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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ.
Συκιάδα του Δήμου Χίου.

2

Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

3

Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

4

Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης επί της δημοτικής οδού Φιλικής Εταιρείας 20 που αναφέρεται
στην υπ’ αριθμ. 29/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας.

5

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Αντιπεριφερειάρχη
τομέα Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6

Ανάκληση της 8912/305/Π12/6/00019/Σ/Ν. 3908/
2011/20.02.2014 /ΦΕΚ 702/τ.Β΄/20.03.2014 απόφασης Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί υπαγωγής της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΦΤΑΛΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3908/2011.

7

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων
και ΙΔΑΧ υπαλλήλων του Τμήματος Συντήρησης
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Βύρωνα για το 2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22567/ΜΟΕ
(1)
Έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ.
Συκιάδα του Δήμου Χίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 1501

- Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α’) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
- Των άρθρων 52 παρ. 1, 52 Α και 109 του ν. 2696/1999
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως ισχύουν.
- Της πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015) και το άρθρο 56
του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) περί άσκησης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι
κενή, σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-05-2015).
- Τις υπ’ αριθμ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους OTA για
τις οδούς αρμοδιότητάς τους.
- Το αριθμ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των OTA που αφορούν μέτρα
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
- Της αριθμ. πρωτ οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Διεύθυνση Τεχνικού Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης
αποφάσεων OTA της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων.
- Της υπ’ αριθμ. 14192/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./
26.05.2017) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί
διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
- Της με α.π. 32950/06-06-2017 (με ΑΔΑ 65ΦΟΡ1Ι-1ΣΨ
και ΦΕΚ 2034/Β/2017) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών
μονάδων αυτής».
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2. Την υπ’ αριθμ. 59/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Χίου (ΑΔΑ: 6ΔΧ3ΩΗΝ-7ΚΜ) και την εισήγηση με μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Χίου.
3. Το αριθμ. πρωτ. 9733/15.2.2018 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Ν. Χίου ΑΔΑ της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με
το οποίο η υπ’ αριθμ. 59/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Χίου είναι νομοτύπως ληφθείσα.
4. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.
59/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Χίου που καλύπτεται από τον Κ.Α.Ε 71.30.7135080
με τίτλο «Προμήθεια ειδών σήμανσης σημάτων και καθρεπτών κυκλοφορίας έτους 2018», με εγγεγραμμένη
πίστωση 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4302/8.2.2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στην Τ.Κ Συκιάδα του Δήμου Χίου και συγκεκριμένα:
Α. Την αμφιδρόμηση τμήματος οδού (από το σημείο
0 έως το σημείο 5).
Συντεταγμένες επί του άξονα οδού διπλής κατεύθυνσης
Σημεία

Χ

Υ

Σημεία

Χ

Υ

0

685143

4259110

3

685093

4259117

1

685127

4259107

4

685080

4259118

2

685112

4259111

5

685073

4259120

Προκειμένου να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση θα τοποθετηθούν κατακόρυφες πινακίδες σήμανσης στις θέσεις με ενδεικτικές συντεταγμένες
κατά ΕΓΣΑ '87 όπως παρακάτω:
Συντεταγμένες τοποθέτησης πινακίδων
Πινακίδα

Χ

Υ

Κ-24

685143

4259108

Ρ-7

685072

4259121

Β. Την μονοδρόμηση τμήματος οδού από τη Συκαμινιά
Συκιάδας μέχρι την θέση «Δρακώνη» με κατεύθυνση από
Βορρά προς Νότο με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά
ΕΓΣΑ '87 επί του άξονα της οδού, όπως παρακάτω:

Συντεταγμένες επί του άξονα της υπό μονοδρόμηση οδού

Τεύχος Β’ 1501/02.05.2018

Προκειμένου να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση θα τοποθετηθούν: α) πινακίδα (Π-23) στη
θέση «Συκαμινιά» και β) πινακίδα απαγόρευσης εισόδου
οχημάτων (Ρ-7) στη θέση «Δρακώνη». Οι θέσεις αυτές
έχουν ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ '87 όπως
παρακάτω:
Συντεταγμένες τοποθέτησης πινακίδων
Πινακίδα

