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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την αριθ. 199/2016, απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου.

2

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής, πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011.

3

Τροποποίηση της αριθ. οικ. 230687 (3760)/
09.06.2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί παροχής
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

4

Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής επένδυσης
του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

5

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων του Δήμου Φαιστού για το έτος 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 68052/690
(1)
Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την αριθ. 199/2016, απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Αρ. Φύλλου 3224

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/
30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23.03.1999) περί Δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Το π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27.12.2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
8. Το αριθ. 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
9. Την αριθ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26 -05-2017) με την
οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Το αριθ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
11. Την αριθ. Οικ. 47601/17682/08.06.2017 ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν (ΦΕΚ 2056/Β’/14.06.2017) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
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12. Τις αριθ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
13. Την αριθ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν. 2696/1999», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
πρωτ. Οικ. 22769/12259/2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.
14. Το αριθ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα:
«Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους
χερσαίους χώρους λιμένων».
15. Το αριθ. πρωτ.: 64175/597 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το
οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως
αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, αριθ. 199/
2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Χαϊδαρίου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.
16. Την Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου, βάσει της οποίας ελήφθη η
67/16 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
17. Την αριθ. 67/16 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ για τις υπόψη
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
18. Την αριθ. 199/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
Χαϊδαρίου, με την οποία ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση των υπόψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
19. Το αριθ. πρωτ. 13059/4-8-2017 έγγραφο με την
σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ.
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
προϋπολογισμού του οικ. έτους 2017 του Δήμου Χαϊδαρίου συνολικού κόστους 600,00 ευρώ και θα βαρύνει τον
Κ.Α.Ε. 30.6699.0002, όπως βεβαιώνεται στο έγγραφο της
με αριθ. πρωτ. 21003/18-07-2017 της Διεύθυνσης της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλλουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της
περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της τοποθέτησης ελαστικών οριοδεικτών
(κολωνάκια) για απαγόρευση στάθμευσης έναντι της
αφετηρίας αστικών λεωφορείων στην οδό Κέκροπος και
στη διασταύρωση της οδού Στρ. Αλέξανδρου Παπάγου
με την οδό Ιωαννίνων.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα απόφαση
να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
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σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο
οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων
αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης
των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από
τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Χαϊδαρίου, βάσει της οποίας ελήφθη η εν
λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Η Γενική Διευθύντρια ΧΩΠΕΠΟ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

(2)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους
αυτής, πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3908/2011.
Με την αριθ. 1322/17-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Απόφαση Υπαγωγής 1635/ΠΟ5/6/00025/Ε/
ν.3908/11/19-11-2012 ΦΕΚ Β' 3279/10-12-2012), που
αναφέρεται σε «Εκσυγχρονισμό και επέκταση μικρού
υδροηλεκτρικού» στην Θέση Σεμέϊκο Σκαμιάς Αγράφων,
Βατσουνιά Μουζακίου, ΠΕ Καρδίτσης, της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιήθηκε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, στο ύψος του 213.578,00 ευρώ.
Το ύψος της επιχορήγησης, ορίστηκε στο ποσό των
74.752,30 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης,
ύψους 213.578,00 ευρώ.
Το ύψος του δανείου, ορίστηκε στο ποσό των 85.431,20
ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40.00% του συνολικού
κόστους, της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης,
ύψους 309.030,00 ευρώ.
Το ύψος της ίδιας συμμετοχής, ορίστηκε στο ποσό
των 53.394,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του
συνολικού κόστους, της ενισχυόμενης παραγωγικής
επένδυσης, ύψους 213.578,00 ευρώ.
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Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 06-06-2017.
Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
μονάδας, που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 18-10-2016.
Εγκρίνεται η καταβολή της επιχορήγησης, ύψους 64,30
ευρώ.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής του ν. 4399/2016.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ
Ι

