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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
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Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.
’’Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την προστασία της Πάρνηθας «ΣΥΝ ΠΑ»’’.

17

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό
Συμβούλιο στην Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) ALI (ov)
KASHIF του IQBAL.

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) ALI (ον)
SHAFAQAT του RIASAT-ALI.

4

Επιβολή πολλαπλού τέλους
MUHAMMAD (ον) ISHFAQ.

5

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) UJJOL (ον)
HOSSAIN του FARUK MIKA.

στον

(επ.)

6

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) ANWAR (ov)
SADAM του MUHAMMAD ANWAR.

7

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) CHEEMA
(ον) BALAL HAIDER του LAIQAT ALI.

8

Επιβολή πολλαπλού τέλους στην (επ) ZHUPA (ον)
ERISELDA του ASTRIT.

9

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ.) AHMAD
(ov) SHABIR του MUHAMMAD.

10

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ.) HUSSAIN
(ον) NASIR του GULZAR HUSSAIN.

11

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) ZOUCHAR
(ον) AHMET του MUHAMMAD SHERIF.

12

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Πέτρο Λιανό του
Βασιλείου.

13

Επιβολή πολλαπλών τελών στον Πέτρο Λιανό του
Βασιλείου.

14

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το β’
εξάμηνο του έτους 2020 και έως 31/12/2020.

15

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το β’ εξάμηνο
του έτους 2020 και έως 31/12/2020.

Αρ. Φύλλου 3066

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
18

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 2133.1/38725/
2020/17-6-2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2625/29-6-2020 (τ.Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 89392/Ν1
(1)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 2013-2016».
2. Την υπ’ αρ. Φ.2.ΓΒ/113312/Δ5/18-7-2014 υπουργική
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου
στη Χρυσανθακοπούλου Σοφία (Β΄ 2077).
3. Το υπ’ αρ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 86460/Ν1/6-7-2020 αίτημα της
ενδιαφερόμενης.
4. Την υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή απόφαση της
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής … του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’8).
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
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Ανακαλούμε, από το σχολικό έτος 2020 - 2021, την
υπ’ αρ. Φ.2.ΓΒ/113312/Δ5/18-7-2014 (Β΄ 2077) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου της Χρυσανθακοπούλου
Σοφίας, επί των οδών Κύπρου 16 και Επαμεινώνδα, στο
Δήμο Σαρωνικού, μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιουλίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) ALI (ov)
KASHIF του IQBAL.
Με την υπ’ αρ. 393/2014/2020 καταλογιστική πράξη
(με ημερομηνία έκδοσης 08.07.2020) της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλουμε
στον επ) ALI (ov) KASHIF του IQBAL και της ARSAD γεν.
10.11.1988 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, άνευ λοιπών στοιχείων, με Α.Φ.Μ. 500036210 Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 5.658,18 ευρώ.
TX (2%): 113,16 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 22,63 ευρώ.
Σύνολον: 5.793,97 ευρώ (πέντε χιλιάδες επτακόσια
ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (540 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 περ. α’,
β’ και παρ. 2 περ. ζ’ του ν. 2960/2001.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) ALI (ον)
SHAFAQAT του RIASAT-ALI.
Με την υπ’ αρ. 303/2013/2020 καταλογιστική πράξη
(με ημερομηνία έκδοσης 07-07-2020) της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλουμε στον (επ) ALI (ον) SHAFAQAT του RIASAT-ALI και της
SHANAZ-AKHTAR γεν. 10/07/1985 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής και με Α.Φ.Μ. 140338506 Δ.Ο.Υ Αχαρνών.
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ =70.049,58 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 1.400,99 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 280,19 €
ΣΥΝΟΛΟΝ =71.730,76 € (εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (7.010 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις
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διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 περ. α’,
β’ και παρ. 2 περ. ζ’ του ν. 2960/2001.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

Επιβολή πολλαπλού τέλους
MUHAMMAD (ον) ISHFAQ.

