση των απαντήσεων, παραδίδει το φύλλο απα−
ντήσεων στην εξεταστική επιτροπή η οποία, αφού 
ελέγξει τα ατομικά του στοιχεία (αντιπαραβολή με την 
ταυτότητα του), τα καλύπτει με σκούρο χαρτί, παρουσία 
του αξιολογούμενου. Στη συνέχεια συρράπτει επί του 
φύλλου απαντήσεων και το έντυπο των ερωτήσεων.

6. Οι τρεις τελευταίοι ΕΠΟΠ κάθε αίθουσας θα αποχω−
ρήσουν ταυτόχρονα, αναμένοντας και τον τελευταίο.

7. Η εξεταστική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας καταμετράει τα φύλα απαντήσεων, τα 
αριθμεί και υπογράφει στη σχετική θέση. Στη συνέχεια 
αποστέλλει δι’ αντιπροσώπου τα γραπτά στην επιτροπή 
βαθμολόγησης.
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8. Η επιτροπή βαθμολόγησης, διορθώνει τα γραπτά 
χωρίς να τα αποκαλύψει και συμπληρώνει τον πίνακα 
βαθμολογίας εις τριπλούν. Στη συνέχεια αποστέλλει δι’ 
αντιπροσώπου τους πίνακες βαθμολογίας μαζί με τα 
γραπτά, στην επιτροπή αποκάλυψης γραπτών.

9. Η επιτροπή αποκάλυψης αποκαλύπτει τα γραπτά 
και συμπληρώνει δίπλα στον αύξοντα αριθμό του γρα−
πτού, τα στοιχεία του αξιολογούμενου. Παραδίδει τους 
πίνακες βαθμολογίας στην επιτροπή διενεργείας των 
εξετάσεων. Τα γραπτά συσκευάζονται εκ νέου με πρα−
κτικό συσκευασίας και παραδίδονται από την επιτροπή 
αποκάλυψης στο ΓΕΣ/ΔΕΚΠ για φύλαξη. Το ΓΕΣ/ΔΕΚΠ 
τηρεί τα γραπτά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικα−
σίας μονιμοποίησης και την έκδοση του σχετικού ΠΔ. 
Στη συνέχεια θα τα διαβιβάσει στις οικείες Δνσεις Ο−Σ, 
προκειμένου να τηρηθούν στους ατομικούς φακέλους 
κάθε αξιολογούμενου, για ένα έτος.

10. Η επιτροπή διενέργειας των εξετάσεων συντάσ−
σει το Πρακτικό Επιτυχόντων − Αποτυχόντων με βάση 
τον πίνακα βαθμολογίας και το υποβάλλει για κύρωση 
στον Α/ΓΕΣ.

11. Όσοι συμμετάσχουν στην διενέργεια των γραπτών 
εξετάσεων για μονιμοποίηση και αποτύχουν, δύνανται 
εντός μηνός από την ημερομηνία κύρωση των πινάκων 
επιτυχόντων, να υποβάλουν αίτημα για επαναληπτική 
γραπτή εξέταση. Το αίτημα για επαναληπτική εξέταση 
μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά

Άρθρο 6 
Διάφορα Θέματα

1. Μη συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης
α. Όσοι αιτηθούν τη μονιμοποίηση τους και δεν πα−

ρουσιαστούν για να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση, 
θα θεωρούνται δικαιολογημένοι εφόσον απουσίασαν 
για λόγους «ανωτέρας βίας». Οι λόγοι ανωτέρας βίας 
θα πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα δικαιολο−
γητικά.

β. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυ−
πα, ή θεωρημένα από τον εκδότη φωτοαντίγραφα, να 
υποβληθούν από τον υπόχρεο εντός 15 ημερών από 
την ημερομηνία αξιολόγησης στη Μονάδα του και να 
αποσταλούν άμεσα από τη Μονάδα στο ΓΕΣ/ΔΕΚΠ. Ει−
δικά για την άδεια κυήσεως − τοκετού θα πρέπει να 
αποσταλούν από τη Δνση Ο−Σ στο ΓΕΣ/ΔΕΚΠ. Δικαιο−
λογητικά υποβάλλονται μόνο για τους αναφερόμενους 
στο εδάφιο ε του παρόντος άρθρου, λόγους.

