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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των
αριθμ. 240/2017 και 77/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.

2

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στις Δημοτικές
Ενότητες (Ληξιαρχικές Περιφέρειες) Αγίου Παύλου, Νεάπολης, Πεύκων και Συκεών του Δήμου
Νεάπολης - Συκών Νομού Θεσσαλονίκης.

3

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της
Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4

Συμπλήρωση της απόφασης με αριθμ. 33393/
28.05.2019 (Β΄2336) και καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τακτική υπάλληλο με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων στην Κοινότητα Θέας της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας του Δήμου Πατρέων για το Β΄ εξάμηνο του 2019.

5

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 96469/724
(1)
Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των
αριθμ. 240/2017 και 77/2018 αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
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2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με 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. 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".
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, παρ.
9 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014).
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. Τις διατάξεις του π.δ. 135/23.12.2010 (ΦΕΚ 228/
Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» όπως ισχύει.
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005)
"Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα".
8. Την αριθμ. 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.
9. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
10. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: "Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους Ο.Τ.Α. και στους χερσαίους χώρους λιμένων".
11. Την αριθμ. οικ. 47601/17682/8-6-2017 (ΦΕΚ 2056/
B΄/14-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής.

48738

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

12. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
13. Την αριθμ. οικ. 47870/39280/10-09-2013 (AAA:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Ασκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν. 2696/1999».
14. Την αριθμ. οικ. 22769/12259/19-03-2015 (ΑΔΑ:
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν. 2696/1999».
15. Το αριθμ. 94302/33347/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης, με το οποίο απεστάλησαν στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου η αριθμ. 240/2017 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, με τα
σχετικά έγγραφα και έλαβε αριθμ. 103814/1022/2017.
16. Το αριθμ. 45013/16163/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης, με το οποίο απεστάλησαν στη Διεύθυνση
Τεχνικού Ελέγχου η αριθμ. 77/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, με τα σχετικά
έγγραφα και έλαβε αριθμ. 50598/497/2018.
17. Το αριθμ. 103814/1022/2017 και 50598/497/2018
έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον Δ. Αχαρνών.
18. Το αριθμ. 53841/2018 έγγραφο του Δ. Αχαρνών
προς την Υπηρεσία που έλαβε αριθμ. 284/1/2019.
19. Το αριθμ. 42007/2018 έγγραφο του Δ. Αχαρνών προς την Υπηρεσία που έλαβε αριθμ. 96469/
724/2019.
20. Τις Τεχνικές Εκθέσεις Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών, βάσει
των οποίων ελήφθησαν οι αριθμ. 27/2017 και 2/2018
αποφάσεων της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις των αριθμ. 240/2017 και 77/2018 αποφάσεων, αντιστοίχως, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αχαρνών.
21. Τις αριθμ. 240/2017 και 77/2018 αποφάσεις του
Δ.Σ του Δήμου Αχαρνών, με τις οποίες αποφάσισε τις
εγκρίσεις των υπόψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
22. Το γεγονός ότι, από τις παρούσες αποφάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως αναφέρεται στο (19),
σχετικό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου Αχαρνών, και
επειδή:
• Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των εν
λόγω αποφάσεων του Δ.Σ. του Δ. Αχαρνών αιτιολογούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου
Αχαρνών, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της απαγόρευσης της στάσης και της
στάθμευσης (Ρ-40) σε όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων
στην οδό Αφθονίας και την απαγόρευση της στάσης και
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της στάθμευσης (Ρ-40) στα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων
στην οδό Λαθέας από την οδό Πληθ. Γεμιστού έως την
οδό Αγ. Τριάδος.
Οι εν λόγω εγκρίσεις χορηγούνται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών και προκειμένου να επισημανθούν οι εγκρινόμενες
με την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
να τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες σημάνσεις
στις κατάλληλες θέσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
ορατότητα και η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων.
2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών
η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας
Αστυνομικής Αρχής.
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
στις Τεχνικές - Εισηγητικές Εκθέσεις κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αχαρνών, βάσει των οποίων ελήφθησαν οι εν
λόγω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αχαρνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2019
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 57377
(2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στις Δημοτικές
Ενότητες (Ληξιαρχικές Περιφέρειες) Αγίου Παύλου, Νεάπολης, Πεύκων και Συκεών του Δήμου
Νεάπολης - Συκών Νομού Θεσσαλονίκης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976
(ΦΕΚ 143/Α΄/11-06- 1976), όπως τροποποιήθηκε με τις
όμοιες της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ
113/Α΄/15-06-1995).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
07-06-2010).
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3. Τις διατάξεις της αριθμ. 127080/57460/21.12.2010
απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η
ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνίσταται
με τον ν. 3852/2010, υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι
Δημοτικές Ενότητες, κατά τρόπο ώστε η ληξιαρχική περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας
Δημοτικής Ενότητας.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Την αριθμ. 14138/1505-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./
26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη
Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
6. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,
περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και
εγγράφων (ΦΕΚ 1971/Β΄/07-06-2017).
7. Την αριθμ. 34821/15-05-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου
στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών α) στον Χρήστο Κοτακίδη του Τριαντάφυλλου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με
βαθμό Γ΄, για την Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, β) στον
Γεώργιο Χατζηαθανασίου του Βασιλείου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Στ΄, για τη Δημοτική Ενότητα
Πεύκων, γ) στη Μαγδαληνή Κούφα του Αθανασίου, ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ΄, για τη Δημοτική
Ενότητα του Αγίου Παύλου και δ) στον Ευάγγελο Καρδαλή του Νικολάου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Β΄, για την Δημοτική Ενότητα Συκεών (ΦΕΚ 1064/Β΄/
05-06-2015), την αριθμ. 8584/02-03-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης περί τροποποίησης της ως άνω απόφασης
περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου για τη Δημοτική Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Αγίου Παύλου του
Δήμου Νεάπολης – Συκεών στη μόνιμη υπάλληλο του
Δήμου Μαγδαληνή Λεωνίδου του Γεωργίου, κλάδου
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ (ΦΕΚ 1003/
Β΄/21-03-2018), την αριθμ. 61476/10- 10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί τροποποίησης της αριθμ. 34821/
15-05-2015 προηγούμενης απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.
περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου για την Δημοτική
Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Συκεών του Δήμου
Νεάπολης – Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης στην υπάλληλο του Δήμου Μαρία Χρήστου του Παύλου, κλάδου
ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄(ΦΕΚ 4885/Β΄/01-11-2018)
και το με αριθμ. 30241/30-10-2019 έγγραφο του ως άνω
Δήμου περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου στην
Αρβανιτίδου Αντωνία του Νέστορα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Β΄, για την Δημοτική Ενότητα
Αγίου Παύλου.
8. Το γεγονός ότι από την ως άνω απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου, ύψους 1.457,00€, στους Κ.Α. 10.6012.03 και
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Κ.Α.10.6022.03 «Αποζημίωση Ληξιάρχων», για το οικονομικό έτος 2019.
Ανάλογες πιστώσεις ύψους 4.371,00€, θα προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών,
αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου για τις Δημοτικές
Ενότητες (Ληξιαρχικές Περιφέρειες) του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στους τακτικούς υπαλλήλους του οικείου
Δήμου, ως εξής:
1. Στη Δημοτική Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Αγίου Παύλου, στην υπάλληλο Αρβανιτίδου Αντωνία του
Νέστωρα, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, με
βαθμό Β΄.
2. Στη Δημοτική Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια)
Νεάπολης, στον υπάλληλο Κοτακίδη Χρήστο του Τριαντάφυλλου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων,
με βαθμό Α΄.
3. Στη Δημοτική Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια)
Πεύκων, στον υπάλληλο Χατζηαθανασίου Γεώργιο του
Βασιλείου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με
βαθμό Γ΄.
4. Στη Δημοτική Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια)
Συκεών, στην υπάλληλο Χρήστου Μαρία του Παύλου,
ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄.
(Αριθμ. εισήγησης Δημάρχου Νεάπολης - Συκών:
28362/08-10-2019).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
Ι