στον

(4)
(επ.)

Με την υπ’ αρ. 309/2013/2020 καταλογιστική πράξη
(με ημερομηνία έκδοσης 07-07-2020) της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλουμε
στον (επ.) MUHAMMAD (ον) ISHFAQ του NAZAIR και της
NUSRAT γεν. 23-01-1993 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, και με Α.Φ.Μ. 159384885 Δ.Ο.Υ. Κω.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500,00 ευρώ.
TX (2%): 30,00 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ευρώ.
Σύνολον: 1.536,00 ευρώ (χίλια πεντακόσια τριάντα έξι
ευρώ)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (160 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119 Α, 155 παρ. 1 περ. α’,
β’ και παρ. 2 περ. ζ’ του ν. 2960/2001
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) UJJOL (ον)
HOSSAIN του FARUK MIKA.
Με την υπ’ αρ. 306/2013/2020 καταλογιστική πράξη
(με ημερομηνία έκδοσης 07-07-2020) της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλουμε
στον (επ) UJJOL (ον) HOSSAIN του FARUK MIKA και της
RUGINA AKFER γεν. 01/01/1991 στο Μπαγκλαντές, αγνώστου διαμονής, και με Α.Φ.Μ 155137188 Α’ Δ.Ο.Υ Αθηνών.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500,00 ευρώ.
TX (2%): 30,00 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ευρώ.
Σύνολον: 1.536,00 ευρώ (χίλια πεντακόσια τριάντα έξι
ευρώ).
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (16 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 περ. α’,
β’ και παρ. 2 περ. ζ’ του ν. 2960/2001.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(6)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) ANWAR (ov)
SADAM του MUHAMMAD ANWAR.
Με την υπ’ αρ. 290/2013/2020 καταλογιστική πράξη