γ. Όσοι δεν παρουσιαστούν να αξιολογηθούν την κα−
θορισθείσα ημέρα και ώρα και η απουσία τους δεν 
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας όπως αυτοί αναφέ−
ρονται στο εδάφιο ε, του παρόντος άρθρου, θα θεωρού−
νται αποτυχόντες στη διαδικασία της αξιολογήσεως.

δ. Κάθε νέα αξιολόγηση, για όσους δεν παρουσιάστη−
καν στην καθορισθείσα ημερομηνία, θα διεξάγεται στην 
έδρα της Ι05 Στρατιάς με την διαδικασία που διεξήχθη 
και η κύρια αξιολόγηση, σε ημερομηνία που θα καθορί−
ζεται με διαταγή του ΓΕΣ/ΔΕΚΠ.

ε. Ως λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται:
(1) Νοσηλεία σε στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο, με 

βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται.
(2) Αναρρωτική άδεια, με βεβαίωση του στρατιωτι−

κού νοσοκομείου ή, της στρατιωτικής αρχής που τη 
χορήγησε.

(3) Θάνατος συγγενούς α’ βαθμού του υπόχρεου ή 
της συζύγου του, βεβαιούμενος με ληξιαρχική πράξη 
θανάτου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

(4) Αποκοπή συγκοινωνιακών αξόνων για οποιοδήποτε 
λόγο, με βεβαίωση αστυνομικής αρχής.

(5) Άδεια κυήσεως και τοκετού, με βεβαίωση της οικεί−
ας Δνσης στην οποία να φαίνεται και η ημερομηνία κατά 
την οποία η υπόχρεος θα αναλάβει εκ νέου υπηρεσία.

στ. Η καθυστέρηση συγκοινωνιακών μέσων, μόνον εφό−
σον ακυρωθεί ή καθυστερήσει δρομολόγιο, αν και είχε 
ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο από τον αξιολογούμενο.

ζ. Επίκληση λόγων ανωτέρας βίας μπορεί να γίνει 
μόνο μία φορά.

2. Αναβαθμολόγηση γραπτών
Λόγω της φύσεως των ερωτημάτων (πολλαπλής επι−

λογής) του τεστ αξιολόγησης και του τρόπου που θα 
διεξαχθεί η βαθμολόγηση, χωρίς να υπεισέρχεται η προ−
σωπική γνώμη των βαθμολογητών, αναβαθμολόγηση 
δεν απαιτείται.

Άρθρο 7 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμο−
γή του συνόλου των άρθρων της παρούσας απόφασης 
να εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από το ΓΕΣ.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2009

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
    Αριθμ. Δ17α/10/123/ΦΝ 437 (2)
Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενι−

αίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008 

«Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατα−
σκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/54/Φ.Ν. 437/7.5.2008 απόφαση 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Επικαιροποίηση των Ενιαίων 
Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας» (ΦΕΚ Β΄ 918).

4. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/09/76/ΦΝ437/20.6.2008 απόφαση 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου 
Έργων Οδοποιΐας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού 
κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ» (ΦΕΚ Β΄ 1189), απο−
φασίζουμε:

1. Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ.437/ 
7.5.2008 απόφασή μας «Επικαιροποίηση των Ενιαίων 
Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας» (ΦΕΚ Β΄ 918), όπως αυτή 
ισχύει μετά την υπ’ αριθμ. Δ17α/09/76/ΦΝ437/20.6.2008 
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«Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Έργων Οδοποιΐας για τα 
μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυ−
ρίων ευρώ» (ΦΕΚ Β΄ 1189) και στο Τιμολόγιο Μελέτης 
(Περιγραφικό Τιμολόγιο) στην ομάδα Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
προστίθεται άρθρο Γ− 7, που αφορά την ανακατασκευή 
βάσης οδοστρώματος, ανακυκλωμένου συμπυκνωμένου 
πάχους έως 0,30 m με τη μέθοδο της ψυχρής επί τόπου 
ανακύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων 
σταθεροποιητών, συνοδευόμενο από επιμέρους άρθρα 
Γ−7.1, Γ−7.2, Γ−7.3 και Γ−7.4, ως εξής: 

