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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1435
14 Ιουνίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1084771 ΕΞ 2013
(1)
Τροποποίηση − συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/
6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β΄) απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτι−
κού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υπο−
χρεώσεις προς το Δημόσιο.

Τροποποίηση − συμπλήρωση του άρθρου 3 της
1109793/ 6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β΄) από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει,
περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φο−
ρολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. ............
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−
ενέργεια ειδικού ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου των φορέων: «Λιμεναρ−
χείο Λαυρίου», «Λιμεναρχείο Πειραιά» και «Λιμε−
ναρχείο Ναυπλίου» στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ
2007−2013/ΕΤΑ...................................................................................
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη
διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ−
γα του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ − ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΗ/ΤΣ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. ...........................................
Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική
Αστυνομία Βριλησσίων. ............................................................
Σύσταση τεσσάρων Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσί−
ων Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας και Θράκης με χωρική αρμοδιότητα τις Πε−
ριφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας
και Δράμας. .........................................................................................
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχό−
ληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασί−
ας, εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες
ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2013, για το προσωπικό
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ−
ριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και
δύο οδηγών της Π.Ε. Λάρισας.............................................
Αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του Κανονισμού
Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ
390 τεύχος Β΄/21−3−07), όπως ισχύει. .............................
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ
43 Α), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει
με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά
οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλ−
λαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις
ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης απο−
δεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια
εφαρμογής του άρθρου αυτού.
2. Την 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 Β) Από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, «Απο−
δεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υπο−
χρεώσεις προς το Δημόσιο».
3. Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν
οι αμυντικές βιομηχανίες της χώρας.
4. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 130 Β) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομι−
κών, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιό−
τητες στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 3
της Α.Υ.Ο. 1109793/6134−11/0016/24.11.99 ΠΟΛ 1223 (ΦΕΚ
2134 τ. Β΄), όπως ισχύει, οι λέξεις «30 Απριλίου 2013»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «30 Ιουνίου 2013».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαΐου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
F
Αριθμ. 356/0056
(2)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−
ενέργεια ειδικού ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου των φορέων: «Λιμεναρχείο
Λαυρίου», «Λιμεναρχείο Πειραιά» και «Λιμεναρχείο
Ναυπλίου» στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 2007−2013/
ΕΤΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί−
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ
Α΄40/226/27−10−2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».
6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).
7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183)
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός

του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 485,80€ για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 532/31−01−2013 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 544/29−04−2013 συνεδρίαση Πρόγραμμα
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως
30/06/2013, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ειδικού ελέγ−
χου στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των φορέων:
«Λιμεναρχείο Λαυρίου», «Λιμεναρχείο Πειραιά» και «Λι−
μεναρχείο Ναυπλίου» στα Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 2007−2013 / ΕΤΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι :
− ΦΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ
559027, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματισμού
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχειρησιακών
προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠE Δημοσιονο−
μικών, ως συντονίστρια.
− ΠΡΙΓΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Σ 156802,
υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγ−
χων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδο−
τούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευ−
ρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραμμάτων
που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ−
γασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής :
(α) στις 04/06/2013 στο «Λιμεναρχείο Λαυρίου» στο
Λαύριο
(β) από 05/06 έως και 07/06/2013 στο «Λιμεναρχείο
Πειραιά» στον Πειραιά και
(γ) στις 10/06/2013 στο «Λιμεναρχείο Ναυπλίου» στο
Ναύπλιο.
Διευκρινίζεται ότι η 09/06/2013 είναι ημερομηνία με−
τάβασης από την Αθήνα στο Ναύπλιο και η 10/06/2013
είναι ταυτόχρονα ημερομηνία ελέγχου στο Ναύπλιο και
επιστροφής στην Αθήνα.
4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήμα−
τος διαχείρισης και ελέγχου των ανωτέρω φορέων στη
βάση ενός επαρκούς δείγματος διαλύσεων αλιευτικών
σκαφών, προκειμένου να επαληθευτεί η τεκμηρίωση των
πιστοποιητικών των λιμεναρχείων που εκδίδονται ανα−
φορικά με την αλιευτική δραστηριότητα των σκαφών
στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ 2007−2013.