Αριθ. οικ. 347207(5148)
(3)
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 230687 (3760)/
09.06.2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».(ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09.02.2007),
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/τ.A΄/28.06.2006).
4. 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.
5. Τις αριθ. 81320 και 77909 /01.12.2016 αποφάσεις
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».
7. Τις αριθ. 30110(385)/27.01.2017, 30140(386)/
27.01.2017, 30149(387)/27.01.2017, 30158(388)/
27.01.2017, 30168(389)/27.01.2017, 30194(391)/
27.01.2017, 30197(392)/27.01.2017 και 30201(393)/
27.01.2017 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής
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Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,
στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα
και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 229/Β’/01.02.2017, ΦΕΚ 322/
τ.Β΄/07.02.2017, ΦΕΚ 335/τ.Β΄/08.02.2017, ΦΕΚ 390/τ.Β΄/
10.02.2017, ΦΕΚ 516/21-2-2017).
8. Την αριθ. 230687(3760)/09.06.2017 απόφαση της
Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων
και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την αριθ. 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.
10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των υπηρεσιών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των υπηρεσιών έδρας.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Α) Την τροποποίηση της αριθ. 230687(3760)/09.06.2017
απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊστάμενους
των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
ως ακολούθως:
1) Στο άρθρο 1, στην ενότητα Α.1), η παράγραφος 11.
αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Τις διαπιστωτικές πράξεις - αποφάσεις λύσης
υπαλληλικής σχέσης ή σύμβασης εργασίας, τις περιλήψεις αυτών, των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων
ΙΔΑΧ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και
Έδρας.».
2) Στο άρθρο 4, στην ενότητα Α.3), η παράγραφος 17,
αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Τα έγγραφα για την προσωρινή αφαίρεση αδειών
κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων αναγνώρισης αυτοκινήτων οχημάτων, όλων των κατηγοριών, ιδιωτικής
και δημόσιας χρήσης.».
4) Στο άρθρο 4, στην ενότητα Α.4), η παράγραφος 5.
καταργείται και οι παράγραφοι 6,7,8,9 και 10 απαριθμούνται σε 5,6,7,8 και 9 αντίστοιχα.
5) Στο άρθρο 4, στην ενότητα Α.7), προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Τη χορήγηση, ανανέωση και την ανάκληση δελτίων
στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.».
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6) Στις ειδικές διατάξεις, στην περίπτωση α) προστίθεται παράγραφος «3.» ως εξής
«3. Τη συγκρότηση επιτροπών /κλιμακίων ή ομάδων
εργασίας και τον ορισμό μελών αυτών, προερχομένων
από υπαλλήλους της Διεύθυνσης /Υποδιεύθυνσής τους».
7) Στις ειδικές διατάξεις, στην περίπτωση β) προστίθεται παράγραφος «2.» ως εξής
«2. Τη συγκρότηση επιτροπών /κλιμακίων ή ομάδων
εργασίας και τον ορισμό μελών αυτών, προερχομένων
από υπαλλήλους περισσοτέρων της μίας Διεύθυνσης/
Υποδιεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης τους ή /και όταν
ορίζεται ως μέλος προϊστάμενος Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης.».
Β) Κατά τα λοιπά η αριθ. οικ. 230687(3760)/09.06.2017
(ΦΕΚ 2136/τ.Β΄/22.06.2017) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» παραμένει σε ισχύ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Θεσσαλονίκη, 23 Αυγούστου 2017
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ
Ι

(4)
Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής επένδυσης
του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΣΟΧΑΣ στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την αριθ. 65264/14109/Π08/5/00315/Ε/ν. 3299/
2004/14.08.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου τροποποιήθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο επένδυσης του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ, η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 με την αριθ. 15407/2731/Π08/5/00315/Ε/
ν. 3299/2004/12.05.2010 (ΦΕΚ 897/Β΄/22-6-2010) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου
και που αναφέρεται σε Εκσυγχρονισμό Υφιστάμενης Μονάδας Ελαιουργείου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 154.1) στη τ.κ. Καλυβιών Σόχας της δ.ε. Σπαρτιατών του δήμου Σπάρτης της
Π.Ε. Λακωνίας. Με την τροποποίηση του οικονομικού
αντικειμένου το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ύψος των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (204.500,00 €), με ποσοστό επιχορήγησης
60% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό εκατόν
είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (122.700,00 €).
Το ύψος του τραπεζικού δανείου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, διαμορφώνεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων
εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (30.675,00 €), ήτοι
ποσοστό 15,00 %.
Το ύψος της ίδιας συμμετοχής η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται στο ποσό των πενήντα μιας χιλιάδων εκατόν
είκοσι πέντε ευρώ (51.125,00), ήτοι ποσοστό 25,00%).
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Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του ν. 3299/2004, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3908/2011 και του
π.δ. 33/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Ι

