
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επεν-
δύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχε-
δίου «Ανάπτυξη & Λειτουργία δικτύου Νέας Γε-
νιάς σταθερής τηλεφωνίας (NGA)» της εταιρείας 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.».

2 Σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3 Καθορισμός έγκρισης κατ’ αποκοπής χορηγήμα-
τος καθαριότητας ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙ-
ΩΝ Ν. Χαλκιδικής μέχρι 31-12- 2018.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-
λήλου του Δήμου Σουλίου, για τη γραμματειακή 
υποστήριξη του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέ-
ρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.

5 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου 
Λευκάδας για το έτος 2018.

6 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Ηλιδας

7 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής 
και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λει-
τουργίας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις δι-
ατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αριθμό 
φακέλου 2920 / Π05 / 5 / 00033 / Ε / ν. 3299/04/
19-5-2008/ ΦΕΚ Β’1068/10-6-2008.

8 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυ-
τής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της εταιρείας 
«ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Ι - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ ΕΕ» με αριθ-
μό φακέλου 436/4627/Π05/5/00231/ν. 3299/04/
26-1-2009/ΦΕΚ Β’524-/23/3/2009.

9 Τροποποίηση της 7012/86488/Π05/5/00458/ 
Ε/24-06-2011/ν.3299/2004 ΦΕΚ Β’1594/5-7-2011 
απόφασης του Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας όπως τροποποι-
ήθηκε μεταγενέστερα με την 965/Π05/ 5/00458/

Ε/29-05-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσα-
λίας περί υπαγωγής επένδυσης της επιχείρησης 
ΡΗΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

10 Λύση και εκκαθάριση ΠΟΤ (Περιφερειακού Ορ-
γανισμού Τουρισμού) δυνάμει της αριθμ. 14/
31-1-2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

11 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Δήμου Ελασσόνας για το έτος 2018.

12 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου Κεφαλλονιάς για το έτος 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 35/2017 (1)
Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επεν-

δύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχε-

δίου «Ανάπτυξη & Λειτουργία δικτύου Νέας Γε-

νιάς σταθερής τηλεφωνίας (NGA)» της εταιρείας 

«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.». 

 Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/2005).

2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α’ 204/02.12.2010), όπως τροποποι-
ήθηκαν από το ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86/11.04.2012), το 
ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’90/18.04.2013), το ν. 4242/2014 
(ΦΕΚ Α’ 50/28-02-2014), το ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α’114/
10-05-2014), το ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’143/09-11-2015) 
και το ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α’110/1-08-2017).

3. Τις βάσει των άρθρων 3 και 16 του ν. 3894/2010, 
υπ' αριθμ. 3 και 4/11.01.2011 αποφάσεις της Διυπουρ-
γικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β’ 
294/22.02.2011).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Την υπ’ αριθμ. 2900/19.12.2016 αίτηση της εταιρείας 
«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» προς την εταιρεία «Ελλη-
νική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», 
για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη & Λει-
τουργία δικτύου Νέας Γενιάς σταθερής τηλεφωνίας (NGA)» 
ως Στρατηγικής Επένδυσης στις διατάξεις στον ν. 3894/2010.

5. Την υπ' αριθμ. 15499/17/19.7.2017 γνωμοδότηση της 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επεν-
δύσεων επί της ως άνω αίτησης, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

6. Την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕΣΕ, Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δήμου Παπαδημητρίου προς 
τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί 
της ως άνω αίτησης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Την υπαγωγή, δυνάμει των οικείων διατάξεων του 
ν. 3894/2010, του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη & 
Λειτουργία δικτύου Νέας Γενιάς σταθερής τηλεφω-
νίας (NGA)» της εταιρείας «VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ 
Α.Ε.Ε.Τ.» στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων 
του ν. 3894/2010 ως στρατηγικής επένδυσης, με βάση 
την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕΣΕ, το οικείο πρα-
κτικό απόφασης και την υπ' αριθμ. 15031/17/6.6.2017 
γνωμοδότηση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017

Τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως
Ο Πρόεδρος

Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Τα Μέλη
Υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής 
Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης Υπουργός Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Υπουργός Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.657 (2)
Σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Α’33) «Εθνικό Μη-

τρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμο-

λογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,

γ) του π.δ. 133/2017 (Α’161) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

δ) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση  
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

ε) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.), η οποία 
αποτελείται από :

α) τον (1) Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιας για θέματα 
προσωπικού του Υπουργείου, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Μέλος, 
με ομοιόβαθμο αναπληρωτή του, ο οποίος επιλέγεται 
μετά από δημόσια κλήρωση,

γ) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο 
Υπουργείο ή φορέα, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή του, 
οι οποίοι επιλέγονται με δημόσια κλήρωση η οποία δι-
ενεργείται υποχρεωτικά μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) 
υποψηφίων που προέρχονται από πέντε (5) διαφορε-
τικούς φορείς.