5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.
6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 247/ΥΟΔΔ/4.6.2013)
Αθήνα, 27 Μαΐου 2013
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθμ. 626/0051
(3)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ − ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΤΣ, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί−
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄
40/226/27−10−2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».
6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).
7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄2183)
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 Απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
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9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 582.96 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 532/31−01−2013 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 532/31−01−2013 συνεδρίαση Πρόγραμμα
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως
30/06/2013, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ν.
ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙ−
ΑΚΗ» (ΥΠΕ/5/03403/Ε)» (κωδ. 1) της Πράξης «ΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ν. ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΓΚΟ−
ΤΣΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» (ΥΠΕ/5/03403/Ε)» (κωδ. 395920)
(Δικαιούχος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν. ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ
Δ.Τ. «ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ») στο πλαίσιο του Ε.Π.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ − ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΤΣ, του ΕΣΠΑ.
− στο υποέργο «Δίκτυο ακαθάρτων δ.δ. Χώρας − δ.δ.
Ρωμανού» (κωδ. 1) της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟ−
ΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΩΡΑΣ (ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ)» (κωδ. 298287) (Δικαιούχος: «ΔΗΜΟΣ ΠΥ−
ΛΟΥ−ΝΕΣΤΟΡΟΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ −
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΤΣ, του ΕΣΠΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΪΟΥ, με Α.Δ.Τ. Ν 890799,
υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και
Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρη−
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου
ΠΕ Μηχανικών, ως συντονιστής.
− ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΕ 110622, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμμα−
τισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών (με εξειδίκευση στην
πληροφορική), ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
− στις 30.05.2013 στην έδρα της ΕΥΔ ΕΠ Περιβάλλο−
ντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αθήνα, αναφορικά
με τη διαδικασία ένταξης και τον διαχωρισμό φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου της πράξης με κωδ. ΟΠΣ
298287 μεταξύ Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ,
− στις 03.06.2013 στην έδρα της Γενικής Δ/νσης Ιδιω−
τικών Επενδύσεων στην Αθήνα, αναφορικά με τη διαδι−
κασία ένταξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 395920,
− στις 04.06.2013 στην έδρα του Δικαιούχου της πρά−
ξης με κωδ. ΟΠΣ 395920 στην Παλλήνη Ν. Αττικής, ανα−
φορικά με τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου.
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− ημερομηνία μετάβασης της ελεγκτικής ομάδας προς
την Αρχαία Ολυμπία είναι η Κυριακή 09.06.2013.
− στις 10.06.2013 στον τόπο υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 395920 στην Αρ−
χαία Ολυμπία (Θέση Βασιλάκι) αναφορικά με την τήρηση
των υποχρεώσεων του δικαιούχου καθώς και την πρόοδο
υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Επίσης στις 10.06.2013 θα πραγματοποιηθεί μετάβαση
της ελεγκτικής ομάδας προς τον Δήμο Πύλου−Νέστορος
− στις 11.06.2013 στην έδρα του Δήμου Πύλου−Νέστο−
ρος, αναφορικά με τον έλεγχο του οικονομικού αντι−
κειμένου καθώς και τις διαδικασίες για την παρακολού−
θηση της υλοποίησης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 298287,
− στις 12.06.2013 στον τόπο υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 298287 στο Δη−
μοτικό Διαμέρισμα Χώρας και στο Δημοτικό Διαμέρισμα
Ρωμανού,
− ημερομηνία επιστροφής της ελεγκτικής ομάδας από
τον Δήμο Πύλου − Νέστορος προς την Αθήνα είναι η
Πέμπτη 13.06.2013.
4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος των ανωτέρω
υποέργων.
5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.
6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.