Αριθ. απόφ. 432
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων του Δήμου Φαιστού για το έτος 2017.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις αριθ. 114/6.3.2017 και 118/9.3.2017 αποφάσεις
Δημάρχου Δήμου Φαιστού περί ορισμού Αντιδημάρχων
και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ. Α΄): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 48, του άρθρου 49 και 176 του ν. 3584/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4261/
2014(ΦΕΚ 107 Α΄/05-05-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Την αριθ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τον εγκεκριμένο πρ/σμό Δήμου Φαιστού έτους
2017, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον
ανάλογο κωδικό.
8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο Φαιστού.
9. Τη λειτουργία των τριών (3) Ληξιαρχείων του Δήμου, ένα για κάθε Δημοτική Ενότητα, συνολικά τρεις (3)
ληξίαρχοι.
10. Η με αριθ. 14659/2014 (ΦΕΚ 2949/03-11-2014 τ.Β΄)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων
στον Δήμο Φαιστού.
11. Την ανάγκη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
12. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα για την αντιμετώπιση των οποίων
επιβάλλεται η απασχόληση του προσωπικού πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας, ως κατωτέρω:
α. Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών - τρεις (3) Ληξίαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων του
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Δ. Φαιστού καθώς και ένας (1) Πρακτικογράφος των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
13. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 8.000,00 ευρώ
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους
2017, δίχως να είναι απαραίτητη και αναγκαία η εξάντληση του ορίου υπερωριακής απασχόλησης ανά μήνα.
14. Το ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017 έχει εγγραφεί το ποσό: 8.000,00 €
στον ΚΑ 10.6012. για αποζημίωση Πρακτικογράφων
και για αμοιβές Ληξιάρχων, ικανά για να καλύψουν την
δαπάνη της ως άνω υπερωριακής απασχόλησης, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία
με αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο και μέχρι
31-12-2017, για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του Δήμου
Φαιστού, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού για την
τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού, μέχρι είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως.
Οι πιστώσεις της υπερωριακής απασχόλησης για
τον ανωτέρω υπάλληλο θα βαρύνουν τον κωδικό Κ.Α:
10.6012 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους 2017.
2. Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία
με αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο και μέχρι
31-12-2017, για τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους - Ληξιάρχους του Δήμου Φαιστού, ως εξής:
• Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Φαιστού,
κατηγορίας/κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, Ληξίαρχο της Δη-
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μοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού, για είκοσι
(20) ώρες μηνιαίως.
• Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Φαιστού,
κατηγορίας/κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού, για
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
• Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Φαιστού,
κατηγορίας/κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού του Δήμου Φαιστού, για είκοσι
(20) ώρες μηνιαίως.
Οι πιστώσεις της υπερωριακής απασχόλησης για τους
ανωτέρω τρεις (3) υπαλλήλους θα βαρύνουν τον κωδικό
Κ.Α: 10.6012 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαιστού
οικονομικού έτους 2017.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων ορίζεται ο προϊστάμενος Δ/νσης της αντίστοιχης οργανικής μονάδας, ο οποίος θα βεβαιώνει ενυπόγραφα την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας.
Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.
Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης
του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες των υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι και 31/12/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μοίρες, 3 Αυγούστου 2017
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ
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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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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

*02032241509170008*

