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(1)
Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» με διακριτικό τίτ−
λο «CHIPITA INTERNATIONAL S.A.» που έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 37905/ΥΠΕ/4/00058/ν.3299/2004/
26.7.2006 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥ−
ΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» με διακριτικό τίτλο «CHIPITA
INTERNATIONAL S.A.» που αναφέρεται στην επέκταση
μονάδας παραγωγής τυποποιημένων τροφών, στη ΒΙΠΕ
Λαμίας του Νομού Φθιώτιδας, με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων
οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα
(2.828.180,00) €.
β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο
ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα πέντε
(707.045,00) € που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων
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εξήντα τριών (989.863,00) € που αποτελεί ποσοστό 35%
της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται οτο
ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα μιας χιλι−
άδων διακοσίων εβδομήντα δύο (1.131.272,00) €.
ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 29.6.2006.
στ) Νέες θέσεις εργασίας δέκα έξι (16) άτομα μόνι−
μης απασχόλησης, έναντι είκοσι επτά (27) ατόμων στην
απόφαση υπαγωγής.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού τε−
τρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν δέκα τριών
(456.113,00) €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 16.5.2006.
στ) Νέες θέσεις εργασίας δέκα (10) άτομα μόνιμης
απασχόλησης, έναντι δέκα εννέα (19) ατόμων στην από−
φαση υπαγωγής.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εν−
νιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
σαράντα οκτώ (954.448,00) €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

(3)
Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ALUMIL COATING SRB D.O.Ο.» που έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 2601/1998.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(2)
Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΑΜΕΣ Αποθηκευτική − Μεταφορική − Εμπορική Συ−
σκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο
«ΑΜΕΣ Α.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
ν.3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 37903/ΥΠΕ/4/00052/ν. 3299/2004/
26.9.2006 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΑΜΕΣ Αποθηκευτική − Μεταφορική − Εμπορική Συσκευ−
αστική Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΑΜΕΣ
Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση νέας μονάδας Απο−
θήκευσης και Διακίνησης προϊόντων (logistics), στην
περιοχή Σχοινέζα του Δήμου Ασπροπύργου του Νομού
Αττικής, με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων
εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε
(5.126.995,00) €.
β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλι−
άδων πεντακοσίων σαράντα επτά (1.568.547,00) € που
αποτελεί ποσοστό 30,60% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του
ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χι−
λιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ (1.794.448,00) € που
αποτελεί ποσοστό 35% της συνολικής ενισχυόμενης
δαπάνης της επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα τεσ−
σάρων χιλιάδων (1.764.000,00) €.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 37899/ΕΣΟΑΒ/ΥΠΕ/1/00003/Β3/Δημο−
κρατία της Σερβίας/26.9.2006 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση −οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ALUMIL COATING SRB D.O.O.», που αναφέρεται στην
ίδρυση μονάδας βαφής προφίλ αλουμινίου στο Βελι−
γράδι Σερβίας, με τους εξής όρους:
• Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκα−
τομμυρίων εννιακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων
είκοσι τεσσάρων ευρώ (4.916.924,00 €).
• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των δύο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων
τριακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (2.147.314,00) € που
αποτελεί ποσοστό 43,70% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα πέ−
ντε χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ (1.475.077,00) € που
αποτελεί ποσοστό 30% της συνολικής ενισχυόμενης
δαπάνης της επένδυσης.
• Το ύψος του τραπεζικού δανείου στο ενισχυόμενο
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων τριάντα τριών ευρώ (1.294.533,00) € για το
οποίο δεν χορηγείται επιδότηση επιτοκίου.
• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
25.4.2006.
• Θέσεις εργασίας: είκοσι οκτώ (28) άτομα έναντι
τριάντα τεσσάρων (34) προβλεπομένων στην εγκριτική
απόφαση.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κατα−
βολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού ενός εκα−
τομμυρίου τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν
εβδομήντα επτά ευρώ (1.469.177,00) €.
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ
F
(4)
Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«GJIROFARMA S.A.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 2601/1998.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 37897/ΕΣΟΑΒ/ΥΠΕ/1/00046/ΑΛΒΑ−
ΝΙΑ/ν.2601/1998/26.9.2006 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση −οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρεί−
ας «GJIROFARMA S.A.», που αναφέρεται στην ίδρυση
μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στο
Αργυρόκαστρο Αλβανίας, με τους εξής όρους:
• Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυ−
ρίου εξήντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός
ευρώ (1.061.541 €).
• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εβδομήντα
εννέα ευρώ (743.079,00) € που αποτελεί ποσοστό 70%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα
δύο ευρώ (318.462,00) € που αποτελεί ποσοστό 30% της
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.
• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 31.3.2006.
• Θέσεις εργασίας δεκατέσσερα (14) άτομα έναντι
είκοσι πέντε (25) προβλεπομένων στην εγκριτική από−
φαση.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού τριακο−
σίων δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ
(317.188,00) €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ
F
Αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1
(5)
Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο
Δημοτικό Σχολείο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 παρ. 6 και 7 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.
Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/
Β΄/14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 204/13.2.2006).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
η οποία θα προσδιορισθεί στις αποφάσεις σύστασης
των αναγκαίων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,
αποφασίζουμε:
Η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων προσδιορί−
ζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς
ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια
και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα
(1) δάσκαλο ως εξής:
Μαθητές
Δάσκαλοι
Οργανικότητα
10 έως 15
16 έως 30
31έως 45
46 έως 100
101 έως 125
126 έως 150
151 έως 175
176 έως 200
201 έως 225
226 έως 250
251 έως 275
276 έως 300

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Μονοθέσιο
Διθέσιο
Τριθέσιο
τετραθέσιο
πενταθέσιο
Εξαθέσιο
Επταθέσιο
Οκταθέσιο
Εννιαθέσιο
Δεκαθέσιο
Ενδεκαθέσιο
Δωδεκαθέσιο