Χ

Υ

Π-23

685072

4259121

Ρ-7

685022

4259042

Τα ανωτέρω μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εγκρίνονται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, 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 την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση 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 εισήγηση και μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου, βάσει των οποίων ελήφθη η εν
λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας έως υλοποίησης
των εν λόγω ρυθμίσεων, οι απαραίτητες σημάνσεις, η
ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και η υλοποίηση αυτών, αποτελούν μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτωση γνωμοδοτήσεις (π.χ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και
αδειοδοτήσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Σημεία

Χ

Υ

Σημεία

Χ

Υ

0

685073

4259121

5

685015

4259085

Πειραιάς, 17 Απριλίου 2018

1

685060

4259117

6

685009

4259064

2

685052

4259113

7

685006

4259058

3

685034

4259117

8

685018

4259047

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου

4

685025

4259105

9

685023

4259042

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ
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Τεύχος Β’ 1501/02.05.2018

(2)
Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Με την 1/4/31-01-2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4483/2017, αυξάνεται το ωράριο εργασίας, με αντίστοιχη αύξηση των
πάσης φύσεως αποδοχών, των κάτωθι υπαλλήλων της
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ως εξής: α) Μαίρης
Μανούση, του Δημητρίου (αριθμ. πρωτ. αίτησης 4190/
18-10-2017), Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας/κλάδου Υ.Ε. Καθαριστριών (μερικής απασχόλησης), εκπαιδευτικής βαθμίδας/ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών (μερικής απασχόλησης), από τρεις (3) ώρες σε
οκτώ (8) ώρες ημερησίως, ήτοι σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, β) Παρασκευής Κοτιλίδα του Ιωάννη (αριθμ.
πρωτ. αίτησης 4231/19-10-2017), Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας/κλάδου Υ.Ε. Προσωπικού
Καθαριότητας, εκπαιδευτικής βαθμίδας /ειδικότητας
Υ.Ε. Καθαριστριών (μερικής απασχόλησης), από είκοσι τέσσερις (24) ώρες μηνιαίως σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως, δηλαδή σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως και
γ) Δήμητρας Πλάκα του Χρήστου (αριθμ. πρωτ. αίτησης
4191/18-10-2017), Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
κατηγορίας/κλάδου Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας, εκπαιδευτικής βαθμίδας/ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών
(μερικής απασχόλησης), από πενήντα (50) ώρες μηνιαίως
σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως, δηλαδή σαράντα (40) ώρες
εβδομαδιαίως.
(Αριθμ. απόφ. του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί ελέγχου νομιμότητας της
ανωτέρω απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ηπείρου: 29652/26-02-2018).
(Αριθμ. βεβ. του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας
Άρτας για την πρόβλεψη της προκαλούμενης δαπάνης:
5302/20-12-2017, οικ. 5756/20-12-2017 και οικ. 5757/
20-12-2017).
(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου περί μη υπηρέτησης υπαλλήλων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους
ή μερικής απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα
Άρτας: οικ. 150450/12319/19-12-2017).
(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου,
Δυτικής Μακεδονίας: οικ. 56661 /17-04-2018).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

