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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 281
13 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αριθμ. 145

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Ανάθεση έργων στην Εταιρεία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». ......................................................................................

1

Καθορισμός αμοιβής του διαμεσολαβητή. ......................

2

Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δή−
μου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Κα−
στοριάς (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας Καστρακίου). ...... 3
Έγκριση για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης
έργου στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
του Δήμου Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότη−
τας Φλώρινας (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας Κρυσταλ−
λοπηγής). ............................................................................................... 4
Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δή−
μου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώ−
ρινας (ΚΕΠ πρώην Δήμου Μελίτης). ............................... 5
γκριση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου
Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
(ΚΕΠ πρώην Δήμου Αγ. Παρασκευής)........................... 6
Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δή−
μου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
(ΚΕΠ πρώην Κοινότητας Πενταλόφου)........................ 7
Έγκριση για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μί−
σθωσης έργου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι−
τών (ΚΕΠ) του Δήμου Γρεβενών της Περιφερεια−
κής Ενότητας Γρεβενών (ΚΕΠ πρώην Κοινοτήτων
Δοτσικού, Σαμαρίνης, Φιλιππαίων, Αβδέλλας). ..... 8

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.
2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2749/1997
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α΄/3−12−1998).
2) Την περίπτωση β’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.
2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικαταστα−
θεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ
67/Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση β’ της παρ. 5 του
άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/Α΄/1−9−1997).
3) Την περίπτωση γ’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.
2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικαταστα−
θεί με την περίπτωση γ’ της παρ. 5 του άρθρου 21 του
ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/Α΄/1−9−1997) και έχει συμπληρωθεί
με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ
275/Α΄/3−12−1998).
4) Την περίπτωση ιβ’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.
2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ
165/Α΄/30−6−2003).
5) Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ
1575/Β΄/28−11−2001).
6) Την αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νομι−
κού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.» τη:
1. Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του
έργου «Ανέγερση κτιρίου πειθαρχικών κελιών στην Κλει−
στή Φυλακή Πάτρας» και
2. Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του
έργου «Ενίσχυση στεγών σε θαλάμους που θα υποδει−
χθούν από τη διεύθυνση της Αγροτικής Φυλακής Τίρυν−
θας για την αποφυγή αποδράσεων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
Αριθ. 1460 οικ.
Καθορισμός αμοιβής του διαμεσολαβητή.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 3 του ν.
3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις» (Α΄ 211) και
2. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας για
την αμοιβή του διαμεσολαβητή, στο ποσό των εκατό
(100) ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
Αριθμ. OIK. 3991/273
(3)
Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Κα−
στοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
(ΚΕΠ πρώην Κοινότητας Καστρακίου).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Των άρθρων 1 και 280 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
β) Του άρθρου 10 του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/
28−12−2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 5 του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α΄/
28−06−2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
δ) Του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και
άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».