Γ−7. Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος, ανακυκλω−
μένου συμπυκνωμένου πάχους έως 0,30 m με τη μέθοδο 
της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης, με χρήση αφρώ−
δους ασφάλτου και άλλων σταθεροποιητών

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ – 4321B΄)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για την πλήρη κατασκευή 

βάσης οδοστρωμάτων. Στο κόστος πλήρους κατασκευ−
ής συμπεριλαμβάνονται οι ειδικές εργαστηριακές δο−
κιμές ποιοτικού ελέγχου του τελικού προϊόντος αλλά 
και των δοκιμών που απαιτούνται προ της εφαρμογής 
της μεθόδου για συλλογή στοιχείων για τη μελέτη 
σύνθεσης, η εκπόνηση αναλυτικής μελέτης διαστασι−
ολόγησης του οδοστρώματος με έμφαση στις βασικές 
αρχές καθώς και λεπτομερής αναφορά στις παραδοχές 
των υπολογισμών, η εκπόνηση της (των) μελέτης (−ών) 
σύνθεσης υλικού ανακυκλωμένης στρώσης ανά περιοχή 
εφαρμογής, η χρήση ειδικού εξοπλισμού (επιτόπου και 
στο εργαστήριο), η εργασία από Ειδικευμένο Οίκο (Ε.Ο.) 
με αποδεδειγμένη εμπειρία εφαρμογής της μεθόδου, 
η παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών, 
όλα τα απαιτούμενα υλικά, φορτοεκφορτώσεις, σταλίες, 
καθαρές μεταφορές των υλικών και η χρήση και μετα−
φορά της απαραίτητης σήμανσης και ασφάλισης του 
εργοταξίου για όσες φορές απαιτηθεί. 

Το ανακυκλωμένο συμπυκνωμένο υλικό θα έχει πάχος 
έως 0,30m, και συνίσταται από αδρανή σταθεροποιού−
μενου τύπου με επιτόπου ανακύκλωση υλικών οδοστρω−
σίας (Κ.Θ.Α, ασύνδετες βάσεις/υποβάσεις οδοστρωσί−
ας) ή και μέρος του υφιστάμενου ασφαλτικού υλικού ή 
μίγμα των ανωτέρω, περιλαμβανομένης της δαπάνης 
προμήθειας όλων των απαιτουμένων από την μελέτη 
σύνθεσης προσθέτων υλικών επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση (πλην της αξίας της ασφάλ−
του και των άλλων σταθεροποιητών π.χ. τσιμέντου που 
θα πληρώνονται ιδιαίτερα), της δαπάνης διάστρωσης, 
διαβροχής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προ−
κύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια και κατά τα 
λοιπά όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Τεχνική Οδηγία 
− Προσωρινή Προδιαγραφή (υπ’ αριθμ. Δ17α/05/119/ΦΘ 
5.16.1/12.8.2009 − ΦΕΚ Β΄ 1749 έγκρισης) στα άρθρα της 
Διακήρυξης και των λοιπών Συμβατικών Τευχών και σύμ−
φωνα με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης όσον 
αφορά τις προθεσμίες περαίωσης.

Γ−7.1 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος, ανακυκλω−
μένου συμπυκνωμένου πάχους 0,15 m με τη μέθοδο της 
ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης, με χρήση αφρώδους 
ασφάλτου και άλλων σταθεροποιητών

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής 
βάσης οδοστρώματος με ανακύκλωση του υφιστάμε−
νου επιτόπου υλικού (Κ.Θ.Α, ή 3Α βάσεων/υποβάσεων 

οδοστρωσίας και/ή ασφαλτικών ταπήτων) με προσθήκη 
αφρώδους ασφάλτου ή/και τσιμέντου και λοιπών απαι−
τούμενων υλικών, όπως θα προκύπτουν από την ειδική 
έρευνα/μελέτη που θα συνταχθεί για την περιοχή ανα−
κύκλωσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,15m, ανεξάρτητα 
από την μορφή της επιφάνειας κατασκευής.