Αριθμ. 684176(9185)
(3)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα
Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών 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 Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/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
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και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ. 85/Α΄/11.04.2012).
3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 26/Α΄/09.02.200 7),
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 Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28.06.2006).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/
1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α΄/
09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις 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).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».
8. Τις αριθμ. οικ. 570607(7712)/12.09.2019 και οικ.
602161(8148)/25.09.2019 αποφάσεις του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
(ΦΕΚ 3475/Β΄/16.09.2019 και ΦΕΚ 3745/Β΄/10.10.2019).
9. Την αριθμ. ΔΟ/Α΄/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. ΔΟ/Α΄/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
της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
1) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων
και εγγράφων του τομέα Υποδομών και Δικτύων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού
και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε
Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, ως ακολούθως:
Α) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ)
Α.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, για:
1. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, Πολίτες
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, κ.λπ.
Α.2) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:
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1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς
Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
2. Τη διενέργεια και επεξεργασία κυκλοφοριακών μετρήσεων.
3. Την υπογραφή εγγράφων σχετικών με την πρόοδο
εκτέλεσης και απορροφήσεων των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, των έργων και των τεχνικών μελετών ή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, από
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς,
αρμοδιότητας του Υπουργείου, για την ορθολογική χρηματοδότησή του.
4. Τα των προβλεπόμενων 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 αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα
που σχετίζεται με τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και
δεν ασκείται από άλλο όργανο.
5. Τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής προϋποθέσεων
καταλληλότητας και συμβατότητας χρήσεων λειτουργίας 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.
Α.3) Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων (ΠΚΜ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
ΠΚΜ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:
1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς
Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
2. Τη θεώρηση και τη σύμφωνη γνώμη για την είσοδο έξοδο στους σταθμούς αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους.
3. Τις Άδειες Διέλευσης βαρέων και Υπερμεγεθών οχημάτων και μηχανημάτων στο οδικό δίκτυο ευθύνης ΔΤΕ
ΠΚΜ.
4. Τα πρωτόκολλα βεβαίωσης βλάβης οδού.
5. Τη θεώρηση της Μελέτης για Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Α.4) Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Δομών και
Περιβάλλοντος (ΠΚΜ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
ΠΚΜ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:
1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς
Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
2. Την αποστολή στοιχείων προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου που αφορούν τον έλεγχο και την
επεξεργασία υδρολογικών και βροχομετρικών σταθμών.
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3. Τη θεώρηση της Μελέτης για Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Β) Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ)
Β.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, για:
1. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, Πολίτες
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, κ.λπ.
2. Τις αποφάσεις κύρωσης των Πράξεων Εφαρμογής
πολεοδομικών μελετών επεκτάσεων σχεδίων πόλεων.
3. Τις αποφάσεις για την εντολή σύνταξης μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής.
4. Τις αποφάσεις κύρωσης των διορθωτικών πράξεων
εφαρμογής.
5. Τις αποφάσεις για την έγκριση των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων.
6. Την απόφαση έγκρισης σημειακών – εντοπισμένων
τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών και την ανάκληση
αυτής.
7. Την οριστική ή μερική εξαίρεση από κατεδάφιση
αυθαίρετων κατασκευών (ν. 720/1977, ν.1337/1983).
8. Τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.
Β.2) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού
και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
για:
1. Τα διοικητικά έγγραφα προς υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και τα διαβιβαστικά και
προπαρασκευαστικά έγγραφα προς Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους
και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
2. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των περιφερειακών χωροταξικών
σχεδίων.
3. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης, σχετικά με
το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση εκτάσεων ως
Π.Ο.Α.Π.Δ. (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων) από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης, σχετικά με