7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 247/ΥΟΔΔ/4.6.2013)
Αθήνα, 27 Μαΐου 2013
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθμ. 25601/214120
(4)
Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική
Αστυνομία Βριλησσίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/
27−12−2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του
Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23−12−2008) «Αναδιοργάνωση
της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Την αρ. 54/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Βριλησσίων, περί έγκρισης άσκησης προσθέτων
αρμοδιοτήτων από την Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 3731/2008,
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την άσκηση των προβλεπομένων από τις
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. 9 του Ν. 3731/2008
(ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008) αρμοδιοτήτων από την Δημοτική
Αστυνομία Βριλησσίων, που δεν περιλαμβάνονται στην
περ. β΄ της παραγράφου 3, και οι οποίες έχουν ως εξής:
«Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη
ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα των
τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήμα−
τα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται
μέσα από κατοικημένες περιοχές.».
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογι−
σμού του Δήμου Βριλησσίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 2042
(5)
Σύσταση τεσσάρων Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων
Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές
Ενότητες Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 10 του
άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α). «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκε−
ντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237 Α) «Ορ−
γανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ
26/Α) «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρε−
σιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α 42), αρμοδιότητας
των Περιφερειών.
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 47 του
Ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης,
παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανά−
πτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκη−
ση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», που συμπληρώνει
τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010.
6. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α κ.α» και ειδικότερα της παρ.
1 του άρθρου 17.
8. Την υπ’ αριθμ. 910/5−3−2013 απόφαση συγκρότησης
του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΑΜΘ.
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9. Την Α/Α1/1/15−5−2013 γνωμοδότηση του Τεχνικού
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΑΜΘ.
10. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη σύστασης Τεχνικών
Συμβουλίων Δημοσίων Έργων με τοπική αρμοδιότητα
στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας
και Δράμας για τους παρακάτω λόγους:
Λόγω του μεγάλου αριθμού θεμάτων που χρήζουν
γνωμοδότησης Τεχνικού Συμβουλίου, καθίσταται πρα−
κτικά αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης με
την ύπαρξη ενός μόνο Περιφερειακού Συμβουλίου στην
έδρα της Περιφέρειας.
Η μεγάλη γεωγραφική έκταση της ΠΑΜΘ επιβάλλει
για λόγους άμεσης εξυπηρέτησης αλλά και οικονομίας,
με την αποφυγή πολλών μετακινήσεων, η επίλυση των
θεμάτων να λαμβάνει χώρα σε κάθε γεωγραφική περι−
φερειακή ενότητα, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε τέσσερα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσί−
ων Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης για το διάστημα έως 31−12−2013 με χωρι−
κή αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου,
Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας τα οποία αποτελούνται
από:
α−β. Δύο τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με
βαθμό Α΄ ή Β΄, που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Τεχνικών
Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων ή άλλων Τεχνι−
κών Διευθύνσεων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές
τους με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου και
σε περίπτωση μη ύπαρξης από τεχνικούς υπαλλήλους
κατηγορίας TE με βαθμό Α΄ ή Β'. Ελλείψει τεχνικών
υπαλλήλων με Β' βαθμό είναι δυνατή η συμμετοχή τε−
χνικών υπαλλήλων με Γ' βαθμό κατηγορίας ΠΕ και σε
περίπτωση μη ύπαρξης, τεχνικών υπαλλήλων Γ' βαθμού
κατηγορίας TE.
γ. Έναν τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με βαθμό
Α΄ ή Β΄, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την
τεχνική υπηρεσία του δήμου της έδρας του νομού που
εδρεύει το Τεχνικό Συμβούλιο και ο οποίος υποδεικνύ−
εται από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση μη ύπαρξης
από τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας TE με βαθμό Α΄ ή Β΄.
Ελλείψει τεχνικού υπαλλήλου με Β΄ βαθμό είναι δυνατή η
συμμετοχή τεχνικού υπαλλήλου με Γ΄ βαθμό κατηγορίας
ΠΕ και σε περίπτωση, μη ύπαρξης, τεχνικού υπαλλήλου
με Γ΄ βαθμό κατηγορίας TE.