(3)
Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Με την αριθμ. 1/9/31-01-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ηπείρου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του
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ν. 4483/2017, αυξάνεται το ωράριο εργασίας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών, των κάτωθι υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ως
εξής: Αικατερίνης Κώστα, του Βασιλείου (αριθμ. πρωτ. αίτησης 103824/4169/28-09-2017), Ελευθερίας Μάρη του
Nasho (αριθμ. πρωτ. αίτησης 103819/4168/28-09-2017)
και Αικατερίνης Ρεμπή του Αρίσταρχου (αριθμ. πρωτ.
αίτησης 102847/4132/27-09-2017) Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας/κλάδου Υ.Ε. Βοηθητικού
Προσωπικού (μερικής απασχόλησης), εκπαιδευτικής
βαθμίδας/ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών (μερικής απασχόλησης), από τρεις (3) ώρες σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως, ήτοι σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.
(Αριθμ. απόφ. του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας περί ελέγχου νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου:
29654/26-02-2018).
(Αριθμ. βεβ. του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για την πρόβλεψη της προκαλούμενης δαπάνης:
11537/443/30-01-2018).
(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου περί μη υπηρέτησης υπαλλήλων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους
ή μερικής απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα
Πρέβεζας: οικ. 11369/1034/30-01-2018).
(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας: οικ. 56656 /17 -04-2018).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 67332
(4)
Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης επί της δημοτικής οδού Φιλικής Εταιρείας 20 που αναφέρεται
στην υπ’ αριθμ. 29/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 280 και 283, παραγρ. 4,
με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 267/
1998 (ΦΕΚ195 Α΄).
3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου» (ΦΕΚ 232 Α΄/27.12.2010).
4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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5. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄) που αφορά την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με το άρθρο 52 και
τις τροποποιήσεις των διατάξεών του που περιλαμβάνονται στο ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με την οποία
ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για την έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν
μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας.
7. Το υπ’ αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 έγγραφο διευκρινήσεων - οδηγιών του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
και Ιονίου, (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΡ1Φ-10Θ), όπως συμπληρώθηκε
με το αριθμ. 3487/130690/02.10.2014 έγγραφο επίσης
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
8. Το υπ’ αριθμ. 221252/18.09.2017 έγγραφο διευκρινήσεων - οδηγιών του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
(ΑΔΑ: ΩΤΘΚΟΡ1Φ-034).
9. Την με αριθμ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/
26.05.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και το αριθμ. πρωτ. 118604/29.05.2017 έγγραφο
της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκσης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περί
ανάληψης υπηρεσίας του Συντονιστή.
10. Την με αριθμ. 130479/17 (ΦΕΚ 2113/Β΄/2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με θέμα
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής…».
11. Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄/17.12.2014) που αφορά «ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών
και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48
περί θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά
συνολικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.
12. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο διευκρινίσεων του Υπουργείου Εσωτερικών της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας ΟΤΑ.
13. Το υπ’ αριθμ. 3042/8.10.2011 έγγραφο διευκρινίσεων της ΔΜΕΟ του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ., που αφορά
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 3463/2006.
14. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ./220/15.01.2015 εγκύκλιο της
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του
Υπουργείου Υπ.Με.Δι., (ΑΔΑ: Ω37X1-2YA).
15. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
16. Τον ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63Α΄/22.03.2012) «Παροχή
υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο
52Α που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
στους χερσαίους χώρους λιμένων».
17. Τον ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102Α΄/29.04.2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυκλοφορικών ρυθμίσεων λιμένων».