το χαρακτηρισμό Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων προς έκδοση της προβλεπόμενης από την κείμενη
νομοθεσία Κοινής Υπουργικής απόφασης.
5. 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.
6. Την έκδοση οδηγιών στα θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας, καθώς και
Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού.
7. Τις διοικητικές πράξεις που αφορούν στην επίβλεψη
Πολεοδομικών Μελετών (πρωτόκολλο εγκατάστασης,
βεβαίωση παραλαβής, πιστοποίησης εργασιών κ.λπ.).
8. Τα έγγραφα, τη διαβίβαση εγγράφων και διοικητικών
πράξεων της Διεύθυνσης ή άλλης αρχής προς πολίτες ή
αρχές σχετικών με Πράξεις Εφαρμογής, Κτηματογρα-
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φήσεις, αποφάσεις Αναγνώρισης Οδών προϋφιστάμενων του έτους 1923, Όρων Δόμησης αποκλεισμένων
οικοπέδων και Απαλλοτριώσεις βάσει της περί σχεδίων
πόλεων νομοθεσίας.
9. Την έκδοση οδηγιών στα θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας καθώς και
Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού.
10. Τα έγγραφα που αφορούν στην ερμηνεία των Πολεοδομικών Διατάξεων.
2) Τελικές διατάξεις
α.) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση, στην
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της
Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών,
ισχύουν σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος και του
νόμιμου αναπληρωτή τους, η παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής παρέχεται στα ιεραρχικά ανώτερα αυτού
υπηρεσιακά / διοικητικά όργανα.
β.) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση, να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών
υπηρεσιακά ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα
και δύναται να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή
σχετικές αποφάσεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν
τα θέματα αυτά.
γ.) Από την έκδοση της παρούσας καταργούνται οι
αριθμ. οικ. 269244(4402)/25.04.2019, 222533(3623)/
02.06.2017 και 222426(3621)/02.06.2017 όμοιες αποφάσεις Αντιπεριφερειαρχών (ΦΕΚ 1576/Β΄/09.05.2019 και
ΦΕΚ 2101/Β΄/19.06.2017)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2019
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Υποδομών και Δικτύων
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. 5519
(4)
Συμπλήρωση της απόφασης με αριθμ. 33393/
28.05.2019 (Β΄2336) και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου για τακτική υπάλληλο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων στην Κοινότητα Θέας της
Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας του Δήμου Πατρέων για το Β΄ εξάμηνο του 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
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ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του ν. 3584/
2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (Α΄ 143).
4. Την απόφαση 2/1757/0026/10.1.2017, (Β΄17) του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασία.
5. Τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου
Πατρέων (3492/Β΄/2012) και (46/Β΄/2014).
6. Την αριθμ. 91042/9860/13.08.2015 (Β΄1891), απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Καθορισμού ωραρίου εργασίας υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων
σε 24ωρη και 12ωρη βάση - Εξαίρεση από την εφαρμογή
της πενθημέρου εργασίας».
7. Την αριθμ. 1012/19.12.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2019, όπου
προβλέπονται πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης
που θα προκύψει από την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ανά υπηρεσιακή μονάδα.
8. Την αριθμ. 33393/28.05.2019 απόφαση του Δημάρχου Πατρέων για την «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και
εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
για τακτικούς υπαλλήλους δημοσίου δικαίου και Ι.Δ.Α.Χ
και για έκτακτο προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ του Δήμου Πατρέων
για το Β΄ εξάμηνο του 2019» η οποία δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 2336/Β΄/18.06.2019.
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9. Την αριθμ. 58294/08.10.2019 απόφαση του Δημάρχου Πατρέων (ΑΔΑ: 7Ζ2ΘΞΙ-ΝΨΜ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 84 του
ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του
ν. 4555/2018, με την οποία ορίσθηκαν υπάλληλοι του
δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων
των κοινοτήτων και για τη στελέχωση των υπηρεσιών
του δήμου που εδρεύουν σε κοινότητες, καθώς και για
την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων.
10. Το γεγονός ότι, δημιουργήθηκε η έκτακτη ανάγκη
της παροχής υπερωριακής εργασίας στην Κοινότητα
Θέας της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας του Δήμου
Πατρέων από την υπάλληλο που ορίσθηκε για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων της κοινότητας,
η οποία απασχολείται στο κανονικό της ωράριο στο
Γραφείου του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών,
Προσόδων, τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών
και Νομικής Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την αριθμ. 33393/28.05.2019 απόφαση του Δημάρχου Πατρέων για την «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου καθώς και εργασίας προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου για τακτικούς υπαλλήλους δημοσίου δικαίου και Ι.Δ.Α.Χ και για έκτακτο προσωπικό
Ι.Δ.Ο.Χ του Δήμου Πατρέων για το Β΄ εξάμηνο του 2019»
και καθιερώνουμε επιπλέον υπερωριακή εργασία καθ΄
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για μία (1) επιπλέον υπάλληλο που αποτελεί τακτικό προσωπικό, με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για τη γραμματειακή
εξυπηρέτηση των οργάνων στην Κοινότητα Θέας της
Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας του Δήμου Πατρέων
για το Β΄ εξάμηνο του 2019 ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Διοικητική μονάδα