δ. Το Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας της Πε−
ριφέρειας ή του Γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας της
Περιφερειακής Ενότητας, η συμμετοχή του οποίου είναι
υποχρεωτική όταν ανακύπτει συγκεκριμένο νομικό ζήτη−
μα, με τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση έλλειψης
από υπάλληλο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
κάτοχο πτυχίου νομικής σχολής.
ε. Ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.], που ορίζεται με τον αναπληρωτή του
από τα μέλη που είναι εγκατεστημένα στην έδρα της
Περιφερειακής Ενότητας και τα οποία δεν στελεχώ−
νουν εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων
έργων.
στ. Ένα εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'
Βαθμού από την περιοχή αρμοδιότητας της Περιφερει−
ακής Ενότητας, που ορίζεται από την Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του.
ζ. Ένα εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών
οργανώσεων με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύ−
εται από τις οργανώσεις αυτές.

21641

αα. Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα με−
λετών συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου
και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, που
αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.
ββ. Στις περιπτώσεις που κρίνονται ζητήματα χορήγη−
σης ή αναθεώρησης των εμπειροτεχνικών εργοληπτικών
βεβαιώσεων συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα
ψήφου και ένας εκπρόσωπος του κλάδου των Εμπει−
ροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, που ορίζεται
από την οικεία επαγγελματική οργάνωση.
η. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής
του ορίζονται με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρ−
χη, με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο, από τους
δύο τεχνικούς υπαλλήλους της περ. α−β της παρούσης
παραγράφου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμ−
ματέας του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του από
τεχνικούς υπαλλήλους των Διευθύνσεων της Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων.
2. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου και του Γραμ−
ματέα είναι διετής. Τα Τεχνικά Συμβούλια που θα συ−
γκροτηθούν για πρώτη φορά μετά την έκδοση του
Π.Δ 7/31−1−2013 [Α΄26] θα λήξουν την 31−12−2013.
3. Τα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων των Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων Έβρου, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας
Α) Είναι αρμόδια να γνωμοδοτούν για θέματα έργων,
μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 που εκτελού−
νται από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περι−
φερειακών Ενοτήτων που εξυπηρετούν για τα οποία
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις γνώμη Τεχνικού
Συμβουλίου, εκτός των κατωτέρω θεμάτων για τα οποία
θα γνωμοδοτεί το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
της έδρας της Περιφέρειας ΑΜΘ δηλ:
A1) Γνωμοδότηση για ακύρωση αποτελέσματος δημο−
πρασίας όταν η οικονομική προσφορά μειοδότη κρίνεται
μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργο (εδ β παρ. 1
άρθρου 27 του Ν. 3669/2008)
Α2) Γνωμοδότηση επί αιτήσεως θεραπείας σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3669/2008 και
του άρθρου 41 του Ν. 3316/2005.
Β) Ασκούν τις αρμοδιότητες του Νομαρχιακού Συμ−
βουλίου της παρ. 6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ
84 Α) και της παρ. 4 του αποφασιστικού μέρους της
κοινής απόφασης με αριθμ. 40700/27−7−2006 των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(Β΄ 1196) για τους φορείς πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδι−
οίκησης τοπικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής τους
Ενότητας εκτός των κατωτέρω θεμάτων για τα οποία
θα γνωμοδοτεί το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
της έδρας της Περιφέρειας ΑΜΘ δηλ:
Β1) Γνωμοδότηση για ακύρωση αποτελέσματος δημο−
πρασίας όταν η οικονομική προσφορά μειοδότη κρίνεται
μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργο (εδ β παρ. 1
άρθρου 27 του Ν. 3669/2008)
Β2) Γνωμοδότηση επί αιτήσεως θεραπείας σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3669/2008 και
του άρθρου 41 του Ν. 3316/2005.
Γ) ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 4 του άρθρου 105
του Ν. 3669/2008 για ζητήματα χορήγησης ή αναθεώ−
ρησης των εμπειροτεχνικών εργοληπτικών βεβαιώσεων.