ΕΥΡΩ: €/m2/
Γ−7.2. Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος, ανακυ−

κλωμένου συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,15 m έως 
και 0,20 m με τη μέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανα−
κύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων 
σταθεροποιητών

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής 
βάσης οδοστρώματος με ανακύκλωση του υφιστάμε−
νου επιτόπου υλικού (Κ.Θ.Α, ή 3Α βάσεων/υποβάσεων 
οδοστρωσίας και/ή ασφαλτικών ταπήτων) με προσθήκη 
αφρώδους ασφάλτου ή/και τσιμέντου και λοιπών απαι−
τούμενων υλικών, όπως θα προκύπτουν από την ειδική 
έρευνα/μελέτη που θα συνταχθεί για την περιοχή ανα−
κύκλωσης, συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,15m έως 
και 0,20m, ανεξάρτητα από την μορφή της επιφάνειας 
κατασκευής.

ΕΥΡΩ: €/m2

Γ−7.3. Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος, ανακυ−
κλωμένου συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,20 m έως 
και 0,25 m με τη μέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανα−
κύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων 
σταθεροποιητών 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής 
βάσης οδοστρώματος με ανακύκλωση του υφιστάμε−
νου επιτόπου υλικού (Κ.Θ.Α, ή 3Α βάσεων/υποβάσεων 
οδοστρωσίας και/ή ασφαλτικών ταπήτων) με προσθήκη 
αφρώδους ασφάλτου ή/και τσιμέντου και λοιπών απαι−
τούμενων υλικών, όπως θα προκύπτουν από την ειδική 
έρευνα/μελέτη που θα συνταχθεί για την περιοχή ανα−
κύκλωσης, συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,20m έως 
και 0,25m, ανεξάρτητα από την μορφή της επιφάνειας 
κατασκευής.

ΕΥΡΩ: €/m22

Γ−7.4. Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος, ανακυ−
κλωμένου συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,25 m έως 
και 0,30 m με τη μέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανα−
κύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων 
σταθεροποιητών

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής 
βάσης οδοστρώματος με ανακύκλωση του υφιστάμε−
νου επιτόπου υλικού (Κ.Θ.Α, ή 3Α βάσεων/υποβάσεων 
οδοστρωσίας και/ή ασφαλτικών ταπήτων) με προσθήκη 
αφρώδους ασφάλτου ή/και τσιμέντου και λοιπών απαι−
τούμενων υλικών, όπως θα προκύπτουν από την ειδική 
έρευνα/μελέτη που θα συνταχθεί για την περιοχή ανα−
κύκλωσης, συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,25m έως 
και 0,30m, ανεξάρτητα από την μορφή της επιφάνειας 
κατασκευής. 

ΕΥΡΩ: €/m2 
2. Οι πίνακες τιμών μονάδος εργασιών έργων οδο−

ποιίας κάτω του 1.500.000 ευρώ, από 1.500.000 έως 
5.000.000 ευρώ, από 5.000.000 έως 10.000.000 ευρώ 
και άνω των 10.000.000 ευρώ συμπληρώνονται με τις 
τιμές του παρακάτω πίνακα: 
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α/α
Τιμο−
λογί−
ου

Είδος εργασίας

Άρθρο 
Ανα−
θεώ−

ρησης

Μονάδα
Τιμές μονάδας για 
έργα προϋπολογι−

σμού €

<1,5 
εκ

1,5 
− 5,0 
εκ

5,0− 
10,0 
εκ

>10,0

Γ΄ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

Γ−7

Ανακατασκευή βάσης 
οδοστρώματος ανακυ−
κλωμένου συμπυκνω−
μένου πάχους μέχρι 
0,30m με τη μέθοδο 
της ψυχρής επί τόπου 
ανακύκλωσης, με χρή−
ση αφρώδους ασφάλ−
του και άλλων σταθε−
ροποιητών 