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18. Το από 29.01.2014 αποδεικτικό δημοσίευσης της
29/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ήλιδας στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου
δημοτικού συμβουλίου και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα
του δήμου Ήλιδας.
19. Η αριθμ. 29/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ήλιδας σύμφωνα με τα πρακτικά της
1ης/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορά την τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Αμαλιάδας επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 20.
20. Η αριθμ. 29/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ήλιδας σύμφωνα με την οποία
έγινε η εισήγηση της προτεινόμενης κυκλοφοριακής
ρύθμισης.
21. Την από 6.12.2013 εγκεκριμένη τεχνική έκθεσημελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ήλιδας με θέμα «Την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης για φορτοεκφόρτωση επί της οδού Φιλικής Εταιρείας
20 στη Τ.Κ. Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας».
22. Το αριθμ. 19149/766/14.02.2014 έγγραφο ελέγχου
νομιμότητας της αριθμ. 29/2014 απόφασης του Δ.Σ. Ήλιδας της Διεύθυνσης Διοίκησης/ Τμήματος Διοικητικού
Οικονομικού Ηλείας.
23. Την αριθμ. 2528/88776/14.07.2014 απόφαση
Έγκρισης Κυκλοφοριακής Ρύθμισης επί της δημοτικής
οδού Φιλικής Εταιρείας 20 που αναφέρεται στην υπ’
αριθμ. 29/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίου, η οποία δε δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.
24. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
25. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της δημοτικής οδού Φιλικής Εταιρείας 20 που αναφέρεται στην
υπ’ αριθμ. 29/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας.
Η εν λόγω έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης επί
της δημοτικής οδού Φιλικής Εταιρείας 20 που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 29/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας, βάσει της υπ’ αριθμ.
29/2013 ΕΠΖ, γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 291/2014 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ήλιδας σύμφωνα με
τα οποία τροποποιείται η κυκλοφοριακή μελέτη Αμαλιάδας ως εξής:
1.1. Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-43), με αναγραφόμενες τι ώρες 22:00
έως 23:00 και 3:00 έως 4:00, με την επισήμανση «Πλην
οχημάτων Γενικής Ταχυδρομικής», για φόρτωση και εκφόρτωση επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 20.
1.2. Η τοποθέτηση της σήμανσης θα γίνει καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Με την εφαρμογή της προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης να γίνει μέριμνα έτσι ώστε να μην
επηρεαστούν οι υπηρεσίας των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
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3. Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν πρέπει να επηρεάζει τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία
(ΑμεΑ).
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων
πινακίδων 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.
5. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που
έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς, καθώς και με
την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκλησή της.
6. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες.
Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακριβή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον
αφορά σε θέματα αρμοδιότητά τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 2 Απριλίου 2018
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 183515(2482)
(5)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Αντιπεριφερειάρχη
τομέα Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 159, 160, 186, 282 και
283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010), όπως ισχύει.
2. 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/Α΄/28.06.2006).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α΄/09.03.1999)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις υπ’ αριθμ. 81320 και 77909/01.12.2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/Β΄/30.12.2016),
με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010,
ΦΕΚ 226/Α΄/27.12.2010).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
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6. Την υπ’ αριθμ. Γ.ΠΚΜ/οικ. 844/26-03-2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού
Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεσης τομέων ευθύνης (ΦΕΚ
1266/τ.Β΄/10-04-2018).
7. Την υπ’ αριθμ. 30110(385)/27.01.2017 απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 390/
Β΄/10.02.2017), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
243018(3917)/16.06.2017 απόφαση και ισχύει (ΦΕΚ. 2187/
Β΄/27.06.2017).
8. Την υπ’ αριθμ. 30168(389)/27.01.2017 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας (ΦΕΚ. 229/Β΄/01.02.2017), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 243015(3916)/16.06.2017
απόφαση και ισχύει (ΦΕΚ 2172/Β΄/26.06.2017).