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3066/23.07.2020

(με ημερομηνία έκδοσης 08.07.2020) της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλουμε
στον (επ) ANWAR (ov) SADAM του MUHAMMAD ANWAR
και της KHALIDA BΙBΙ γεν. 22.03.1992 στο Πακιστάν,
αγνώστου διαμονής, άνευ λοιπών στοιχείων, με Α.Φ.Μ.
168644255 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 6.391,65 ευρώ.
TX (2%): 127,83 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 25,57 ευρώ.
Σύνολον: 6.545,05 ευρώ (έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (610 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 περ. α',
β' και παρ. 2 περ. ζ' του ν. 2960/2001.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(7)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) CHEEMA
(ον) BALAL HAIDER του LAIQAT ALI.
Με την υπ’ αρ. 258/2014/2020 καταλογιστική πράξη
(με ημερομηνία έκδοσης 07-07-2020) της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλουμε
στον (επ) CHEEMA (ον) BALAL HAIDER του LAIQAT ALI
και της SAJDA PERVEEN γεν. 01/01/1988 στο Πακιστάν,
αγνώστου διαμονής, και με Α.Φ.Μ. 147711897 Δ.Ο.Υ.
Μοσχάτου.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500,00 ευρώ.
TX (2%): 30,00 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ευρώ.
Σύνολον: 1.536,00 ευρώ (χίλια πεντακόσια τριάντα έξι
ευρώ)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (138 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 περ. α’,
β’ και παρ. 2 περ. ζ’ του ν. 2960/2001.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(8)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στην (επ) ZHUPA (ον)
ERISELDA του ASTRIT.
Με την υπ’ αρ. 201/2014/2020 καταλογιστική πράξη
(με ημερομηνία έκδοσης 08.07.2020) της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλουμε στην (επ) ZHUPA (ον) ERISELDA του ASTRIT και της
LUANESHA γεν. 28.02.1978 στην Αλβανία, ήδη αγνώστου
διαμονής, άνευ λοιπών στοιχείων, με Α.Φ.Μ. 118322172
Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 4.924,71 ευρώ.
TX (2%): 98,49 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 19,70 ευρώ.
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Σύνολον: 5.042,90 ευρώ (πέντε χιλιάδες σαράντα δύο
ευρώ και ενενήντα λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (470 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 περ. α',
β' και παρ. 2 περ. ζ' του ν. 2960/2001.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(9)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ.) AHMAD
(ov) SHABIR του MUHAMMAD.
Με την υπ’ αρ. 282/2013/2020 καταλογιστική πράξη
(με ημερομηνία έκδοσης 08-07-2020) της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλουμε
στον (επ.) AHMAD (ov) SHABIR του MUHAMMAD και της
HAMIDA γεν. 02/01/1981 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, και με Α.Φ.Μ. 500036154 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 3.287,64 ευρώ.
TX (2%): 65,75 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 13,15 ευρώ.
Σύνολον: 3.366,54 ευρώ (τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (329 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119 Α, 155 παρ. 1 περ. α',
β' και παρ. 2 περ. ζ' του ν. 2960/2001.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(10)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ.) HUSSAIN
(ον) NASIR του GULZAR HUSSAIN.
Με την υπ’ αρ. 119/2014/2020 καταλογιστική πράξη
(με ημερομηνία έκδοσης 07-07-2020) της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά,επιβάλλουμε
στον (επ.) HUSSAIN (ον) NASIR του GULZAR HUSSAIN και
της NERI BIBI γεν. 19-02-1984 στο Πακιστάν, αγνώστου
διαμονής, και με Α.Φ.Μ. 500036258 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.598,88 ευρώ.
TX (2%): 31,98 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 6,39 ευρώ.
Σύνολον: 1.637,25 ευρώ (χίλια εξακόσια τριάντα επτά
ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (160 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119 Α, 155 παρ. 1 περ. α',
β' και παρ. 2 περ. ζ' του ν. 2960/2001.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
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(11)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) ZOUCHAR
(ον) AHMET του MUHAMMAD SHERIF.
Με την υπ’ αρ. 203/2014/2020 καταλογιστική πράξη
(με ημερομηνία έκδοσης 07-07-2020) της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλουμε στον (επ) ZOUCHAR (ον) AHMET του MUHAMMAD
SHERIF και της RASHID γεν. 01/01/1978 στο Πακιστάν,
αγνώστου διαμονής, και με Α.Φ.Μ. 500036260 Α’ Δ.Ο.Υ
Αθηνών.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500,00 ευρώ.
TX (2%): 30,00 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ευρώ.
Σύνολον: 1.536,00 ευρώ (χίλια πεντακόσια τριάντα έξι
ευρώ)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (18 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 περ. α',
β' και παρ.2 περ. ζ' του ν. 2960/2001.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(12)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Πέτρο Λιανό
του Βασιλείου.
Με την υπ’ αρ. 20GRYK44310000008-1/08-07-2020 καταλογιστική πράξη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του
Τελωνείου Ρεθύμνης, επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος δύο
χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (2.473,71 €) πλέον Τ.Χ. και Ο.ΓΑ 2,4%
πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (59,37 €),
για παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών ( 3,64 χ/μα αφορολόγητου χύμα καπνού), άρθρα 119 Α παρ. 2, 142 παρ.
2 και 155 παρ. 1 περ. β και 2 περ. ζ' του ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο επιμερίστηκε
ισομερώς στους δύο υπαιτίους.
Στον Πέτρο Λιανό του Βασιλείου και της Άννας, ΑΦΜ
076787853, ΑΔΤ ΑΜ394765/18-02-2014 AT Κοζάνης,
αγνώστου διαμονής , προσωπικά πολλαπλό τέλος χιλίων
διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1.236,85 €) πλέον Τ.Χ. και ΟΓΑ 2,4 %, είκοσι εννέα ευρώ
και εξήντα οκτώ λεπτών (29,68 €). Σύνολο χίλια διακόσια
εξήντα έξι ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1.266,53 €).
Ο ανωτέρω αναφερόμενος κηρύχθηκε αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο συνυπόχρεος για την καταβολή του
συνόλου του επιβληθέντος πολλαπλού τέλους ήτοι δύο
χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά ( 2.473,71) πλέον Τ.Χ. και ΟΓΑ 2,4 % πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (59,37 ευρώ)
καθώς και για το σύνολο των καταλογισθέντων δασμών
και λοιπών φόρων, συνολικού ποσού οκτακοσίων είκοσι
τεσσάρων ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (824,57 €) και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατ'
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εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 152
του ν. 2960/2001.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ
Ι

