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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. Δ14/82257 (1)

 Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου 
ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 του ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε 

με το ν. 2229/1994.
2. Την υπ’ αριθμ. Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332/Β΄/ 

28.3.2001) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Έγκριση 
Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και 
έργων» (όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 724/Β΄/12.6.2001 
και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 793/Β΄/22.6.2001).

3. Το π.δ. 121/28.5.2001 (ΦΕΚ 112/Α΄/6.6.2001) «Επιβολή 
προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του 
νόμου 1418/1984».

4. Τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού 
Σκυροδέματος.

5. Την υπ’ αριθμ. 4881/2004 (ΦΕΚ 754/Β΄/19.5.2004) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ στους 
Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε επιτροπή από τους υπαλλήλους του 
ΚΕΔΕ:

Σαράντο Μουγιάκο, Μετ/γο Μηχ/κό με Α΄β.
Γεωργία Αγναντιάρη, Χημ. Μηχ/κό με Α΄β.
Στέφανο Μονδέλο Πολ. Μηχ/κό αορίστου χρόνου
Με αναπληρωτές τους:
Παγώνα Αθανασάκου Χημ. Μηχ/κό με Α΄β.
Αριστείδη Ασπρογέρακα, Χημ. Μηχ/κό με Γ΄β.
Αικατερίνη Μαρσέλου Χημ. Μηχ/κό με Β΄β.
Για τη διενέργεια ελέγχων για διαπίστωση τυχόν 

παραβάσεων του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων 
Οπλισμού Σκυροδέματος. Οι έλεγχοι διενεργούνται στις 
αποθήκες των παραγωγών, των εισαγωγέων, των κάθε 
είδους προμηθευτών, στις εγκαταστάσεις των επιχει−
ρήσεων διάθεσης και διαμόρφωσης καθώς και στα ερ−
γοτάξια δημοσίων και ιδιωτικών έργων. 
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2. Η επιτροπή μετά από κάθε επίσκεψη θα συντάσσει 
έκθεση, την οποία θα υποβάλλει στο Διευθυντή του 
Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων και στη συ−
νέχεια θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται 
στην υπ’ αριθμ. Δ14/43309/5.3.2001 απόφαση και στο 
π.δ. 121/2001.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεως της 
μέχρι 31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. 5118.57/01 (2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας μονίμου προσωπι−

κού του Λιμενικού Ταμείου Ν. ΧΑΝΙΩΝ Α΄ εξαμήνου 
2007.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

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

297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.

3. Την υπ’ αριθμ. 270/1.12.2006 πράξη της Λιμενικής 
Επιτροπής Λ.Τ. Ν. Χανίων.

4. Το υπ’ αριθμ. 4702/6.12.2006 έγγραφο Λιμενικού Τα−
μείου Ν. Χανίων, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε−
ρωριακής εργασίας με αμοιβή, συνολικά 2.530 ωρών για 
11 μονίμους υπαλλήλους του Λ.Τ. Χανίων επί συνολικού 
αριθμού είκοσι δύο (22) υπηρετούντων υπαλλήλων για 
την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών κατά 
το Α΄ εξάμηνο του 2007 και ειδικότερα:

− Μελέτες παρακολούθηση − επίβλεψη λιμενικών έρ−
γων που εκτελούνται σε λιμενίσκους και λιμένες, πολλοί 
από τους οποίους είναι απομακρυσμένοι.

− Χάραξη αιγιαλού − παραλίας και χερσαίων λιμενικών 
ζωνών.

− Επίβλεψη λειτουργίας Γεφυροπλάστιγγας Λιμένος 
Σούδας επί 12ώρου βάσεως όλο το χρόνο και καθημε−
ρινά.

− Ηλεκτροδότηση και υδροδότηση όλων των ελλιμε−
νιζομένων σκαφών του Λιμένος Χανίων.

− Καθαριότητα χερσαίων χώρων των Λιμένων Σούδας, 
Παλαιόχωρας Σφακίων και Χανίων (κατεξοχήν χώροι 
υποδοχής τουριστών).

− Έλεγχος εισιτηρίων, ζύγιση φορτηγών αυτοκινήτων 
και εμπορευμάτων. 

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) μηνιαίως.

Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανω−
τέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 13.915,00 ευρώ πε−
ρίπου, θα βαρύνει την με Κ.Α. 0261 πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Λ.Τ. Ν. Χανίων έτους 2007.

Ο αριθμός των ωρών, θα εξαρτηθεί από τις πραγ−
ματικές υπερωριακές ανάγκες και θα καθορισθεί με 
απόφαση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου. Υπεύ−
θυνες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγ−
ματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης είναι 
η Κερδέλα Παρασκευή Προϊσταμένη ΔΥ/ΛΤΝΧ της ΔΕ 
Κατηγορίας Κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό 
Α΄ και η Σκουμπάκη Αρτεμισία Προϊσταμένη ΤΥ/ΛΤΝΧ 
της ΠΕ Κατηγορίας Κλάδου Πολιτικών Μηχανικών με 
βαθμό Α΄.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από 
τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F

(3)
    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΕΙ−

ΡΗΝΗ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/
Α΄/23.12.2004) όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 13795/Π01/4/00062/Ε/ν. 3299/2004/ 
29.12.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Αττικής, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις ν. 
3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως ισχύει, επένδυ−
σης της επιχείρησης «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ» που ανα−
φέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής 
της ξενοδοχειακής μονάδας «ΠΑΝΘΕΟΝ», δύο αστέρων 
(2*), δυναμικότητας δέκα πέντε (15) δωματίων και είκοσι 
οκτώ (28) κλινών, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας του Νο−
μού Αττικής, συνολικού κόστους πεντακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (500.000,00 €).

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 35% επί του κόστους 
της επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (175.000,00 €). 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως ισχύει, είναι 
η 12.12.2006.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F

Αριθμ. 52742/06 (4)
    Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο

Κηφισιάς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπι−
κή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 /Α΄/8.10.1997).

3. Την υπ’ αριθμ. 49817/22.8.2006 εισηγητική μας έκ−
θεση.