Γ−7.1

Ανακατασκευή βάσης 
οδοστρώματος ανακυ−
κλωμένου συμπυκνω−
μένου πάχους 0,15m

ΟΔΟ−
4321Β΄ m2 11.30 10.80 10.30 9.85

Γ−7.2

Ανακατασκευή βάσης 
οδοστρώματος ανακυ−
κλωμένου συμπυκνω−
μένου πάχους άνω των 
0,15m μέχρι 0,20m

ΟΔΟ−
4321Β΄ m2 13.85 13.20 12.60 12.00

Γ−7.3

Ανακατασκευή βάσης 
οδοστρώματος ανακυ−
κλωμένου συμπυκνω−
μένου πάχους άνω των 
0,20m μέχρι 0,25m

ΟΔΟ−
4321Β΄ m2 14.85 14.20 13.50 12.90

Γ−7.4

Ανακατασκευή βάσης 
οδοστρώματος ανακυ−
κλωμένου συμπυκνω−
μένου πάχους άνω των 
0,25m μέχρι 0,30m

ΟΔΟ−
4321Β΄ m2 17.15 16.40 15.60 14.90

3. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται υποχρεωτικά κατά τη 
σύνταξη των προϋπολογισμών δημοπράτησης δημοσίων 
έργων και ισχύει για τα έργα των οποίων η διακήρυξη 
δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις 
ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό) θα αποσταλεί για δημοσί−
ευση ή υπογραφεί αντίστοιχα μετά την 12.10.2009.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
    Αριθμ. Υ4α/οικ 114585 (3)

Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 95 (ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000) 

«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ/γμα 
299 (ΦΕΚ 240/Α/2000).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του 
ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός 
ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 103 (ΦΕΚ 70/Α/3.3.2004) 
«Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά 
την έκδοση διοικητικών πράξεων».

5. Την υπ’ αριθμ.     απόφαση του ΚΕΣΥ.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 10670/8076/09 Πράξη του Δι−

οικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
7. Την υπ’ αριθμ. 10/3.2.2009 απόφαση ΔΣ του Γ.Ν. 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
8. Την υπ’ αριθμ. 4/20.3.2009 απόφαση ΔΣ του Γ.Ν. 

ΠΕΙΡΑΙΑ και ΑΙΓΑΙΟΥ
9. Την από με ημερομηνία 11.3.2009 αίτηση του Ντοκου 

Ελευθέριου, ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, Δ/ντή Οδοντια−
τρικής στο ΚΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

10. Το υπ’ αριθμ. 34/2.7.2009 απόσπασμα πρακτικών 
του ΚΕΣΥΠΕ (θέμα 2ο ΕΗΔ), αποφασίζουμε:

Η μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας 
Οδοντιατρικής, που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 
Υ4α/4889/95 (ΦΕΚ 673 Β) απόφαση στο Κέντρο Υγείας 
Μεγάρων, ως θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ βαθμού Διευθυ−
ντή, μεταφέρεται με την παρούσα απόφαση και προστί−
θεται στον οργανισμό του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Υ10β/Γ.Π 114146 (4)
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.1788/7.1.2009 (ΦΕΚ 

43/Β΄/19.1.2009 τ. Β΄) απόφασης «Καθιέρωση με αμοι−
βή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας του προσωπικού του ΕΚΑΒ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/03 τ.Α΄)
2. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 

24ωρη βάση του ΕΚΑΒ.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 

δαπάνη ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) για 
το έτος 2009 που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης, και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και 0512 του 
Φορέα 210, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.1788/7.1.2009 
(ΦΕΚ 43/Β΄/19.1.2009 τ. Β΄) απόφασή μας και αυξάνουμε τον 
αριθμό ωρών κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) και την 
αντίστοιχη δαπάνη κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 
€) για την αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. Υ10β/
Γ.Π.1788/7.1.2009 (ΦΕΚ 43/Β΄/19.1.2009 τ. Β΄) απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Αυγούστου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 15324 (5)

    Ίδρυση Γραφείου Εξωτερικού Νότιας Αφρικής. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1, παρ. 7 του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες 

του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 
Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 187)» 

2. Το άρθρο 35 του ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α΄ 8). 