(13)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον Πέτρο Λιανό του
Βασιλείου.
Με την υπ’ αρ. 20GRYK44310000007-3/08-07-2020 καταλογιστική πράξη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του
Τελωνείου Ρεθύμνης, επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος χιλίων
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) πλέον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α 2,4%
τριάντα έξι ευρώ (36,00 €), για παράβαση λαθρεμπορίας
καπνικών ( 1,82 χ/μα αφορολόγητου χύμα καπνού), άρθρα
119 Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 περ. β και 2 περ. ζ'
του ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας", το οποίο
επιμερίστηκε ισομερώς στους δύο υπαιτίους.
Στον Πέτρο Λιανό του Βασιλείου και της Άννας, ΑΦΜ
076787853, ΑΔΤ ΑΜ394765/18-02-2014 AT Κοζάνης,
αγνώστου διαμονής, προσωπικά πολλαπλό τέλος επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00 €) πλέον Τ.Χ. και ΟΓΑ 2,4 %,
δεκαοκτώ ευρώ (18,00 €). Σύνολο επτακόσια εξήντα
οκτώ ευρώ (768,00 €).
Ο ανωτέρω αναφερόμενος κηρύχθηκε αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο συνυπόχρεος για την καταβολή του
συνόλου του επιβληθέντος πολλαπλού τέλους ήτοι χίλια
πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) πλέον Τ.Χ. +Ο.Γ.Α. 2,4%
τριάντα έξι ευρώ (36,00) ευρώ καθώς και για το σύνολο
των καταλογισθέντων δασμών και λοιπών φόρων, συνολικού ποσού τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και είκοσι οκτώ
λεπτών ( 412,28 €) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5
του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ
Ι

