
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας, μετακλητών υπαλ-
λήλων καθώς και υπαλλήλων ΙΔΟΧ (οδηγών και 
χειριστών μηχανημάτων έργων) υπηρετούντων 
στο Δήμο Τρίπολης για το έτος 2017 και εφεξής.

2 Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης με την 
επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Πε-
ριβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης».

3 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Μονεμ-
βασίας.

4 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υπο-
δομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού και Υποδομών «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» στον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
(ΠΚΜ), στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Συ-
γκοινωνιακών Έργων (ΠΚΜ) καθώς και στον Προϊ-
στάμενο της Υποδιεύθυνσης Δομών και Περιβάλλο-
ντος (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

5 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγρά-
φων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα 
Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣ-
ΜΟΥ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού 
(ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή για απευθείας 
αναθέσεις και σύναψη συμβάσεων του ν. 4412/2016.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 74088 Φ.700.8 
(αριθμ. Πυροσβεστικής διάταξης 8/2016) απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 165/τ.Β΄/26.01.2017.

8 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 3275 Φ.700.17 
(αριθμ. Πυροσβεστικής διάταξης 17/2016) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 388/τ.Β΄/19.02.2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 101275 (1)
  Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας, μετακλητών υπαλ-
λήλων καθώς και υπαλλήλων ΙΔΟΧ (οδηγών και 
χειριστών μηχανημάτων έργων) υπηρετούντων 
στο Δήμο Τρίπολης για το έτος 2017 και εφεξής.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγρά-

φου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α’/2015), 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του 
ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δη-
μόσια Διοίκηση κ.λπ.»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.4.2005).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ/τος 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

6. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/
28.7.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλε-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

8. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

9. Το αριθμ. 17773/8.5.2017 έγγραφο του Δήμου 
Τρίπολης με το οποίο υποβλήθηκε αίτημα για τον κα-
θορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας μετακλητών υπαλλήλων καθώς και 
υπαλλήλων ΙΔΟΧ (οδηγών και χειριστών μηχανημάτων 
έργων), υπηρετούντων στο Δήμο Τρίπολης για το έτος 
2017 και εφεξής, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας μετακλητών υπαλλήλων 
και υπαλλήλων ΙΔΟΧ (οδηγών και χειριστών μηχανημά-
των έργων), υπηρετούντων στο Δήμο Τρίπολης για 2017 
και εφεξής, ως κατωτέρω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΙΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΔΡΑΣ

Γενικός Γραμματέας Δήμου, 
Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικοί 
Σύμβουλοι, Επιστημονικοί 

Συνεργάτες

60

Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας 
ΙΔΟΧ ειδικοτήτων οδηγών και 

χειριστών μηχανημάτων έργων

20

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για το 
εναπομείναν διάστημα του έτους 2017 ποσού 3.000,00 € 
που θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί 
στους Κ.Α.Ε. 00.6423.0001 και Κ.Α. 6422.0001 του προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Τρί-
πολης. Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 5.500,00 € η οποία θα προβλέπεται στους προϋ-
πολογισμούς του Δήμου των επόμενων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 6 Ιουνίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

Αριθμ. 121283 (2)
    Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης με την 

επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και 

Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/30-5-1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-

μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8-6-2006) «Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.4.2005).

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/τ.Α’/26.4.2013).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-5-2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις».

8. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ανα-
φορικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου.

9. Το από 4.5.1955 (ΦΕΚ 154/τ.Α’/18.6.1955) β.δ/γμα 
περί σύστασης στο Δήμο Γυθείου ιδίου Νομικού Προσώ-
που με τίτλο «Δημοτική Φιλαρμονική Γυθείου».

10. Την αριθμ. 63/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ανατολικής Μάνης αναφορικά με την τροπο-
ποίηση της συστατικής πράξης του ανωτέρω νομικού 
προσώπου ως προς την επωνυμία (μετατροπή της επω-
νυμίας από «Δημοτική Φιλαρμονική Γυθείου» σε «Νομι-
κό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. 
Μάνης»), τους σκοπούς, τη διοίκηση και τους πόρους.