3. Το π.δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης», Κεφάλαιο Τέταρτο ‘Υπηρεσίες 
Εξωτερικού’ (ΦΕΚ Α΄ 211)

4. Το π.δ. 122/2004 περί ανασύστασης του Υπουργείου 
Τουρισμού (ΦΕΚ Α΄ 85).

5. Το άρθρο 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2).

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών 
Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950)

8. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 40)

9. Την υπ’ αριθμ. 328/25/19.8.2009 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ..

10. Την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας Γραφείου 
στην Νότιο Αφρική, με περιοχή τοπικής αρμοδιότητας 
την Δημοκρατία Νοτίου Αφρικής.

11. Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΤ ύψους 
130.000 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος, 
188.000 ευρώ περίπου για κάθε ένα των ετών 2010, 2011, 
2013 και 2014 και 220.000 ευρώ περίπου για το έτος 2012. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται τόσο κατά το τρέχον 
όσο και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη από πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του ΕΟΤ, αποφασίζουμε:

1. Την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Νοτίου Αφρικής με 
έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ και περιοχή τοπικής αρμοδιότη−
τας τη Δημοκρατία Νοτίου Αφρικής, το οποίο υπάγεται στις 
Υπηρεσίες Εξωτερικού του άρθρου 19 του π.δ. 149/2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

    Aριθμ. 8479+8478 (6)
Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελής Επιχ/σης 

Δήμου Βόχας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 269 ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και παρ. 13 άρθρ. 21 ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 
τ.Α΄/23.12.2008).

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997.
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 43886/3.8.2007 απόφαση του 

ΥΠΕΣΔΔΑ ‘’Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της 
οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή 
Επιχ/σεων Ο.Τ.Α. και του ελέγχου αυτής’’.

4. Τις υπ’ αριθμ. 71245/19.12.2007/εγκ. 77 και 10819/ 
22.2.2007/εγκ. 16 του ΥΠΕΣΔΔΑ.

5. Τις ρυθμίσεις του άρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής του τρόπου 
κάλυψης της δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε 
κανονιστικής διάταξης.

6. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη 
σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχ/σης Δήμου Βό−
χας.

7. Την υπ’ αριθμ. 18/140/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Βόχας, περί ‘‘έγκριση και παραλαβή 
της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύ−
σταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχ/σης’’.

8. Την υπ’ αριθμ. 18/141/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Βόχας περί ‘’Σύστασης Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχ/σης’’, αποφασίζουμε:

Συνιστάται στο Δήμο Βόχας του Ν. Κορινθίας Δημοτι−
κή Κοινωφελής Επιχείρηση με τα κάτωθι στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟ−

ΧΑΣ»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ν. 3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοποί της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριο−

τήτων στους ακόλουθους τομείς:
Α. Τομέας Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης: 
− Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της Κοινωνικής 

προστασίας και Αλληλεγγύης.
− Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις, 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντί−
δα των βρεφών και των νηπίων και της τρίτης ηλικίας 
(Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ).

− Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

− Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών.

− Η δημιουργία κέντρου αγωγής υγείας, κέντρου συμ−
βουλευτικής στήριξης.

− Η στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, 
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων δημοτικών πολιτικών.
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− Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και 
προγράμματα δράσης για την εφαρμογή πολιτικής προ−
ώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης 
διαφόρων κατηγοριών ανέργων.

− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης 
του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

Β. Τομέας Αθλητισμού: 
− Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών αθλητικών 

χώρων και εγκαταστάσεων, η συνεργασία με σωματεία, 
η οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών 
τμημάτων, η διοργάνωση αγώνων μαζικών αθλημάτων 
και γενικότερα η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων 
και γενικότερα των κατοίκων σε αθλητικές δραστηριό−
τητες και εκδηλώσεις.

− Η διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση δημο−
τικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως γυμναστήρια, 
αθλητικά κέντρα, χώροι άθλησης και άλλα.

− Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και 
η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Γ. Τομέας Πολιτισμού: 
− Η ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου 

Βόχας, η καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και 
της αγάπης για τις τέχνες, η προστασία της πολιτιστι−
κής ταυτότητας με την ενεργητική και συνειδητή συμ−
μετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

− Η λειτουργία εργαστηρίου εικαστικών τεχνών, καθώς 
και δραστηριοτήτων, που θα προωθούν τις τέχνες, το 
χορό, τη μουσική, τον κινηματογράφο, το θέατρο και 
άλλα.

Δ. Τομέας περιβάλλοντος: 
− Η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η προώ−

θηση της αειφόρου ανάπτυξης, η περιβαλλοντική ευαι−
σθητοποίηση και συγκεκριμένα:

Α) η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περι−
βάλλοντος, των φυσικών πόρων και η εκπόνηση μελετών 
που έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό και αξιοποίηση 
του πρασίνου, τη διαχείριση του φυσικού και αστικού 
περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε 
αντίστοιχα θέματα, η προώθηση περιβαλλοντικής επι−
μόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμ−
ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β) η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμ−
μάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανά−
πτυξη και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλο−
ντος στο σύνολο της περιοχής του δήμου.

− Η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου 
για τη συμμετοχή σε προγράμματα συγχρηματοδοτού−
μενα από το ΕΣΠΑ, άλλους δημόσιους φορείς ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων 
για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχι−
τεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το 
σχεδιασμό του Δήμου.

Ε. Η οργάνωση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας 
για την εξυπηρέτηση των μαθητών και των κατοίκων 
του Δήμου.

ΣΤ. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Ζ. Η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών για την 
προώθηση των παραπάνω αντικειμένων στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για είκοσι (20) 

χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευσή της κατά το νόμο 

πράξης του Γενικού Γραμματέας Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Βόχας 

Ν.Κορινθίας.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές διοικητικό 

συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους, από το δημοτικό συμβούλιο.

Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι τρεις (3) 
θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Βόχας (από 
τους οποίους ένας (1) της μειοψηφίας), ένας (1) εκπρό−
σωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής και τα υπόλοιπα 
τρία (3) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που διαθέτουν 
εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επι−
χείρησης.

Όταν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης φθάσουν τα 
είκοσι (20) άτομα, τότε συμμετέχει στο διοικητικό συμ−
βούλιο ένας εκπρόσωπός τους και μειώνεται αντίστοιχα 
ο αριθμός των δημοτών−κατοίκων, χωρίς αλλαγή της 
συστατικής πράξης.

ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της επιχείρησης θα προέλθουν από: 
Α) Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το πρόγραμμα 

δράσης που θα υποβάλλει το διοικητικό συμβούλιο της 
επιχείρησης και θα εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο 
(άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.)

Β) Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες των 
υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας εγκρί−
νεται από το δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 259 Κ.Δ.Κ.)

Γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτο−
διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 268 Κ.Δ.Κ.

Δ) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ−
μάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους 
επιχορήγηση.

Ε) Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας 
της.

ΣΤ) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της 
Ζ) Δάνεια
Η) Κληρονομιές, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 

με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του 
Κ.Δ.Κ.

Β. Όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της 
επιχείρησης και 

Γ. Σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. 
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθά−

ριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από 
το δημοτικό συμβούλιο.

Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσι−
ακά στοιχεία έχουν απομείνει, περιέρχονται στο Δήμο 
Βόχας.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
− Η επιχείρηση δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία. Με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να 
παραχωρεί ο Δήμος Βόχας προς την επιχείρηση χωρίς 
αντάλλαγμα και εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την 
επιτέλεση των σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, 
εξοπλισμού ή άλλων μέσων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ο Δήμος διαθέτει στην Επιχείρηση το χρηματικό ποσό 

των 20.000,00€ ως αρχικό κεφάλαιο.
Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των 

οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δια−
χείριση και η εποπτεία της επιχείρησης, διέπονται από 
τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις 
διατάξεις του κώδικα δήμων και κοινοτήτων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βό−
χας ύψους 20.000,00 Ευρώ για το τρέχον οικονομικό 
έτος 2009, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7574.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κόρινθος, 25 Αυγούστου 2009 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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