στ) Του π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/66/26001/30−12−2011
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
ΠΥΣ/33/27−12−2006, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθη−
καν έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης
χρονικής διάρκειας για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού χωρικής
μας αρμοδιότητας (Δυτικής Μακεδονίας), μεταξύ των
οποίων και μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ
του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Κα−
στοριάς (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας Καστρακίου).
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/27681/30−12−2011/σε
ορθή επανάληψη της 9ης−1−2012 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι εγκρί−
θηκαν έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τους
ΟΤΑ Α’ βαθμού χωρικής μας αρμοδιότητας (Δυτικής
Μακεδονίας), μεταξύ των οποίων και μία (1) σύμβαση
μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ του Δήμου Καστοριάς της
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (ΚΕΠ πρώην Κοι−
νότητας Καστρακίου).
4. Οι υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007 εγκύκλιοι της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις που
θα συναφθούν βάσει των ανωτέρω εγκρίσεων λύονται
αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στε−
λέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
5. Τα υπ’ αριθμ. 40739/27−9−2011 και 46352/4−11−2011
έγγραφα του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ της
Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, περί κάλυψης δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ.
6. Το γεγονός ότι η από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη για τις μισθώσεις έργου των ΚΕΠ, για το
έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση της σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου με το ΚΕΠ του Δήμου Καστοριάς της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Καστοριάς (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας
Καστρακίου), δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, με την προϋ−
πόθεση εφαρμογής των παρακάτω όρων:
1. Η σύμβαση που θα συναφθεί βάσει της ανωτέρω
έγκρισης λύεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας στελέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσω−
πικό σύμφωνα και με τις αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/
16−08−2007 και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−09−2007 εγκυ−
κλίους της υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του
Ν. 3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγ−
ματοποιείται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικα−
σία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ
28 Α΄) όπως ισχύουν. Είναι προφανές ότι η ανακοίνωση
για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατά−
ταξης των υποψηφίων και οι ενστάσεις που ενδέχεται
να υποβληθούν υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας
του ΑΣΕΠ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια συνολική
δαπάνη 10.560,00 Ευρώ ή 12.000,00 Ευρώ (ανάλογα με
τις παρακάτω υποπεριπτώσεις) για τη μία (1) σύμβαση
μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ του Δήμου Καστοριάς της
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το έτος 2012,
η οποία θα καλυφθεί από τις συνολικές πιστώσεις που
έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αφο−
ρούν στην απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
των Δήμων που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών
(Ε.Φ.07−120 ΚΑΕ 0005).
1. Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότε−
ρη των 24 μηνών, η μηνιαία αμοιβή του συμβασιούχου
ανέρχεται στα 880,00 Ευρώ.
2. Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύ−
τερη των 24 μηνών, για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής
αντιστοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 Ευρώ.
2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 1.000 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 25 Ιανουαρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. 186/11
(4)
Έγκριση για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης
έργου στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του
Δήμου Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρι−
νας (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 280 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ
7/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
β) Του άρθρου 10 του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/
28−12−2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 5 του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α΄/28−06−2006)
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις».
δ) Του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και
άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
στ) Του π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/66/26001/30−12−2011
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ/33/
27−12−2006, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκαν έντεκα
(11) συμβάσεις μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης χρονικής
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διάρκειας για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού χωρικής μας αρ−
μοδιότητας (Δυτικής Μακεδονίας), μεταξύ των οποίων
και δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ του
Δήμου Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
(ΚΕΠ πρώην Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής).
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/27681/30−12−2011/σε
ορθή επανάληψη της 9ης−1−2012 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι εγκρί−
θηκαν έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τους
ΟΤΑ Α’ βαθμού χωρικής μας αρμοδιότητας (Δυτικής
Μακεδονίας), μεταξύ των οποίων και δύο (2) συμβάσεις
μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ του Δήμου Πρεσπών της
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (ΚΕΠ πρώην Κοινό−
τητας Κρυσταλλοπηγής).
4. Οι υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007 εγκύκλιοι της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις που
θα συναφθούν βάσει των ανωτέρω εγκρίσεων λύονται
αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στε−
λέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
5. Τα υπ’ αριθμ. 40739/27−9−2011 και 46352/4−11−2011
έγγραφα του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ της
Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, περί κάλυψης δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ.
6. Το γεγονός ότι η από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη για τις μισθώσεις έργου των ΚΕΠ, για το
έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση της σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθω−
σης έργου με το ΚΕΠ του Δήμου Πρεσπών της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Φλώρινας (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας
Κρυσταλλοπηγής), δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, με την
προϋπόθεση εφαρμογής των παρακάτω όρων.
1. Η σύμβαση που θα συναφθεί βάσει της ανωτέρω
έγκρισης λύεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της δια−
δικασίας στελέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό σύμ−
φωνα και με τις αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−08−2007
και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−09−2007 εγκυκλίους της
υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του
Ν. 3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγ−
ματοποιείται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικα−
σία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ
28 Α΄) όπως ισχύουν. Είναι προφανές ότι η ανακοίνωση
για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατά−
ταξης των υποψηφίων και οι ενστάσεις που ενδέχεται
να υποβληθούν υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας
του ΑΣΕΠ.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια συνο−
λική δαπάνη ύψους 21.120,00 Ευρώ ή 24.000,00 Ευρώ
(ανάλογα με τις παρακάτω υποπεριπτώσεις) για τις
δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ του Δή−
μου Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
(ΚΕΠ πρώην Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής), για το έτος
2012, η οποία θα καλυφθεί από τις συνολικές πιστώσεις
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό και
αφορούν στην απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πό−
ρων των Δήμων που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών
(Ε.Φ.07−120 ΚΑΕ 0005).
1. Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότε−
ρη των 24 μηνών, η μηνιαία αμοιβή του συμβασιούχου
ανέρχεται στα 880,00 Ευρώ.
2.Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύ−
τερη των 24 μηνών, για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής
αντιστοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 Ευρώ.
2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 1.000 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 25 Ιανουαρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. ΟΙΚ.3982/270
(5)
Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δή−
μου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρι−
νας (ΚΕΠ πρώην Δήμου Μελίτης).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 280 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
β) Του άρθρου 10 του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/
28−12−2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 5 του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α΄/28−06−2006)
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις».
δ) Του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206/Α΄) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και
άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
στ) Του π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/66/26001/30−12−2011
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
ΠΥΣ/33/27−12−2006, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθη−
καν έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης
χρονικής διάρκειας για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού χωρικής
μας αρμοδιότητας (Δυτικής Μακεδονίας), μεταξύ των
οποίων και μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για το
ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας
Φλώρινας (ΚΕΠ πρώην Δήμου Μελίτης).
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/27681/30−12−2011/σε
ορθή επανάληψη της 9ης−1−2012 έγγραφο της Διεύθυν−

σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι εγκρί−
θηκαν έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τους
ΟΤΑ Α’ βαθμού χωρικής μας αρμοδιότητας (Δυτικής
Μακεδονίας), μεταξύ των οποίων και μία (1) σύμβαση
μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας της
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (ΚΕΠ πρώην Δήμου
Μελίτης).
4. Οι υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007 εγκύκλιοι της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις που
θα συναφθούν βάσει των ανωτέρω εγκρίσεων λύονται
αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στε−
λέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
5. Τα υπ’ αριθμ. 40739/27−9−2011 και 46352/4−11−2011
έγγραφα του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ της
Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, περί κάλυψης δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ.
6. Το γεγονός ότι η από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη για τις μισθώσεις έργου των ΚΕΠ, για το
έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση της σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου με το ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας της Περιφερει−
ακής Ενότητας Φλώρινας (ΚΕΠ πρώην Δήμου Μελίτης),
δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, με την προϋπόθεση εφαρ−
μογής των παρακάτω όρων:
1. Η σύμβαση που θα συναφθεί βάσει της ανωτέρω
έγκρισης λύεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας στελέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό
σύμφωνα και με τις αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−08−
2007 και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−09−2007 εγκυκλίους
της υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του
Ν. 3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγ−
ματοποιείται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικα−
σία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ
28 Α΄) όπως ισχύουν. Είναι προφανές ότι η ανακοίνωση
για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατά−
ταξης των υποψηφίων και οι ενστάσεις που ενδέχεται
να υποβληθούν υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας
του ΑΣΕΠ.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια συνολική
δαπάνη ύψους 10.560,00 Ευρώ ή 12.000,00 Ευρώ (ανά−
λογα με τις παρακάτω υποπεριπτώσεις) για τη μία (1)
σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας
της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (ΚΕΠ πρώην
Δήμου Μελίτης), για το έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί
από τις συνολικές πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον
Κρατικό Προϋπολογισμό και αφορούν στην απόδοση
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων που διαθέ−
τει το Υπουργείο Εσωτερικών (Ε.Φ.07−120 ΚΑΕ 0005).
1. Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότε−
ρη των 24 μηνών, η μηνιαία αμοιβή του συμβασιούχου
ανέρχεται στα 880,00 Ευρώ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύ−
τερη των 24 μηνών, για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής
αντιστοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 Ευρώ.
2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 1.000 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 25 Ιανουαρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. OIK. 3987/271
(6)
Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δή−
μου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
(ΚΕΠ πρώην Δήμου Αγ. Παρασκευής).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 280 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
β) Του άρθρου 10 του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/
28−12−2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 5 του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α΄/28−06−2006)
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις».
δ) Του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και
άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
στ) Του π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/66/26001/30−12−2011
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
ΠΥΣ/33/27−12−2006, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθη−
καν έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης
χρονικής διάρκειας για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού χωρικής μας
αρμοδιότητας (Δυτικής Μακεδονίας), μεταξύ των οποίων
και μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ του
Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
(ΚΕΠ πρώην Δήμου Αγ. Παρασκευής).
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/27681/30−12−2011/σε
ορθή επανάληψη της 9ης−1−2012 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι εγκρί−
θηκαν έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τους
ΟΤΑ Α’ βαθμού χωρικής μας αρμοδιότητας (Δυτικής
Μακεδονίας), μεταξύ των οποίων και μία (1) σύμβαση
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μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ του Δήμου Εορδαίας της
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΚΕΠ πρώην Δήμου