11. Την αριθμ. 127/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ανατολικής Μάνης με την οποία τροποποιήθηκε 
η ανωτέρω (63/2011) όμοια απόφαση του ως προς τους 
σκοπούς του Νομικού Προσώπου.

12. Την αριθμ. 10171/1487/3.8.2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 1870/τ.Β’/24.8.2011 με την οποία εγκρίθηκαν 
οι ανωτέρω (63/2011 και 127/2011) αποφάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης.

13. Την αριθμ. 404/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης αναφορικά με την 
τροποποίηση της συστατικής πράξης του ανωτέρω 
Νομικού Προσώπου ως προς το μέρος που αφορούσε 
στους πόρους αυτού, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την 
αριθμ. 27709/3116/π.ε./15.1.2013 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 522/τ.Β’/6.3.2013.

14. Την αριθμ. 106/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ανατολικής Μάνης που αφορά την κατάργηση 
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του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Πολι-
τισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης».

15. Την αριθμ. 127/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ανατολικής Μάνης με την οποία τροποποιείται 
(ως προς την προκαλούμενη δαπάνη) η αριθμ. 106/2017 
όμοια απόφασή του.

16. Το γεγονός ότι στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νο-
μικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. 
Μάνης» δεν υπηρετεί προσωπικό αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την αριθμ. 106/2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης αναφορικά 
με την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νο-
μικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 
Αν. Μάνης» όπως αυτή τροποποιήθηκε (ως προς την 
προκαλούμενη δαπάνη) με την αριθμ. 127/2017 όμοια 
απόφασή του.

2. Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι-
καίου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού 
και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης», που συστάθηκε 
ως Νομικό Πρόσωπο με τίτλο «Δημοτική Φιλαρμονική 
Γυθείου» με το από 4.5.1955 (ΦΕΚ 154/τ.Α’/18.6.1955) 
β.δ/γμα και τροποποιήθηκε: α) ως προς την επωνυ-
μία, τους σκοπούς, τη διοίκηση και τους πόρους με τις 
αριθμ. 63/2011 και 127/2011 αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης που εγκρίθηκαν με την 
αριθμ. 10171/1487/3.8.2011 (ΦΕΚ 1870/τ.Β’/24.8.2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και 
β) ως προς τους πόρους με την αριθμ. 404/2012 (ΦΕΚ 
522/τ.Β’/6.3.2013) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μάνης.

3. Οι δραστηριότητες και η εκπλήρωση των σκοπών 
του αναλαμβάνονται από το Δήμο Ανατολικής Μάνης και 
οι σχετικές δράσεις εντάσσονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

4. Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά που 
υλοποιεί το Νομικό Πρόσωπο συνεχίζουν να υλοποιού-
νται κανονικά από το διάδοχο φορέα που είναι ο Δήμος 
Ανατολικής Μάνης.

5. Τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά 
που υπάρχουν στο όνομα του εν λόγω Νομικού Προ-
σώπου Δημοσίου Δικαίου μεταβιβάζονται στο Δήμο 
Ανατολικής Μάνης.

6. Με την κατάργηση του ανωτέρω Νομικού Προ-
σώπου ο Δήμος Ανατολικής Μάνης υπεισέρχεται αυ-
τοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Νομικού Προ-
σώπου.

7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 
του Δήμου Ανατολικής Μάνης δαπάνη ύψους 14.100,00 
€ που θα βαρύνει τους Κ.Α. 00.6121, 00.6453, 00.6142, 
00.6331, 00.6117 και 10.6115 των εξόδων του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 6 Ιουνίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

(3)
    Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Μονεμ-

βασίας. 