Η γνωμοδότηση για θεώρηση μελετών φορέων της
πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις
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διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
(ΦΕΚ 42 Α΄) ανήκει στην αρμοδιότητα του Τεχνικού Συμ−
βουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4. Εισηγητής του Συμβουλίου είναι ο Προϊστάμενος
του αρμόδιου τμήματος για το θέμα που συζητείται
κάθε φορά και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύμα−
τος ή απουσίας από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Η συγκρότηση, η σύνθεση και η λειτουργία του
Τεχνικού Συμβουλίου του παρόντος άρθρου διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 περί συλλο−
γικών οργάνων της Διοίκησης του ν. 2690/1999 (Α' 45)
και του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 17 του
ν. 3205/2003 (Α΄ 297) όπως ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 29 Μαΐου 2013
Ο Περιφερειάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 3470
(6)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση,
καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργα−
σίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, ερ−
γασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Β΄ εξάμη−
νο του έτους 2013, για το προσωπικό της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Λάρισας και δύο οδηγών της
Π.Ε. Λάρισας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις
του αρ. 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99, βάσει των οποίων
διαπιστώνεται η ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση
και η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό
που υπηρετούσε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και
το οποίο μεταφέρθηκε στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λάρισας, σύμφωνα με την
αρ. 6/03−01−2011 (ΦΕΚ 66/28−01−2011 τ. Β΄) απόφαση του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί αυτοδίκαιης μεταφοράς
του προσωπικού της Ν.Α. Λάρισας στην Περιφέρεια.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/27−12−2010
τ. Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Την υπ’ αριθμ. 3951/εγκ.3/20−9−2006 εγκύκλιο του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά τη
διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα της υγει−
ονομικής υπηρεσίας στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος κατά την ημέρα, αλλά και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες.
4. Την υπ’ αριθμ. 9828/106414/12−7−2012 (ΦΕΚ 2399/2012
τ.Β΄), απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος
«Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση κα−
θώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλ−
λήλων της Δνσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας
Π. Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως αυτήν
συμπληρώθηκε με την υπ'αριθμ. 23754/271834/15−1−2013
(ΦΕΚ 359/2013 τ.Β΄), όμοιά της.

5. Το γεγονός ότι στους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του προϋ−
πολογισμού εξόδων έτους 2013 της Π.Ε. Λάρισας, έχουν
εγγραφεί αντίστοιχα πιστώσεις ύψους 19200 (δεκαεννιά
χιλιάδων διακοσίων) και 18000 (δεκαοχτώ χιλιάδων) ευρώ,
έχει γίνει η ανάληψη της υποχρέωσης με τις υπ’ αριθμ.
198/11−1−2013 και 199/11−1−2013 αποφάσεις μας και η δαπάνη
που θα προκληθεί συνολικά και για τους δύο Κ.Α.Ε. ανέρ−
χεται σε 2700 (δύο χιλιάδες εφτακόσια) ευρώ για κάθε
μήνα ήτοι συνολικά 16700 (δεκαέξι χιλιάδες επτακόσια)
ευρώ για τους μήνες Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 2013.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.
7. Το γεγονός, ότι κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2013
από το προσωπικό που υπηρετεί στην Δνση Δημόσιας
Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π. Ε. Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, οκτώ (8) Επόπτες Δημ. Υγείας του Τμήματος
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, ένας
(1) υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
δύο (2) οδηγοί της Π.Ε.Λάρισας, απαιτείται να εργάζονται
υπερωριακά για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών ανα−
γκών μέχρι τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα από ώρες 17:00
έως 22:00, ήτοι κατά μήνα είκοσι (20) ώρες ο καθένας
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αλλά και
κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών μέχρι δέκα έξι (16) ώρες ο καθένας
το μήνα, κατά περίπτωση, αποφασίζουμε:
• Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχό−
ληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαιρέ−
σιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, έντεκα
(11) υπαλλήλων για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2013, λόγω
κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και
υποχρεώσεων μας, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
• Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων
ημερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2013 και μέχρι 2376
(δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξη) ώρες συνολικά
για εννέα (9) υπαλλήλους που υπηρετούν στην Δ/νση
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.. Λάρισας,
και δύο (2) οδηγούς της Π.Ε. Λάρισας, ως κατωτέρω:
1. Υπερωρίες: Έντεκα (11) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες
το μήνα για έξη (6) μήνες : 11X20X6= 1320 ώρες.