Αγ. Παρασκευής).
4. Οι υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007 εγκύκλιοι της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις που
θα συναφθούν βάσει των ανωτέρω εγκρίσεων λύονται
αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στε−
λέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
5. Τα υπ’ αριθμ. 40739/27−9−2011 και 46352/4−11−2011
έγγραφα του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ της
Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, περί κάλυψης δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ.
6. Το γεγονός ότι η από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη για τις μισθώσεις έργου των ΚΕΠ, για το
έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση της σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθω−
σης έργου με το ΚΕΠ του Δήμου Εορδαίας της Περι−
φερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΚΕΠ πρώην Δήμου Αγ.
Παρασκευής), δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, με την προ−
ϋπόθεση εφαρμογής των παρακάτω όρων:
1. Η σύμβαση που θα συναφθεί βάσει της ανωτέρω
έγκρισης λύεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της δια−
δικασίας στελέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό σύμ−
φωνα και με τις αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−08−2007
και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−09−2007 εγκυκλίους της
υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του
Ν. 3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγ−
ματοποιείται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικα−
σία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ
28 Α΄) όπως ισχύουν. Είναι προφανές ότι η ανακοίνωση
για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατά−
ταξης των υποψηφίων και οι ενστάσεις που ενδέχεται
να υποβληθούν υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας
του ΑΣΕΠ.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια συνολική
δαπάνη ύψους 10.560,00 Ευρώ ή 12.000,00 Ευρώ (ανά−
λογα με τις παρακάτω υποπεριπτώσεις) για τη μία (1)
σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ του Δήμου Εορδαί−
ας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΚΕΠ πρώην
Δήμου Αγ. Παρασκευής), για το έτος 2012, η οποία θα
καλυφθεί από τις συνολικές πιστώσεις που έχουν εγ−
γραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αφορούν στην
απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων
που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών (Ε.Φ.07−120 ΚΑΕ
0005).
1. Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότε−
ρη των 24 μηνών, η μηνιαία αμοιβή του συμβασιούχου
880,00 Ευρώ.
2.Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύ−
τερη των 24 μηνών, για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής
αντιστοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 Ευρώ.
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2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 1.000 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 25 Ιανουαρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. ΟΙΚ. 3988/272
(7)
Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Βοΐ−
ου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΚΕΠ πρώ−
ην Κοινότητας Πενταλόφου).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 280 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
β) Του άρθρου 10 του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/
28−12−2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 5 του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α΄/28−06−2006)
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις»
δ) Του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206/τ. Α’) «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94
και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
στ) Του π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− Δυ−
τικής Μακεδονίας».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/66/26001/30−12−2011
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
ΠΥΣ/33/27−12−2006, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθη−
καν έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης
χρονικής διάρκειας για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού χωρικής
μας αρμοδιότητας (Δυτικής Μακεδονίας), μεταξύ των
οποίων και μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ
του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
(ΚΕΠ πρώην Κοινότητας Πενταλόφου).
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/27681/30−12−2011 /σε
ορθή επανάληψη της 9ης−1−2012 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι εγκρί−
θηκαν έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τους
ΟΤΑ Α’ βαθμού χωρικής μας αρμοδιότητας (Δυτικής
Μακεδονίας), μεταξύ των οποίων και μία (1) σύμβαση
μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ του Δήμου Βοΐου της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας
Πενταλόφου).
4. Οι υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007 εγκύκλιοι της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−

βέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις που
θα συναφθούν βάσει των ανωτέρω εγκρίσεων λύονται
αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στε−
λέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
5. Τα υπ’ αριθμ. 40739/27−9−2011 και 46352/4−11−2011
έγγραφα του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ της
Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, περί κάλυψης δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ.
6. Το γεγονός ότι η από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη για τις μισθώσεις έργου των ΚΕΠ, για το
έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση της σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου με το ΚΕΠ του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας Πενταλό−
φου), δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, με την προϋπόθεση
εφαρμογής των παρακάτω όρων:
1. Η σύμβαση που θα συναφθεί βάσει της ανωτέρω
έγκρισης λύεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας στελέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσω−
πικό σύμφωνα και με τις αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/
16−08−2007 και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−09−2007 εγκυ−
κλίους της υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του
Ν. 3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγμα−
τοποιείται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικασία
και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄)
όπως ισχύουν. Είναι προφανές ότι η ανακοίνωση για τη
σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων και οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβλη−
θούν υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια συνολική
δαπάνη 10.560,00 Ευρώ ή 12.000,00 Ευρώ (ανάλογα με
τις παρακάτω υποπεριπτώσεις) για τη μία (1) σύμβαση
μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ του Δήμου Βοΐου της Περι−
φερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας
Πενταλόφου), για το έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από
τις συνολικές πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρα−
τικό Προϋπολογισμό και αφορούν στην απόδοση των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων που διαθέτει
το Υπουργείο Εσωτερικών (Ε.Φ.07−120 ΚΑΕ 0005).
1. Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότε−
ρη των 24 μηνών, η μηνιαία αμοιβή του συμβασιούχου
ανέρχεται στα 880,00 Ευρώ.
2. Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύ−
τερη των 24 μηνών, για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής
αντιστοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 Ευρώ.
2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 1.000 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 25 Ιανουαρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 1626/134
(8)
Έγκριση για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μί−
σθωσης έργου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενό−
τητας Γρεβενών (ΚΕΠ πρώην Κοινοτήτων Δοτσικού,
Σαμαρίνης, Φιλιππαίων, Αβδέλλας).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 280 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
β) Του άρθρου 10 του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/
28−12−2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 5 του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α΄/28−06−2006)
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις».
δ) Του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και
άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
στ) Του π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/66/26001/30−12−2011
Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ/3
3/27−12−2006, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκαν
έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης
χρονικής διάρκειας για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού χωρικής
μας αρμοδιότητας (Δυτικής Μακεδονίας), μεταξύ των
οποίων και τέσσερις (4) συμβάσεις μίσθωσης έργου
για τα ΚΕΠ του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής
Ενότητας Γρεβενών (ΚΕΠ πρώην Κοινοτήτων Δοτσικού,
Σαμαρίνης, Φιλιππαίων, Αβδέλλας).
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/27681/30−12−2011/σε
ορθή επανάληψη της 9ης−1−2012 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι εγκρίθηκαν
έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τους ΟΤΑ
Α’ βαθμού χωρικής μας αρμοδιότητας (Δυτικής Μακε−
δονίας), μεταξύ των οποίων και τέσσερις (4) συμβάσεις
μίσθωσης έργου για τα ΚΕΠ του Δήμου Γρεβενών της
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (ΚΕΠ πρώην Κοινο−
τήτων Δοτσικού, Σαμαρίνης, Φιλιππαίων, Αβδέλλας).
4. Οι υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007 εγκύκλιοι της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις που
θα συναφθούν βάσει των ανωτέρω εγκρίσεων λύονται
αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στε−
λέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
5. Τα υπ’ αριθμ. 40739/27−9−2011 και 46352/4−11−2011
έγγραφα του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ της
Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, περί κάλυψης δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ.
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6. Το γεγονός ότι η από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη για τις μισθώσεις έργου των ΚΕΠ, για το
έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση της σύναψης τεσσάρων (4) συμβάσεων
μίσθωσης έργου με τα ΚΕΠ του Δήμου Γρεβενών της
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, δωδεκάμηνης (12)
διάρκειας, ως εξής:
− Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ Δήμου
Γρεβενών (πρώην Κοινότητα Δοτσικού)
− Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ Δήμου
Γρεβενών (πρώην Κοινότητα Σαμαρίνης)
− Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ Δήμου
Γρεβενών (πρώην Κοινότητα Φιλιππαίων)
− Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ Δήμου
Γρεβενών (πρώην Κοινότητα Αβδέλλας) με την προϋ−
πόθεση εφαρμογής των παρακάτω όρων:
1. Η σύμβαση που θα συναφθεί βάσει της ανωτέρω
έγκρισης λύεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της δια−
δικασίας στελέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό σύμ−
φωνα και με τις αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−08−2007
και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−09−2007 εγκυκλίους της
υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του
Ν. 3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγμα−
τοποιείται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικασία
και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄)
όπως ισχύουν. Είναι προφανές ότι η ανακοίνωση για τη
σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων και οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβλη−
θούν υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια συνολική
δαπάνη ύψους 42.240,00 Ευρώ ή 48.000,00 Ευρώ (ανάλο−
γα με τις παρακάτω υποπεριπτώσεις) για τις τέσσερις
(4) συμβάσεις μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ του Δήμου
Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (ΚΕΠ
πρώην Κοινοτήτων Δοτσικού, Σαμαρίνης, Φιλιππαίων,
Αβδέλλας), για το έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από
τις συνολικές πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρα−
τικό Προϋπολογισμό και αφορούν στην απόδοση των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων που διαθέτει
το Υπουργείο Εσωτερικών (Ε.Φ.07−120 ΚΑΕ 0005).
1. Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότε−
ρη των 24 μηνών, η μηνιαία αμοιβή του συμβασιούχου
ανέρχεται 880,00 Ευρώ.
2. Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύ−
τερη των 24 μηνών, για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής
αντιστοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 Ευρώ.
2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 1.000 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 25 Ιανουαρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ

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

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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