 Με την αριθμ. 19/30.1.2017 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας, που εκδό-
θηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του 
ν.  4368/2016, αφού υποβλήθηκε στο Δήμο η αριθμ. 
19544/12.12.2016 αίτηση της υπαλλήλου Παππά Χαρού-
λας του Αποστόλου και κρίθηκε νόμιμη, κατόπιν ελέγχου 
νομιμότητας, με την αριθμ. 33479/13.3.2017 απόφαση 
μας (ΑΔΑ: 6ΓΜ7ΟΡ1Φ-ΑΒΑ), αυξάνεται το ωράριο εργα-
σίας της υπαλλήλου του Δήμου Παππά Χαρούλας του 
Αποστόλου, κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστρι-
ών Σχολικών Μονάδων, που υπηρετεί με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλη-
σης, σε δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Μονεμβασίας για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης: 
1021/24.1.2017).

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Μονεμβασίας περί μη ύπαρ-
ξης ενεργών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων στο 
Δήμο: 1020/24.1.2017).

(Αριθμ. απόφ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 120130/6.6.2017).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

Αριθμ. οικ. 222533 (3623) (4)
    Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγρά-

φων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα 

Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού και Υποδομών «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ-

ΩΝ» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνι-

κών Έργων (ΠΚΜ), στον Προϊστάμενο της Υποδι-

εύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων (ΠΚΜ) καθώς 

και στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Δο-

μών και Περιβάλλοντος (ΠΚΜ) της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 11 του ν. 4071/2012 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11.04.2012).

3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
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λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ». (ΦΕΚ. 26/τ.Α’/09.02.2007), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 131/τ.Α’/28.06.2006).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 
2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 
45/τ.Α’/09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις υπ' αρίθμ. 81320 και 77909/01.12.2016 αποφά-
σεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ.Β’/30.12.2016), 
με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, 
ΦΕΚ 226/τ.Α’/27.12.2010).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ. 98/τ.Α’/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».

8. Τις υπ'αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1827/08-06-2016 και 
Γ.Π.Κ.Μ/οικ. 642/20.02.2017 αποφάσεις του Περι-
φερειάρχη Κ.Μ περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών 
και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντι-
περιφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας (ΦΕΚ 321/Υ.Ο.Δ.Δ./21.06.2016 και ΦΕΚ 
102/Υ.Ο.Δ.Δ./06.03.2017).

9. Την υπ' αριθμ. 30149(387)/27.01.2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμ-
ματισμού και Υποδομών στους Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχής εξου-
σιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 390/τ.Β’/10.02.2017).

10. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 26601/10.10.2007 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αρίθμ. ΔΟΑ/οικ. 
8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα 
διοικητικά έγγραφα.

11. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΠKM) της Γενικής Διεύ-
θυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Α) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων αρμοδιότητας του τομέα Υποδομών και 
Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 
Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ », στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ), στον Προϊστάμενο της Υποδιεύ-
θυνσης Συγκοινωνιακών Έργων (ΠΚΜ) καθώς και στον 
Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Δομών και Περιβάλλο-
ντος (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
ως ακολούθως:

Α1.) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για:

1. Τη διενέργεια και επεξεργασία κυκλοφοριακών με-
τρήσεων.

2. Την εντολή διενέργειας ποιοτικών ελέγχων με δειγ-
ματοληψίες, στα εκτελούμενα έργα, μέσω του Εργαστη-
ρίου Δημοσίων Έργων.

3. Την υπογραφή εγγράφων σχετικών με την πρόοδο 
εκτέλεσης και απορροφήσεων των προγραμμάτων δημοσί-
ων επενδύσεων, των έργων και των τεχνικών μελετών ή των 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, αρμοδιότητας 
του Υπουργείου, για την ορθολογική χρηματοδότηση του.

4. Τα των προβλεπομένων στο άρθρο 3 του 
ν. 2882/2001 προσκλήσεων και ανακοινώσεων σχετικά 
με την επικείμενη κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, 
τη γνωστοποίηση σχετικά με την κατάθεση στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων της αποζημίωσης της ανα-
γκαστικής απαλλοτρίωσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα 
που σχετίζεται με τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και 
δεν ασκείται από άλλο όργανο.

5. Την έγκριση μελετών κυκλοφοριακών διαμορφώ-
σεων και λοιπών κυκλοφοριακών μελετών στο εθνικό 
οδικό δίκτυο.

6. Τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής προϋποθέσεων 
καταλληλότητας και συμβατότητας χρήσεων λειτουρ-
γίας με τις λοιπές χρήσεις για επιδότηση κατασκευής 
σταθμών αυτοκινήτων καθώς και τη θεώρηση και τη 
σύμφωνη γνώμη για την είσοδο - έξοδο στους σταθμούς 
αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους στα διοικητικά όρια της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Την έγκριση μελετών ιδιωτικών λιμενικών έργων.
Α2.) Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Συγκοινω-

νιακών Έργων (ΠΚΜ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΚΜ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:

1. Την έγκριση μελετών κυκλοφοριακών διαμορφώ-
σεων και λοιπών κυκλοφοριακών μελετών.

2. Την τελική θεώρηση της έγκρισης μελετών ιδιωτικών 
λιμενικών έργων.

3. Τη θεώρηση και τη σύμφωνη γνώμη για την είσοδο - 
έξοδο στους σταθμούς αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους.

4. Τις Άδειες Διέλευσης βαρέων και Υπερμεγεθών οχημά-
των και μηχανημάτων στο οδικό δίκτυο ευθύνης ΔΤΕ ΠΚΜ.

5. Τις άδειες τομών οδικών δικτύων αρμοδιότητας ΔΤΕ 
ΠΚΜ.

6. Τη θεώρηση της σύνταξης μελετών περιοριστικών 
μέτρων για την εκτέλεση έργων ευθύνης ΔΤΕ ΠΚΜ.

7. Την παροχή άδειας σύνδεσης πρατηρίων υγρών 
καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΚΜ, εκτός κατοικημένων περιοχών 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλης.

8. Την έγκριση για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακί-
δων στις οδούς αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΚΜ.

9. Τα πρωτόκολλα βεβαίωσης βλάβης οδού.
10. Τη θεώρηση της Μελέτης για Περιβαλλοντική Αδει-

οδότηση Έργου.
A3.) Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Δομών και 

Περιβάλλοντος (ΠΚΜ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΚΜ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:
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1. Τις αποφάσεις άδειας επέμβασης σε ρέμα σύμφωνα 
με π.δ. 18/21-03-1924 και την Εγκ. 33/98 του ΥΠΕΧΩΔΕ 
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ.

2. Τις αποφάσεις άδειας αμμοληψίας για παραχώρηση 
δικαιώματος αμμοληψίας από τους Δήμους από ρέμα με 
σκοπό τον καθαρισμό αυτού σύμφωνα με π.δ. 288/1984 
άρθρο 100 και τον α.ν. 1219/1938 και το π.δ. 18/21-03-1924 
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ).

3. Την αποστολή στοιχείων προς την αρμόδια υπηρε-
σία του Υπουργείου που αφορούν τον έλεγχο και την 
επεξεργασία υδρολογικών και βροχομετρικών σταθμών.

4. Τις οριοθετήσεις ρεμάτων αρμοδιότητας της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ).

5. Τη θεώρηση της σύνταξης μελετών περιοριστικών 
μέτρων για την εκτέλεση έργων ευθύνης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ).

6. Τη θεώρηση της Μελέτης για Περιβαλλοντική Αδει-
οδότηση Έργου.

Β) Τελικές διατάξεις
1) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση στην 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» στον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ), 
στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνι-
ακών Έργων (ΠΚΜ) καθώς και στον Προϊστάμενο της 
Υποδιεύθυνσης Δομών και Περιβάλλοντος (ΠΚΜ) της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ της Γενικής Διεύθυν-
σης Προγραμματισμού και Υποδομών ισχύει σε κάθε 
περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους και 
για τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

2.) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφα-
ση, να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» υποχρεούνται να ενημερώ-
νουν τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά ή διοικητικά όργα-
να για κάθε σοβαρό θέμα και δύναται να προσκομίζουν 
σε αυτά για υπογραφή σχετικές αποφάσεις, πράξεις ή 
έγγραφα, που αφορούν τα θέματα αυτά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 222426(3621) (5)
    Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Χω-
ρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ», 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού 
(ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 11 του Ν. 4071/2012 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11.04.2012).