Αριθμ. οικ. 54450/14301
(14)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το
β' εξάμηνο του έτους 2020 και έως 31/12/2020.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228), όπως ισχύει.
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47) όπως το
τελευταίο συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»(Α’ 176).
5. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 (Β’ 17) απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασία.
6. Το υπ’ αρ. οικ. 48953/3487/23-06-2020 αίτημα για
κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, κατά
τους μήνες Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 2020, στο οποίο
αποτυπώνονται οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που
αναμένεται να ενταθούν κατά το β' εξάμηνο του 2020
και συνίστανται στο μεγάλο πλήθος υποθέσεων που
υπάγονται στην αρμοδιότητα της εν λόγω Διεύθυνσης
σε συνδυασμό με την ελλιπή στελέχωσή της, με αποτέλεσμα την αδυναμία των υπαλλήλων να ανταποκριθούν
στο φόρτο εργασιών εντός του κανονικού ωραρίου. Οι
αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης έχουν
ανακύψει λόγω της αύξησης των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών κατά το
προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με την
αύξηση των εισερχόμενων αιτημάτων τόσο για τις Κοινωφελείς Περιουσίες, όσο και για τα Στοιχείο υπό έρευνα
και τις Σχολάζουσες Κληρονομίες, λαμβάνοντας υπόψη
ότι ένα μεγάλο μέρος του υπαλληλικού προσωπικού έχει
αποχωρήσει μέσω του συστήματος κινητικότητας.
7. Την υπ’ αρ. 49072/4924/29-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΟΜΟΡ1Κ-ΝΚΩ, με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
50105) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού του φορέα μας, με την οποία δεσμεύεται πίστωση ύψους οκτώ
χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα
λεπτών (€ 8.968,80) για την πληρωμή δαπανών σε βάρος
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Φορέας 1901, Ειδικός
Φορέας 999-04, Λογαριασμός 2120201001 του οικονομικού έτους 2020, για την κάλυψη δαπανών υπερωριακής
εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών για το β΄ εξάμηνο του 2020, λόγω επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζουμε:
Την έγκριση, με αποζημίωση, υπερωριακής εργασίας
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών,
για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών,
για το β' εξάμηνο του έτους 2020 και έως 31/12/2020,
σε δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και εργασια-
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κής σχέσης (μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου) και μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.
Με μηνιαία απόφαση του προϊσταμένου της εν λόγω
Διεύθυνσης θα ορίζονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες
υπάλληλοι κατά κατηγορία και μισθολογικό κλιμάκιο
αυτών και οι ώρες απασχόλησής τους.
Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαίως από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας.
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 υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 52304/13736
(15)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το β' εξάμηνο
του έτους 2020 και έως 31/12/2020.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως το
τελευταίο συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).
5. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 (Β’ 17) απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασία,
6. Το υπ’ αρ. οικ. 50320/5038/26-06-2020 αίτημα για
κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού, κατά τους μήνες Ιού-
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λιο έως και Δεκέμβριο 2020, στο οποίο αποτυπώνονται
οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που αναμένεται να
ενταθούν κατά το β' εξάμηνο του 2020 και συνίστανται
ειδικότερα σε:
• Ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών
κατά την περίοδο προετοιμασίας (β' εξάμηνο 2020) σε
συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ώστε από 01/01/2021 να υπαχθεί ο φορέας στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69ΣΤ του
ν. 4270/2014 και την υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2017
σχετική κοινή υπουργική απόφαση.
• Αυξημένος όγκος εκκαθάρισης των δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος
Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2019, σε εφαρμογή
του άρθρου 37 του ν. 4546/2018.
• Εφαρμογή των αλλαγών με αναδρομική ισχύ από το
2017, που λαμβάνουν χώρα στις ασφαλιστικές εισφορές
του συνόλου των εργαζομένων του φορέα, σύμφωνα με
τις διατάξεις περί ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και τον
ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ (ν. 4670/2020).
• Διεξαγωγή επιπλέον διαγωνιστικών διαδικασιών
κατά το β' εξάμηνο για την εξυπηρέτηση αναγκών των
Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, προκειμένου
να απορροφηθούν οι πιστώσεις ως το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους.
7. Την υπ’ αρ. οικ. 51526/5129/01-07-2020 (ΑΔΑ: 99ΥΩΟΡ1Κ-ΜΥΒ, με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
50095) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού του φορέα, με την οποία δεσμεύεται πίστωση ύψους δεκαπέντε
χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (€ 15.538,00)
για την πληρωμή δαπανών σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, φορέας 1901, Ειδικός φορέας 999-03,
Λογαριασμός 2120201001 του οικονομικού έτους 2020,
για την κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού για το β' εξάμηνο
του 2020, λόγω επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση, με αποζημίωση, υπερωριακής εργασίας