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2006−2007 .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Φ.3/898/97657/Γ1
(6)
Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄),
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Β΄/14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (Β΄ 204/13.2.2006).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
η οποία, όμως, θα προσδιορισθεί στις αποφάσεις σύστα−
σης των αναγκαίων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,
αποφασίζουμε:
Τα Νηπιαγωγεία είναι μονοθέσια και διθέσια. Μονο−
θέσια είναι εκείνα στα οποία φοιτούν από επτά (7) έως
είκοσι πέντε (25) νήπια και διθέσια εκείνα στα οποία
φοιτούν από είκοσι έξι (26) έως πενήντα (50) νήπια.
Ο αριθμός των νηπίων ανά Νηπιαγωγό ορίζεται στα
25 νήπια.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2006−2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 20159
(7)
Επανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Πα−
ραλαβής του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού
Συμβούλου Υποστήριξης του ΟΕΕΚ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το νόμο υπ’ αριθμ. 2860/2000 που αναφέρεται στη
Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχο του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης.
2. Το π.δ. 4/2002 περί «Εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής
βοήθειας−στήριξης και διαχείρισης των αντιστοίχων
πόρων»
3. Τις διατάξεις του π.δ. 394/1996/ΚΕΦ. Δ΄ ειδικών
Διατάξεων/Άρθρο 38 περί «Συγκρότησης συλλογικών
οργάνων».
4. Την κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1533/Β΄/14.12.2000) για σύσταση
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του «Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελμα−
τικής Κατάρτισης», του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, καθώς και τις σχετικές τροποποι−
ήσεις της.
5. Την υπ’ αριθμ. 35235/ΣΤ5/16.4.2004 (ΦΕΚ 583/19.4.2004/
τ.Β΄) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής»,
καθώς και τις σχετικές τροποποιήσεις της.
6. Την υπ’ αριθμ. 23553/24.12.2004 Προκήρυξη του Γενι−
κού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ, ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού
με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υπο−
στήριξης του ΟΕΕΚ».
7. Την υπ’ αριθμ. 17133/1.9.2005 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα ΥΠΕΠΘ με θέμα: Έγκριση Πρακτικού Αξιολό−
γησης Οικονομικών Προσφορών και Τελικής Βαθμολογί−
ας Συνολικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης – Εισήγησης Ανάθεσης
για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου
Υποστήριξης του ΟΕΕΚ», καθώς και Κατακύρωση του
έργου του εν λόγω διαγωνισμού.
8. Την υπ’ αριθμ. .18004/13.9.2005 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ με θέμα: Ανάθεση του έργου
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης
του ΟΕΕΚ» στην ένωση των εταιρειών BRAINSTORMING
Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥ−
ΛΟΙ Α.Ε.
9. Την υπ’ αριθμ. 19224/27.9.2005 Σύμβαση Ανάθεσης
Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υπο−
στήριξης του ΟΕΕΚ» μεταξύ ΥΠΕΠΘ – ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ και
της ένωσης των εταιρειών BRAINSTORMING Ε.Π.Ε. Σύμ−
βουλοι Επιχειρήσεων – ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
10. Την υπ’ αριθμ. 19227/27.9.2005 (ΦΕΚ 1510/Β/3.11.2005)
απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΕΠΘ και Προέδρου της Ε.Π. του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακο−
λούθησης και Παραλαβής του έργου Παροχή Υπηρεσιών
Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης του ΟΕΕΚ».
11. Την υπ’ αριθμ. 19504/15.9.2006 απόφαση του Γ.Γ.
του ΥΠΕΠΘ και Προέδρου της Ε.Π. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με
θέμα: «Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης και Παραλαβής του έργου Παροχή Υπη−
ρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης του ΟΕΕΚ»,
αποφασίζεται:
Η επανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθη−
σης και Παραλαβής του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τε−
χνικού Συμβούλου Υποστήριξης του ΟΕΕΚ» με κωδικό
MIS «98972», σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ.
19224/27.9.2005 Σύμβασης Ανάθεσης του εν λόγω έρ−
γου μεταξύ ΥΠΕΠΘ – ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ και της ένωσης των
εταιρειών BRAINSTORMING Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρή−
σεων – ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. αποτελούμενη από
τους:
• Ηλιοπούλου Ειρήνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΟΕΕΚ πρόεδρο
της Επιτροπής και τα μέλη,
• Καρτσιώτου Ιφιγένεια, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Κατάρτισης του ΟΕΕΚ.
• Σπυρίδου Αντώνη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ορ−
γάνωσης και Πληροφορικής του ΟΕΕΚ.
• Βαδαλούκα Γιάννη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Οικονομικού του ΟΕΕΚ.
• Κωστούλα Θεόφιλο, στέλεχος της Μονάδας Β3 της
ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ.
H Τεχνική και Γραμματειακή Υποστήριξη θα παρέχεται
από τις:
α) Κορώνη Σοφία υπάλληλο του ΟΕΕΚ και β) Πέππα
Ελένη υπάλληλο του ΥΠΟΙΟ.
Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παρα−
λαβής συνίσταται
• στην παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της
με υπ’ αριθμ. 19224/27.9.2005 Σύμβασης Ανάθεσης Έργου
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης
του ΟΕΕΚ» μεταξύ ΥΠΕΠΘ – ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ και της ένω−
σης των εταιρειών BRAINSTORMING Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων – ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
• Στην εισήγηση στην αναθέτουσα αρχή εκτέλεσης
διαφόρων εργασιών από το ΤΣΥ με τους απαιτούμενους
ανθρωπομήνες απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους
της Σύμβαση και του τεύχους Προκήρυξης.