3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».(ΦΕΚ. 26/τ.Α’/09.02.2007), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 131/τ.Α’/28.06.2006)

5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/τ.Α’/
09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909 / 01.12.2016 αποφά-
σεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ.Β’/30.12.2016), 
με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, 
ΦΕΚ 226/τ.Α’/27.12.2010).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».

8. Τις υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 1827/08-06-2016 και 
Γ.Π.Κ.Μ/οικ. 642/20.02.2017 αποφάσεις του Περιφε-
ρειάρχη Κ.Μ περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 
ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφε-
ρειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
321/Υ.Ο.Δ.Δ./21.06.2016 και 102/Υ.Ο.Δ.Δ./06..03.2017).

9. Την υπ' αριθμ. 30149(387)/27.01.2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμ-
ματισμού και Υποδομών στους Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχής εξου-
σιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 390/τ.Β’/10.02.2017).

10. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 26601/10.10.2007 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 
8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα 
διοικητικά έγγραφα.

11. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠKM) της Γενικής 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:
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Α.) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων αρμοδιότητας του τομέα Χωροταξικού 
Σχεδιασμού, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΧΩ-
ΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ», στον Προϊστάμενο της Γενι-
κής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς 
και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών 
Έργων (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

Α.1.) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για:

1. Τις αποφάσεις κύρωσης των Πράξεων Εφαρμογής 
πολεοδομικών μελετών επεκτάσεων σχεδίων πόλεων.

2. Τις αποφάσεις για την εντολή σύνταξης μεμονωμέ-
νων πράξεων εφαρμογής.

3. Τις αποφάσεις κύρωσης των διορθωτικών πράξεων 
εφαρμογής.

4. Τις αποφάσεις για την έγκριση των πράξεων τακτο-
ποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων.

5. Την απόφαση έγκρισης σημειακών - εντοπισμένων τρο-
ποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, χρή-
σεων και όρων δόμησης αυτών και την ανάκληση αυτής.

6. Την οριστική ή μερική εξαίρεση από κατεδάφιση 
αυθαίρετων κατασκευών (ν. 720/1977, ν. 1337/1983).

7. Τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δό-
μησης.

Α.2.) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχε-
διασμού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματι-
σμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας για:

1. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης κατά τη δι-
αδικασία κατάρτισης των περιφερειακών χωροταξικών 
σχεδίων.

2. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης, σχετικά με 
το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση εκτάσεων ως 
Π.Ο.Α.Π.Δ. (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παρα-
γωγικών Δραστηριοτήτων) από τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

3. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης, σχετικά με 
το χαρακτηρισμό Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβά-
σεων προς έκδοση της προβλεπόμενης από την κείμενη 
νομοθεσία Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

4. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης για Σχέδια 
Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), όταν 
η διαδικασία κινείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Την έκδοση οδηγιών στα θέματα Πολεοδομικού Σχε-
διασμού, Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας, καθώς και 
Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού.

6. Τις διοικητικές πράξεις που αφορούν στην επίβλεψη 
Πολεοδομικών Μελετών (πρωτόκολλο εγκατάστασης, 
βεβαίωση παραλαβής, πιστοποίησης εργασιών κ.λπ.).

7. Τα έγγραφα, τη διαβίβαση εγγράφων και διοικητικών 
πράξεων της Διεύθυνσης ή άλλης αρχής προς πολίτες ή 
αρχές σχετικών με Πράξεις Εφαρμογής, Κτηματογρα-
φήσεις, Αποφάσεις Αναγνώρισης Οδών προϋφιστάμε-
νων του έτους 1923, Όρων Δόμησης αποκλεισμένων 
οικοπέδων και Απαλλοτριώσεις βάσει της περί σχεδίων 
πόλεων νομοθεσίας.

8. Την έκδοση οδηγιών στα θέματα Πολεοδομικού Σχε-
διασμού, Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας καθώς και 
Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού.

9. Τα έγγραφα που αφορούν στην ερμηνεία των Πο-
λεοδομικών Διατάξεων.