Β. Στην Επιτροπή μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 
δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μόνιμων υπαλλήλων 
ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου, και τους αναπληρωτές αυτών, οι 
οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για 
την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

Στην Επιτροπή μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και εκ-
πρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλ-
λόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι 
μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.

Γ. Γραμματέας της Ε.Ε.Α., με τον αναπληρωτή του, ορί-
ζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Δ. Έργο της Ε.Ε.Α. είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων 
του άρθρου 20 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), καθώς και των 
εξαιρετικών επιδόσεων, κατά τα οριζόμενα στις παρα-
γράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 
και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 
16.

Ε. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει εντός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπη-
ρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση, και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

ΣΤ. Η θητεία της Ε.Ε.Α. είναι διετής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2018

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθμ. 50 (3)
Καθορισμός έγκρισης κατ' αποκοπής χορηγήμα-

τος καθαριότητας ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙ-

ΩΝ Ν. Χαλκιδικής μέχρι 31-12- 2018. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 
Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
α) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α/143) « Αρχές δημοσιονομι-

κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 6 του π.δ. 113/2010 (Α’ 194) «περί τρό-
που αναλήψεως δαπανών», 

γ) του άρθρου 12 του π.δ. 151/1998 (Α’ 196) «Διαδικα-
σία ελέγχου, εκκαθάρισης..» δ) του αρθρ. 2 παρ. 3 του 
ν. 2314/1953 «περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων». 

2. Την αριθμ. 2062200/6414/004/01-09-1997 (ΦΕΚ 
858/Β/1997) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οι-
κονομικών στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
της εξουσίας να υπογράφουν “Με εντολή Υπουργού”, 
στον Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και σε προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Υπ. 
Οικονομικών αριθμ. 1121103/2068/0006β/1998» (ΦΕΚ 
1175/Β/11.11.1998).

3. Την απόφαση αριθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ 
754/Β/1997) του Υπ. Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων 
Διατακτών».

4. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25-05-2012 (ΦΕΚ 
1741/Β/2012) του Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπα-
νών πάγιων κατ' αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων 
κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», ιδίως το άρθρο 2 αυτής.

5. Την υπ'αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1159956 ΕΞ 2017/25-10-2017 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση και συ-
μπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ2017/10-3-2017 
(Β’968 και 1238)».

5. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας μας για 
το έτος 2018 πίστωση ποσού 4.000,00 ευρώ στον φορέα 
9053 ειδικού Φορέα 233 και ΚΑΕ 1232 για κατ' αποκοπή 
χορήγημα καθαριότητας.

6. Τη σχετική απόφαση 48/09-01-2018 (ΑΔΑ: 
6ΒΝΜ46ΜΠ3Ζ-ΚΡΓ) ανάληψης δέσμευσης πίστωσης 
ύψους 3.600,00 ευρώ με α/α 4840 στο βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ.Υ.Ε.Ε. Χαλκιδικής.

7. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί-
ζουμε:

Καθορίζουμε το κατ'αποκοπή χορήγημα για δαπάνες 
καθαριότητας του Τελωνείου Νέων Μουδανιών του Ει-
δικού φορέα 233 και Κ.Α.Ε. 1232 στο ποσό των 3.600,00 
ευρώ, έως 31/12/2018.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρημα-
τικά εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 
2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) Υπ. 
Οικονομικών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Νέα Μουδανιά, 9 Ιανουαρίου 2018

Ο Προϊστάμενος

ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ ΜΕΤΕΡΕΖΛΗΣ

Ι   

 Αριθμ. απόφ. 1166 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-

λήλου του Δήμου Σουλίου, για τη γραμματειακή 

υποστήριξη του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερε-

ών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Πε-

ριφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018. 

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 

ν. 3584/2007 και του άρθρου 49 του ίδιου νόμου (Κώδι-
κας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). 

3. Τις διατάξεις της περιπ. α' του άρθρου 34 του 
ν. 4354/2015 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την περιπ. 
β' της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 4368/2016 και του 
άρθρου 35 του ν. 4354/2015.

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/ 
1997.

5. Το Α.Π. 251/29-12-2017 έγγραφο του Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου περί διάθεσης υπαλλή-
λου για την γραμματειακή του υποστήριξη.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 περί 
υπερωριακής εργασίας. 