Αριθμός Υπαλλήλων που θα εργασθούν κάθε μήνα
για υπερωριακή εργασία/Υπηρεσία κυρίας Θέσης.

Ώρες για υπερωριακή
απογευματινή εργασία

Κοινότητα Θέας
της Δημοτικής Ενότητας
Μεσσάτιδας του Δήμου
Πατρέων

1 υπάλληλος που απασχολείται στο κανονικό της ωράριο
στο Γραφείου του Αντιδημάρχου Διοίκησης,
Οικονομικών, Προσόδων, τοπικής Οικονομίας,
Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας

40

Από την παρούσα απόφαση δύναται να προκληθεί δαπάνη περίπου 170,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού
του έτους 2019 του Δήμου Πατρέων. Για την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων,
έχουν ψηφιστεί με την αριθμ. 1012/19.12.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επαρκείς πιστώσεις στους Κ.Α
του προϋπολογισμού του έτους 2019 για κάθε δημοτική υπηρεσία ως εξής:
• Κ.Α.Ε 10-6012.00000, «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» για Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών, Υπηρεσίες Δημάρχου, Διεύθυνση Διαχείρισης
Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Διεύθυνση
Τοπικής Οικονομίας (Μόνιμοι υπάλληλοι), πίστωση 306.440,00 ευρώ. Η προβλεπόμενη δε από το νόμο αποζημίωση, θα καταβάλλεται για κάθε υπάλληλο με την διάκτιση ότι η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση, πέραν του
κανονικού ωραρίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ΄ ανώτατο όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για
το Β΄ εξάμηνο του 2019.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 33393/28.05.2019 απόφαση του Δημάρχου Πατρέων για την «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Β΄ εξάμηνο του 2019» η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2336/Β΄/18.06.2019.
Η απόφαση αυτή μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής
να δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα.
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Η απόφαση αυτή ισχύει μετά την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 4 Νοεμβρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 156
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007
(Α΄143).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 158 του
ν. 3463/2006 (Α΄114) όπου τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66).
5. Τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στους κωδικούς
αποζημίωσης του προϋπολογισμού 2020 της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ
για υπερωριακή εργασία.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται στην
επιχείρηση λόγω αυξημένου όγκου εργασιών όταν εναρμονιστεί με τον αριθμό των τακτικών υπαλλήλων στη
Διοίκηση, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση υπαλλήλων της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ πέραν του κανονικού ωραρίου,
αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της ΔΗΚΕΦΑ κατά τη διάρκεια του έτους 2020, και
συγκεκριμένα ένας (1) υπάλληλος για εργασία μετά το
πέρας του κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές
ώρες των εργάσιμων ημερών, για το διάστημα από:
01-01-2020 έως 31-12-2020 με την προβλεπόμενη από
το νόμο αποζημίωση για τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ που απορρέουν από τον αυξημένο
όγκο εργασιών όταν εναρμονιστεί με τον αριθμό του
τακτικού προσωπικού στη Διοίκηση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1

120

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους.
Κωδικοί πίστωσης που θα επιβαρυνθούν:
Κ.Α.: 04.60.12.00 ποσό 2000,00€
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Φάρσαλα, 1 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου 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 - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02043032811190008*