Β) Τελικές διατάξεις
1) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση στην πα-

ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Υποδομών και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χω-
ρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού και Υποδομών ισχύει σε κάθε περίπτωση 
έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος τους και για τους νόμι-
μους αναπληρωτές τους.

2.) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση, 
να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΧΩ-
ΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» υποχρεούνται να ενημερώ-
νουν τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά ή διοικητικά όργα-
να για κάθε σοβαρό θέμα και δύναται να προσκομίζουν 
σε αυτά για υπογραφή σχετικές αποφάσεις, πράξεις ή 
έγγραφα, που αφορούν τα θέματα αυτά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 92/4/8.5.2017 (6)
    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερει-

ακό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή για 

απευθείας αναθέσεις και σύναψη συμβάσεων του 

ν. 4412/2016.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 163 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α’) σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ότι «το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που 
ανήκουν στην Περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν 
ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της Περιφέ-
ρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το Συμβούλιο 
σε Επιτροπή του.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’/147) κατά τις οποίες καταργήθηκε το άρθρο 6 του 
ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’) δυνάμει του οποίου είχε δο-
θεί στις Περιφέρειες η δυνατότητα σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων μέσω απευθείας ανάθεσης ή της συνοπτικής 
διαδικασίας έργων, προμηθειών και υπηρεσιών με από-
φαση του Περιφερειάρχη ή της Οικονομικής Επιτροπής 
αντιστοίχως.
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3. Το γεγονός ότι μετά την ισχύ του ν. 4412/2016 αρ-
μόδιο όργανο για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων 
έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών είναι το 
Περιφερειακό Συμβούλιο, για το οποίο συντρέχει το 
τεκμήριο αρμοδιότητας.

4. Τη δυνατότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου να 
αποφασίζει τη μεταβίβαση της εν λόγω αρμοδιότητας 
στην Οικονομική Επιτροπή με την παρ. 3 του άρθρου 
176 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

5. Την επιτακτική ανάγκη απλούστευσης και επιτάχυν-
σης των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
με απευθείας ανάθεση ή συνοπτική διαδικασία έργων, 
προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών, δεδομένου ότι η 
τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
γίνεται μια φορά το μήνα, ενώ οι τακτικές συνεδριάσεις 
της Οικονομικής Επιτροπής μια φορά την εβδομάδα, 
γεγονός που συμβάλλει στην άμεση κι αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ανάγκης.

6. Την με αριθμ. 3043/79136/26-5-2017 (ΑΔΑ: 
6Α3ΧΟΡ10-ΞΥΗ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 
περί επικύρωσης της με αριθμ. 92/2017 απόφασης του 
Π.Σ.Στ.Ε.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις πι-
στώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Την μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου για την έγκριση σύναψης δημοσίων συμβά-
σεων μέσω απευθείας ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσι-
ών, έργων και μελετών καθώς επίσης και τη συνοπτική 
διαδικασία έργων και μελετών του ν. 4412/2016, στην 
Οικονομική Επιτροπή της Π.Στ.Ε.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο-
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στην αριθμ. 74088 Φ.700.8 (αριθμ. Πυροσβεστι-

κής διάταξης 8/2016) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
165/τ.Β’/26.01.2017, στη σελίδα 1249, στον ΠΙΝΑΚΑ 3, 
στο κελί της 1ης στήλης και 3ης γραμμής του πίνακα, 
διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: “< 3 ορόφους*”
στο ορθό: “≤ 3 ορόφους*”

(Aπό το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(8)
      Στην αριθμ. 3275 Φ.700.17 (αριθμ. Πυροσβεστικής 

διάταξης 17/2016) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 388/τ.Β΄/19.02.2016, στη σελίδα 
5341, στον πίνακα της α΄ στήλης, στο κελί της 1ης στήλης 
και 2ης γραμμής του πίνακα, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: “Χώροι γραφείων < 50 τ.μ.”
στο ορθό: “Χώροι γραφείων ≤ 50 τ.μ.”

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02021011906170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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