7. Την αριθμ. 2 /14924/0022/01.04.2010 ερμηνευτική 
εγκύκλιο του Υπ. Οικ. του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
9. Την αριθμ. 11/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

10. Τις αριθμ. 123/2011 και 72/2016 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου και τις αριθμ. 
8/2011 και 2/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ανωτέρω Συνδέσμου για την ταμειακή εξυπη-
ρέτηση του Συνδέσμου.

11. Την ανάγκη εκτέλεσης της υπηρεσίας γραμματει-
ακής υποστήριξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου, που στερείται προσωπικού παντελώς.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ442 Τεύχος Β’ 48/18.01.2018

12. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση θα ανέλθει σε 1.500,00 € για το έτος 2018, θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012 του τρέχοντος προϋπολογι-
σμού και θα αντιμετωπιστεί από το ποσό της αποζημί-
ωσης που εισπράττει ο Δήμος Σουλίου από τον Σύνδε-
σμο για τις ανάγκες της ταμειακής του εξυπηρέτησης, 
αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση του υπαλ-
λήλου του Δήμου μας Φωτίου Γρηγορίου του Ιωάννη, του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Δ' και 
Μ.Κ. 3ο, για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενό-
τητας Περιφέρειας Ηπείρου, στο ανώτατο επιτρεπτό όριο 
και μέχρι 120 ώρες ανά εξάμηνο, για το έτος 2018.

2. Για κάθε εξάμηνο εργασίας θα εκδίδεται βεβαίωση 
του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέ-
σμου για τον αριθμό των ωρών της πρόσθετης απασχό-
λησης και για το ότι ο αριθμός των ωρών δεν υπερβαίνει 
το ανώτατο όριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παραμυθιά, 29 Δεκεμβρίου 2017

Η Δήμαρχος

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ   

Ι

  Αριθμ. οικ.: 1412 (5)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δή-

μου Λευκάδας για το έτος 2018. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: 
α) 280 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης"», 

β) 8Α παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ/τος 139/2011 
(ΦΕΚ 232 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», 

γ) 3 έως 27 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις, 
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυ-
σης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματο-
δότησης», 

δ) 90 του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»,

ε) της 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (Α.Δ.Α.: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) 
εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Πα-
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. 
Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας»,

στ) 36 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α’) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2016/881 και άλλες διατάξεις»,

ζ) 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’/2015) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις»,

η) της 15870/2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ/2017 - Α.Δ.Α. 
ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ) υπουργικής απόφασης περί «Διορι-
σμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

2. Το 28917/13.12.2017 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας, 
με το οποίο ζητείται ο καθορισμός του ανώτατου ορίου 
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών 
και υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας.

3. Την 2393/12.12.2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την 
οποία έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογι-
σμό οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της δαπάνης που θα 
προκληθεί από τη σχετική απόφασή μας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου 
Λευκάδας για το έτος 2018 και συγκεκριμένα:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 60

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 60 (έκαστος)

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 60 (έκαστος)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 60

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 60 (έκαστος)

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού 
έτους 2018 ύψους 40.500,00 ευρώ που θα βαρύνει τους 
Κ.Α. 10-6422, 20-6422, 25-6422, 30-6422, 35-6422, 50-
6422, 70-6422, 00-6421, 00-6423.001 και 00-6423.002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 3 Ιανουαρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι   

 (6) 
 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Ήλιδας. 

 Με την 313/30.08.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ήλιδας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, όπως ισχύει, 
την εγκ. 9/8402/16.03.2016 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α, εγκρίνεται:

Α) η αύξηση του ωραρίου εργασίας για τις κάτωθι σχο-
λικές καθαρίστριες σε τέσσερις (4) ώρες ημερησίως (20 
ώρες εβδομαδιαίως):
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Α/Α Ονοματεπώνυμο
Αριθμ. πρωτ. 
αίτησης της υπαλ-
λήλου

1 Δελέγκου Τασία 
του Ιωάννη

20176/11.08.2017

2 Δημακοπούλου Χαρίκλεια 
του Χρήστου

20177/11.08.2017

3 Κούφη Φανή 
του Κωνσταντίνου

19985/10.08.2017

4 Λιγγοπούλου Ευγενία 
του Φανουρίου

19628/07.08.2017

5 Παναγιωτοπούλου Ελισάβετ 
του Σωτηρίου

19769/08.08.2017

6 Πατσού Αγγέλω 
του Αναστασίου

19888/09.08.2017

7 Σεϊντή Αγγελική 
του Ιωάννη

20469/16.08.2017

8 Τζαβάρα Ανθούλα 
του Βασιλείου

19653/07.08.2017

Β) η αύξηση του ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου 
μειωμένης απασχόλησης, Θωμοπούλου Αικατερίνης 
του Πανάγου (αριθμ. πρωτ. αίτησης της υπαλλήλου 
20591/28.08.2017) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου - Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχο-
λείων, σε 2 ώρες ημερησίως (10 ώρες εβδομαδιαίως).