9. Την υπ' αριθμ. 26/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
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
των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Α) Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον Αντιπεριφερειάρχη
τομέα ευθύνης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:
1. Την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της φυσικής και ψυχικής υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Τη διάθεση βιβλιαρίων υγείας παιδιού σε επίπεδο
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τη χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας μονάδων
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σε περίπτωση
παραπομπής τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.K.M.) και σε περίπτωση ενστάσεων.
4. Την εφαρμογή προγραμμάτων στεγαστικής, οικονομικής και κοινωνικής επανένταξης ευπαθών ομάδων σε
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
5. Την εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων επί
θεμάτων Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης σε επίπεδο
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Το σχεδιασμό, την υποβολή προτάσεων, τη δικτύωση και την υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια εθνικών ή
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ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Το επισιτιστικό πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
8. Την εισήγηση σχετικά με την έκδοση άδειας σκοπιμότητας για χορήγηση/ανανέωση της πιστοποίησης
φορέα παροχής υπηρεσιών/κοινωνικής φροντίδας.
9. Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών.
10. Την ανάθεση κάθε είδους σύμβασης (προμηθειών,
υπηρεσιών, εργασιών, προγραμματικών κ.λπ.) τομέα ευθύνης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης που αφορούν
στις υπηρεσίες Έδρας, σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο
σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και
Επιτροπές της Π.Κ.Μ επί θεμάτων Δημόσιας Υγείας και
Αλληλεγγύης που αφορούν σε περισσότερες της μίας
Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή
στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους, Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις και λοιπούς Φορείς, επί θεμάτων Δημόσιας
Υγείας και Αλληλεγγύης που αφορούν σε περισσότερες
της μίας Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
13. Την έκδοση αδειών έναρξης δραστηριότητας/άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας τομέα Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης που δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ Ε.Κ., όπως
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ν. 3844/2010 και
αφορούν σε υπηρεσία Έδρας και δεν ανατίθενται με διάταξη
νόμου σε άλλο διοικητικό /υπηρεσιακό/ συλλογικό όργανο.
14. Τους ελέγχους τήρησης εφαρμογής της Εθνικής
και Ενωσιακής νομοθεσίας επί θεμάτων Δημόσιας Υγείας
και Αλληλεγγύης υπηρεσιών Έδρας καθώς και θεμάτων
που αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές
Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
15. Τη συγκρότηση επιτροπών/κλιμακίων ή ομάδων εργασίας για δραστηριότητες του τομέα Δημόσιας Υγείας και
Αλληλεγγύης, καθώς και τον ορισμό μελών αυτών προερχομένων από υπηρεσίες περισσοτέρων της μίας Περιφερειακής/Μητροπολιτικής Ενότητας ή/και λοιπούς φορείς της
ΠΚΜ ή από μία Περιφερειακή/Μητροπολιτική Ενότητα και
φορέα άλλης Περιφερειακής/Μητροπολιτικής Ενότητας.
16. Την επιβολή κυρώσεων και εφαρμογή μέτρων
που αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές
Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του τομέα ευθύνης
Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης.
17. Τη συμμετοχή των υπαλλήλων του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης σε εκπαιδευτικά προγράμματα/σεμινάρια του εσωτερικού.
18. Τον ορισμό υπαλλήλων του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης, ως υπεύθυνων για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και
τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, καθώς και
τον ορισμό υπαλλήλων για την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, την επικύρωση αντιγράφων και τη
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διακίνηση εγγράφων εμπιστευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμου.
Β) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον
Αντιπεριφερειάρχη τομέα ευθύνης Δημόσιας Υγείας και
Αλληλεγγύης για:
1. Τη μετακίνηση εντός/εκτός έδρας στο εσωτερικό
των υπαλλήλων που υπηρετούν στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Γ) Τελικές διατάξεις.
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η
υποενότητα Α.2) της ενότητας Α) της υπ’ αριθμ. 30168
(389)/27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
243015(3916)/16.06.2017 απόφαση. Κατά τα λοιπά η υπ’
αριθμ. 30168 (389)/27.01.2017 απόφαση παραμένει σε ισχύ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη 16 Απριλίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
Ι