2. Νυχτερινά − Κυριακές − Εξαιρέσιμα: Έντεκα (11) υπάλ−
ληλοι με δεκαέξι (16) ώρες το μήνα για έξι (6) μήνες :
11X16X6=1056 ώρες.
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους
υπαλλήλους, θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του έτους 2013.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απα−
σχόλησης των ανωτέρω ορίζονται η Διευθύντρια της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της
Π. Ε. Λάρισας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υγει−
ονομικού ελέγχου, της εν λόγω Δνσης.
Κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 31 Μαΐου 2013
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. απόφ. 5463/17.05.2013
(7)
Αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του Κανονισμού Τι−
μολογίων Παροχής Υπηρεσιών Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ 390
τεύχος Β΄/21−3−07), όπως ισχύει.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
(408η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου εβδόμου του Ν. 2688/99
«Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εται−
ρίες» (ΦΕΚ 40/Α΄/1.3.99 ), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κωδικοποιημένου
Καταστατικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ 9944/30.9.2002 τεύ−
χος ΑΕ και ΕΠΕ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3429/2005 «Δημό−
σιες υπηρεσίες και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314/Α΄/27.12.2005)
4. Το Νο 110−3/29−04−2013 πρακτικό του Συμβουλίου
Διεύθυνσης.
5. Την εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου
6. Τη συζήτηση που έγινε στο ΔΣ
7. Ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη,
αποφασίζει:
A. Τροποποιεί την παράγραφο 2.1.1 του Άρθρου 10 του
Τιμολογίου ως εξής:
«2.1.1. Για τις ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους
από τα πάγια αυτά στοιχεία, πλην των μηχανημάτων
έργου − αυτοκινήτων, η ΟΛΘ ΑΕ αναλαμβάνει να κα−
ταβάλλει η ίδια τις αποζημιώσεις, με εξαίρεση ζημιές
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που το ποσό εκτιμάται κάτω των 250 €. Το ύψος του
ποσού της αποζημίωσης καθορίζεται κάθε φορά από
την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που συντάσσει το
Γραφείο Πραγματογνωμόνων που ορίζει η ΟΛΘ Α.Ε.»
Β. Τροποποιεί την παράγραφο 1α του 1ου Ειδικού Τι−
μολογίου ως εξής:
«1α. Σιδηροδρομικοί συρμοί που εισέρχονται σε υπαί−
θριους χώρους της Ελευθέρας Ζώνης προς τελωνισμό
των εμπορευμάτων που μεταφέρουν και άμεση έξοδο
αυτών, καταβάλουν για χρήση των λιμενικών εγκατα−
στάσεων και παραμονή :
− Έως 2 ημέρες αδιαίρετες ανά βαγόνι € 1/ τόνο + ΦΠΑ
− Για παραμονή άνω των 2 ημερών ανά βαγόνι και
ημέρα € 1/τόνο + ΦΠΑ
− Σε περίπτωση που χρειαστεί μετακίνηση του τρένου
εντός των εγκαταστάσεων της ΟΛΘ ΑΕ, η χρέωση θα
είναι αυτή που προβλέπεται από το Τιμολόγιο αρ. 4,
δηλαδή € 0,30/τόνο + ΦΠΑ.
Αν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης του συρ−
μού, η ΟΛΘ ΑΕ μπορεί να μην επιτρέψει την είσοδό
του ή να ζητήσει την άμεση έξοδό του από τις εγκα−
ταστάσεις της.»
Γ. Επικυρώνει το πρακτικό αυτό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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