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών,
για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών,
για το β' εξάμηνο του έτους 2020 και έως 31/12/2020,
σε είκοσι τέσσερις (24) υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου) και μέχρι εκατόν είκοσι
(120) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.
Με μηνιαία απόφαση του προϊσταμένου της εν λόγω
Διεύθυνσης θα ορίζονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες
υπάλληλοι κατά κατηγορία και μισθολογικό κλιμάκιο
αυτών και οι ώρες απασχόλησής τους.
Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαίως από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας.
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 υπηρεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 42609 / 11098
(16)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.
«Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την προστασία της Πάρνηθας "ΣΥΝ ΠΑ"».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 245 και 246 του
ν. 3463/2006, όπως ισχύουν, αναφορικά με τους Συνδέσμους των Δήμων και Κοινοτήτων.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (Α’ 98)
περί δημοσίευσης των αποφάσεων που αφορούν
Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006:
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α’ 98), περί ελέγχου των δαπανών που προκαλούν οι
κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
8. Την υπ’ αρ. 15524/1994 (Β’ 399) απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, δια της οποίας έγινε η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων
για την προστασία της Πάρνηθας «ΣΥΝ ΠΑ» και την
τροποποίηση αυτής, με την υπ’ αρ. 78953/52333/2014
(Β’ 3278) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
9. Την υπ’ αρ. 07/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. περί τροποποίησης της
συστατικής πράξης του.
10. Την υπ’ αρ. 283/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης, περί αποχώρησής
του από τον Σύνδεσμο.
11. Την υπ’ αρ. 281/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας, περί συμμετοχής του στον
Σύνδεσμο.
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12. Την υπ’ αρ. 11/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. περί τροποποίησης της
συστατικής πράξης του.
13. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του προϋπολογισμού του Συνδέσμου εκ των ανωτέρω
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Την υπ’ αρ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(Β’ 2055), περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 15524/1994 (Β’ 399) απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, όπως ισχύει με
την τροποποίηση αυτής (Β’ 3278), ως προς τα μέλη του
Συνδέσμου, κατόπιν αποχώρησης του Δήμου Μεταμόρφωσης και εισχώρησης του Δήμου Τανάγρας, ο οποίος
αποτελείται πλέον από τους εξής Δήμους-μέλη: Ασπροπύργου, Αχαρνών, Διονύσου, Τανάγρας, Φυλής, Ωρωπού.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Συνδέσμου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 15524/1994 απόφαση
του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1
(17)
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό
Συμβούλιο στην Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 1η/11.6.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
3. Την υπ΄αρ. 70259/23.12.2013 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
- Θράκης «Συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων στον ενιαίο Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής
Μακεδονίας»(Β΄ 3426).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 231 και 233 του ν. 4555/
2018 (Α’ 133) (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).
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5. Την υπ’ αρ. 7405/04-06-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Νομικού Συμβούλου
του Φορέα.
6. Την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κ.Μ.
7. Το από 11-06-2020 Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβούλιου.
8. Την υπ΄αρ. 8669/3.7.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία η
παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη στον προϋπολογισμό
του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, πλην
των αποκλειστικώς ασκουμένων από αυτό, σύμφωνα
με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 231 του
ν. 4555/2018, οι οποίες είναι οι εξής:
α) διαχειρίζεται την περιουσία του νομικού προσώπου,
β) καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική προς τους δήμους - μέλη του ΦΟΔΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 2939/2001 (Α’ 179),
γ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις του ΦΟΔΣΑ,
δ) εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα,
ε) καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του,
στ) ψηφίζει τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας,
ζ) γνωμοδοτεί σε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα
όταν ζητούν τη γνώμη του,
η) λαμβάνει την απόφαση της περίπτωσης α’ της
παρ. 4 του άρθρου 225 και του ν. 4555/2018,
θ) έχει την ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012, αν είναι
ο μοναδικός ΦΟΔΣΑ εντός των ορίων μιας περιφέρειας,
σύμφωνα την παρ. 2 του άρθρου 227 του ν. 4555/2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(18)
Στην υπ’ αρ. 2133.1/38725/2020/17-6-2020 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2625/29-6-2020 (τεύχος Β), στη
σελίδα 26279, στην Α’ στήλη, στον στίχο 10 εκ των άνω,
διορθώνεται,
το εσφαλμένο: «έτους»,
στο ορθό: «διαστήματος».
(Από το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής)
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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.

*02030662307200008*