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσία Ήλιδας: 
20126/2274/24.8.2017),.

[Αριθμ. απόφ. Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.και Ι.( έλεγχος νο-
μιμότητας): 272678/01.11.2017 ΑΔΑ: Ω4Δ7ΟΡ1Φ-Ω6Ξ] .

(Αριθμ. απόφ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.και Ι.: 316672/08. 01.2018). 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη του τμήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Πάτρας

ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ   

Ι

 (7) 
 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυ-

τής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί 

στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρη-

σης «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥ-

ΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ-

ΩΝ» με αριθμό φακέλου 2920 / Π05 / 5 / 00033 / 

Ε / ν. 3299/04/19-5-2008/ ΦΕΚ Β’1068/10-6-2008. 

 Με την 2819/ΠΟ5/5/00033/Ε/ν.3299/2004/29-12-2017 
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η 
ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που αναφέρεται σε ίδρυση 
ξενοδοχειακής μονάδας 3* δυναμικότητας 45 κλινών, 
που πραγματοποιείται στο Λαύκο Πηλίου, της Π.Ε. Μα-
γνησίας και Σποράδων.

Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος 

της επένδυσης στο ύψος των ενός εκατομμυρίου τετρα-
κοσίων χιλιάδων (1.400.000) ευρώ.

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων 
πενήντα πέντε (355.000) χιλιάδων ευρώ, που αποτελεί 
ποσοστό 25,36% του συνολικού κόστους της ενισχυόμε-
νης παραγωγικής επένδυσης ύψους ενός εκατομμυρίου 
τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) ευρώ.

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό 
των τρακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι 
τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (312.523,25) € που 
αποτελεί ποσοστό 21,97% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους ενός εκα-
τομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (462.000) ευρώ που 
αποτελεί ποσοστό 45% του συνολικού κόστους της ενι-
σχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους ενός εκατομ-
μυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που προήλ-
θε από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 12-5-2017.

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε 
η 12-5-2017.

Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχορή-
γησης ποσού διακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων (231.000) 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ   

Ι

(8)
 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυ-

τής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί 

στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της εταιρείας 

«ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Ι - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ ΕΕ» με αριθ-

μό φακέλου 436/4627/Π05/5/00231/ν. 3299/04/

26-1-2009/ΦΕΚ Β’ 524-/23/3/2009. 

 Με την 2807/ΠΟ5/5/00231/Ε/ν. 3299/04/ 28-12-2017 
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η 
ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ 
Ι -ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ ΕΕ που αναφέρεται σε μετατροπή 
παραδοσιακού κτίσματος σε ξενώνα Α’ τάξης δυναμικό-
τητας 12 κλινών, που πραγματοποιείται στα Άνω Λεχώνια 
Μαγνησίας. 

Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος 

της επένδυσης στο ύψος των τριακοσίων εβδομήντα 
μίας χιλιάδων (371.000) ευρώ.

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εκατόν 
τριάντα χιλιάδων είκοσι (130.020) ευρώ, που αποτελεί 
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ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
παραγωγικής επένδυσης ύψους τριακοσίων εβδομήντα 
μίας χιλιάδων (371.000) ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό 
των εκατόν σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα 
(140.980) ευρώ που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ύψους τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων (371.000) 
ευρώ. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο 
ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ που αποτελεί 
ποσοστό 27% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
παραγωγικής επένδυσης ύψους τριακοσίων εβδομήντα 
μίας χιλιάδων (371.000) ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που προήλ-
θε από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 28-1-2016.

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε 
η 28-1-2016.

Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επι-
χορήγησης ποσού εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων 
ογδόντα (68.780) ευρώ. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ 

Ι

   (9) 
 Τροποποίηση της 7012/86488/Π05/5/00458/ 

Ε/24-06-2011/ν. 3299/2004 ΦΕΚ Β’ 1594/5-7-2011 

απόφασης του Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας όπως τροποποι-

ήθηκε μεταγενέστερα με την 965/Π05/ 5/00458/

Ε/29-05-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσα-

λίας περί υπαγωγής επένδυσης της επιχείρησης 

ΡΗΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. στις διατάξεις του 

ν. 3299/2004. 

