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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/231/ΟΙΚ.10246 (1)
  Κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό Πληρωμών και 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), εποπτείας Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), 
έτους 2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του 
Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ−
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 
212/Α΄/17−12−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του 
Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική 
κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την Προκήρυξη 1/293Μ/2008 πλήρωσης ογδόντα (80) 
συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με σύμβαση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Οργα−
νισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) (ΦΕΚ 
τ. ΑΣΕΠ 428/28.8.2008).

5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12227/26−3−2013 έγγραφο του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 
του Ν. 3812/2009, αποφασίζουμε:

Την κατανομή προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2013, ως εξής:

Είκοσι οκτώ (28) ατόμων κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, οι 
οποίοι κατόπιν της υπ’ αρ. 1/293Μ/2008 Προκήρυξης 
(ΦΕΚ 428 τ. ΑΣΕΠ/28−8−2008) συμμετείχαν στη διαδικα−
σία για την πλήρωση ογδόντα (80) θέσεων ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου, στον Οργανισμό Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) και συμπεριλήφθηκαν στους 
αντίστοιχους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ τ. 
ΑΣΕΠ 413/Γ/19.5.2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Απριλίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 14900/ΕΥΣ/2467 (2)
    Κατάργηση των υπ’ αριθμ. 17546/οικ.235.42/11.4.2012 (ΦΕΚ 

Β΄ 1482/4.5.2012) και 17547/οικ. 236.43/11.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 
1455/2.5.2012) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος 

και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007 −2013», όπως έχει τροποποιη−
θεί και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 5 παρ. 3 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

4. Του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 117/2012 (ΦΕΚ Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση 
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων».

6. Τις υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1352), 31405/
20.9.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1270) και 35257/17.10.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1352) 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών.

7. Την υπ’ αριθμ. 26576/οικ.396.86/12.6.2012 (ΦΕΚ 1883/
Β΄/14−6−2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και την υπ’ αριθμ. 41875/ΕΥΣ 4834/2−10−2012 
(ΦΕΚ 2784/Β΄/15−10−2012) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Το γεγονός ότι επίκειται αναδιάρθρωση των υπηρε−
σιών του Υπουργείου στο πλαίσιο της συνολικής ανα−
διάρθρωσης του Κράτους.

10. Το γεγονός ότι οι καταργούμενες με την παρούσα 
κοινές υπουργικές αποφάσεις και Ειδικές Υπηρεσίες δεν 
έχουν τεθεί σε ισχύ, αποφασίζουμε:

1. Καταργούμε τις υπ’ αριθμ. 17546/ οικ.235.42/11.4.2012 
(ΦΕΚ Β΄ 1482) και 17547/οικ.236.43/11.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1455) 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομι−
κών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συστάθηκαν δυ−
νάμει αυτών.

2. Οι υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1352), 31405/
20.9.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1270) και 35257/17.10.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1352) 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών, όπως αυτές ίσχυαν κατά τις 2/5/2012 
και 4/5/2012 εξακολουθούν να ισχύουν και οι Ειδικές Υπη−
ρεσίες που συστάθηκαν δυνάμει αυτών εξακολουθούν 
να έχουν τις προβλεπόμενες από τις παραπάνω κοινές 
υπουργικές αποφάσεις αρμοδιότητες που ασκούνται 
από το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές. 

Η παρούσα ισχύει από 1−2−2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Απριλίου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
(3)

    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33842/ΥΠΕ/5/00720/Ε/
Ν. 3299/2004/06−07−2009 απόφασης του Υπουργού 
και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με 
την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.».

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43764/ΥΠΕ/5/Ε/0720/Ε/Ν.3299/
2004/15−10−2012 τροποποιείται η υπ' αριθμ. 33842/
ΥΠΕ/5/00720/Ε/Ν. 3299/2004/06−07−2009 απόφαση του 
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 επένδυσης της Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» για την ενίσχυση επένδυσής 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 
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68 δωματίων − 154 κλινών, στη θέση «Αντρίνα» Πανόρμου, 
του Δήμου Σκοπέλου, του Νομού Μαγνησίας, συνολι−
κής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού δέκα εκατομμυρίων 
οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (10.890.000,00 €). Η 
τροποποίηση αυτή δεν χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη 
της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
το αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 3299/2004 και το Π.Δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F

(4)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33842/ΥΠΕ/5/00720/Ε/

Ν. 3299/2004/06−07−2009 απόφασης του Υπουργού 
και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με 
την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 επένδυσης της Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» και της υπ’ αρ. 43764/
ΥΠΕ/5/Ε/0720/Ε/Ν. 3299/2004/15−10−2012 τροποποίη−
ση αυτής.

    Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2468/ΥΠΕ/5/Ε/0720/Ε/
Ν. 3299/2004/22−01−2013 και από την 24−01−2013 ορθή 
επανάληψη αυτής, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 33842/
ΥΠΕ/5/00720/Ε/N. 3299/2004/06−07−2009 απόφαση υπα−
γωγής του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και της υπ’ αρ. 43764/ΥΠΕ/5/Ε/0720/Ε/
Ν. 3299/2004/15−10−2012 τροποποίηση αυτής, με την οποία 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 
επένδυσης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΡΙΝΑ 
ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» για την ενίσχυση επένδυσής της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 68 
δωματίων − 154 κλινών, στη θέση «Αντρίνα» Πανόρμου, 
του Δήμου Σκοπέλου, του Νομού Μαγνησίας, συνολι−
κής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού δέκα εκατομμυρίων 
οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (10.890.000,00 €). Η 
τροποποίηση αυτή δεν χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη 
της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
το αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 3299/2004 και το Π.Δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(5)

    Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της Εταιρείας «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.» η οποία έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14593/ΥΠΕ/4/00492/Ε/Ν. 3299/
4−4−2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.», που αναφέρεται 
στη δημιουργία νέου αποθηκευτικού κέντρου logistics, 

στη θέση Ασύρματος − Μουριές του Δήμου Ελ. Βενιζέλου 
του Νομού Χανίων, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
εννιακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 
(931.700,00) €.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δια−
κοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα 
ευρώ (279.510,00 €), που αποτελεί ποσοστό 30,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα 
ευρώ (372.680,00 €), που αποτελεί ποσοστό 40,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντα−
κοσίων δέκα ευρώ (279.510,00 €), που αποτελεί ποσο−
στό 30,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται 28/2/2010.
στ) Την πιστοποίηση 38 θέσεων εργασίας που αντι−

στοιχούν σε 98,6 ΕΜΕ έναντι 37 θέσεων εργασίας που 
αντιστοιχούν σε 25,6 ΕΜΕ που προβλεπόταν στην εγκρι−
τική απόφαση.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του 
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του ποσού της επιχορήγησης ύψους εκατόν ογδόντα 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (185.560,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(6)

    Ολοκλήρωση και Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας 
επένδυσης της επιχείρησης «ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟ−
ΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 25499/9029/Π08/5/00598/Ε/Ν.3299/
2004/12−09−2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελο−
ποννήσου, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης 
«ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέρεται 
σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενου ελαιουργείου στη Τ.Κ. 
Χωματάδα / Δ.Ε. Πύλου του Δήμου Πύλου − Νέστορος 
του Ν. Μεσσηνίας.

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό των τετρακοσίων έντεκα 
χιλιάδων και οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (411.870,00 €).

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
διακοσίων πέντε χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα πέ−
ντε ευρώ (205.935,00 €) που αποτελεί ποσοστό 50,00% 
του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης 
ποσού τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων και οκτακοσίων 
εβδομήντα ευρώ (411.870,00 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων 
πέντε χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ 
(205.935,00 €), καλύφθηκε με εισφορές σε μετρητά 
των εταίρων και από το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο και 
αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνολικού ύψους της 
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ενισχυόμενης επένδυσης ποσού τετρακοσίων έντεκα 
χιλιάδων και οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (411.870,00 €).

Για την υλοποίηση της επένδυσης δεν έγινε χρήση 
μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
10−01−2013. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση 
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Με την υλοποίηση της επένδυσης δεν δημιουργήθηκαν 
νέες θέσεις εργασίας και δεν υπήρχαν θέσεις εργασίας 
στην επιχείρηση.

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο−
λοίπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων πέντε χιλιά−

δων και εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (205.935,00 €), 
ήτοι ποσού ενενήντα εννέα χιλιάδων και τριακοσίων 
δέκα ευρώ (99.310,00 €) στην επιχείρηση «ΚΑΡΑΜΠΑ−
ΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004, σύμφωνα 
με τα άρθρα 11 παρ. 5 και 16 του Ν. 3908/2011 και το 
άρθρο 9 του Π.Δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  
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