(6)
Ανάκληση της 8912/305/Π12/6/00019/Σ/Ν. 3908/
2011/20.02.2014 /ΦΕΚ 702/τ.Β΄/20.03.2014 απόφασης Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί υπαγωγής της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΦΤΑΛΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3908/2011.
Με την α.π. 67983/1732/Π12/6/00019/Σ/Ν. 3908/2011/
16.04.2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου αποφασίστηκε:
Η ανάκληση - έπειτα από αίτηση του φορέα της επένδυσης - της υπ’ αριθμ. 8912/305/Π12/6/00019/Σ/Ν.3908/
2011/20.02.2014 απόφασης Περιφερειάρχη Βορείου
Αιγαίου περί υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011
επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΦΤΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της που αφορά στην
πλήρη ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 2
αστέρων και προαγωγή της σε μονάδα 4 αστέρων στη
θέση Εφταλού Μήθυμνας Δήμου Λέσβου συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 969.050,77€.
Σύμφωνα με την α.π. οικ. 45473/1059/6.9.2016 /ΦΕΚ
2921/Β΄/2016 απόφαση «Σύσταση της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και
καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» δεν απαιτείται
γνωμοδότηση από την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την
ανάκληση της απόφασης ένταξης της επένδυσης, έπειτα
από αίτηση του επενδυτικού φορέα.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Περιφερειάρχης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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Αριθμ. 7221
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων
και ΙΔΑΧ υπαλλήλων του Τμήματος Συντήρησης
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Βύρωνα για το 2018.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και τις
διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143
Α’/28-6-2007).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α’/16-12-ΔΕΠ 5-1-2016.
4. Την αριθμ. 21204/16937/16-9-2014 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2637 Β’/2-10-2014, με
την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα.
5. Την με αριθμ. 39/31-1-2017 απόφαση Δημάρχου
Βύρωνα περί τοποθέτησης προσωπικού.
6. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 21490/30-08-2016 υποβληθείσα
προς το Δημοτικό Συμβούλιο εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Δήμου και την
με αριθμ. 170/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
περί καθιέρωσης λειτουργίας σε 24ωρη βάση (όλες τις
ημέρες του μήνα, Κυριακές και εξαιρέσιμες) του Τμήματος Συντήρησης και του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 72985/28049/14-10-2016 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3560
Β’/4-11-2016, σύμφωνα με τις οποίες καθιερώνεται η
λειτουργία σε 24ωρη βάση του Τμήματος Συντήρησης
και του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 6059/15-3-2018 έγγραφη βεβαίωση του Τμήματος Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την ύπαρξη των σχετικών
πιστώσεων στους ΚΑ που αφορούν την καθιέρωση της
ως άνω υπερωριακής απασχόλησης.
10. Την από 7214/30-3-2018 αναλυτική εισήγηση του
Προϊσταμένου της ανωτέρω υπηρεσίας, με αναφορά
στον αριθμό των υπαλλήλων, ανά κλάδο και ειδικότητα,
καθώς και στο σύνολο των ωρών που θα απαιτηθεί ως
άνω να απασχοληθούν.
11. Την έλλειψη του προσωπικού του Δήμου λόγω συνταξιοδοτήσεων καθώς και την αδυναμία πρόσληψης προσωπικού λόγω αναστολής των διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
12. Την ανάγκη εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, ήτοι κατά τις απογευματινές ώρες, κατά τις Κυριακές,
εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες, των
μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων του Δήμου, κατά το έτος
2018, για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:
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Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, λόγω
της ιδιομορφίας των αντικειμένων της (Επείγουσες παρεμβάσεις για αποκαταστάσεις βλαβών στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης - αποχέτευσης, εκτέλεση επειγουσών εργασιών επισκευών και
συντηρήσεων σε κτίρια και εγκαταστάσεις, επίβλεψη
έργων, υποστήριξη όλων των εκδηλώσεων του Δήμου,
κ.λπ.) πρέπει να λειτουργεί κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες αλλά και κατά τις απογευματινές και
νυχτερινές ώρες και γενικά σε 24ωρη βάση καθημερινά.
Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 5.000 € περίπου, η οποία θα
καλυφθεί σύμφωνα με τους κάτωθι κωδικούς:
Κ.Α.30.6012.0001
ποσό 3.000 €
Κ.Α.30.6022.0001
ποσό 2.000 €
------------------------------------------------------------------------Σύνολο:
5.000 €
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε μέχρι 31-12-2018 την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων του
τμήματος συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, και κατά
τις νυχτερινές ώρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής
απασχόλησης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών η εποχικών υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου,
συνολικής δαπάνης 5.000 € περίπου και μέσα στα όρια
των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού
του έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρουμε παρακάτω:
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά
υπάλληλο ανά εξάμηνο.
Οι ώρες νυχτερινής υπερωριακής εργασίας δεν δύναται να υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ανά υπάλληλο
ανά εξάμηνο.
Οι ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες δεν δύναται να υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο.
Ειδικότερα:
Στο τμήμα Συντήρησης:
17 υπάλληλοι συνολικά ( 12 μόνιμοι και 5 Ι.Δ.Α.Χ. ) μέχρι 20 ώρες απογευματινές και μέχρι 16 ώρες Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών μηνιαίως ανά υπάλληλο.
Σύνολο ωρών για το 2018: 5.508
Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
5.000 € περίπου.
Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαίως υπό των καθ’ ύλη αρμόδιων οργάνων η των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων με
την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου
αριθμού ωρών ανά υπάλληλο καθώς και του συνολικού
αριθμού ωρών που προκύπτει για την κάθε υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βύρωνας, 30 Μαρτίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02015010205180008*