 Με την 2756/ΠΟ5/5/00458/Ε/ν. 3299/04/22-12-2017 
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τροποποιήθηκε 
η 965/Π05/5/00458/Ε/29-05-2013/ν. 3299/2004 απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί υπαγωγής επέν-
δυσης της επιχείρησης ΡΗΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε που 
αναφέρεται στην μετατροπή παραδοσιακού κτίσματος 
σε παραδοσιακό κατάλυμα Β’ τάξης και προσθήκη νέου 
κτιρίου δυναμικότητας 11 κλινών στις Πινακάτες Πηλίου 
του Νομού Μαγνησίας συνολικού κόστους εκατόν είκοσι 
δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εβδομή-
ντα δύο λεπτών (122.629,72) - που αναλύεται σε κόστος 
παραδοσιακού: 60.019,80 ευρώ και σε κόστος νέου κτι-
ρίου: 62.609,90 ευρώ με αντίστοιχα ποσοστά επιχορή-
γησης: 38% δηλ. ποσό επιχορήγησης είκοσι δύο χιλιά-
δες οκτακόσια επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (22.807,50) 
στο κόστος παραδοσιακού 60.019,80 ευρώ και 33% δηλ. 
ποσό επιχορήγησης είκοσι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα 
ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (20.661,70) στο κόστος 
νέου κτιρίου. 

Συνολικό ποσό επιχορήγησης: 43.468,70 ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ 

Ι

    Αριθμ. απόφ. 135/2017 (10)
Λύση και εκκαθάριση ΠΟΤ (Περιφερειακού Ορ-

γανισμού Τουρισμού) δυνάμει της αριθμ. 14/

31-1-2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβου-

λίου. 

 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συνεδρίαση 11η/4-11-2017 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α./7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 49947/
22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) και 92066/
27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις του 
ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου.

3. Την αριθμ. 91/2011 (ΦΕΚ 2548/τ.Β/19-9-2012) από-
φαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 
«Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου 
Νοτίου Αιγαίου».

4. Την αριθμ. 14/1998 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 878/τ.Β/1998) περί 
σύστασης Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου με την επωνυ-
μία «Δωδεκανησιακός Οργανισμός Τουρισμού», δυνάμει 
του άρθρου 21 παρ.1 και 3 του ν. 2218/1994

5. Την αριθμ. 63/2007 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 1647/τ.Β/2007) περί 
τροποποίησης του καταστατικού του ΝΠΙΔ με την επω-
νυμία «Δωδεκανησιακός Οργανισμός Τουρισμού».

6. Την αριθμ. 66/2012 απόφαση Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 3566/τ.Β/2012) περί τρο-
ποποίησης του καταστατικού του ΝΠΙΔ «Δωδεκανησια-
κός Οργανισμός Τουρισμού» και τη μετονομασία αυτού 
σε «Περιφερειακός Οργανισμός Τουρισμού».

7. Την αριθμ. 14/2015 απόφαση Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Νοτίου Αιγαίου με την οποία ορίστηκαν τα 
μέλη της Διοίκησης του Περιφερειακού Οργανισμού 
Τουρισμού (Π.Ο.Τ.) με αποκλειστικό έργο τη λύση και 
εκκαθάρισή του

8. Την αριθμ. 1/14-12-2015 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Π.Ο.Τ. περί ορισμού εκκαθαριστή.

9. Την από 15-2-2017 έκθεση του εκκαθαριστή.
10. Το από 3-8-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβου-
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λίου του Π.Ο.Τ. με το οποίο εγκρίθηκε η έκθεση του εκκα-
θαριστή και αποφασίστηκε η εισαγωγή του θέματος στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για τη λύση και 
εκκαθάριση του Περιφερειακού Οργανισμού Τουρισμού.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. αποφασίζει:

1. Τη λύση και εκκαθάριση του Περιφερειακού Οργα-
νισμού Τουρισμού.

2. Εγκρίνει το από 3-8-2017 πρακτικό του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Περιφερειακού Οργανισμού Τουρισμού 
και την από 15-2-2017 εισηγητική έκθεση του εκκαθαριστή 
Τσαμπίκου Αϊβάζη, η οποία αναφέρεται στις εργασίες που 
διεκπεραιώθηκαν για την λύση και εκκαθάριση του ΠΟΤ.

3. Απαλλάσσει τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Περιφερειακού Οργανισμού Τουρισμού που ολο-
κλήρωσε τις διαδικασίες λύσης και εκκαθάρισης του ΠΟΤ 
από κάθε ευθύνη και εγκρίνει το σύνολο των εργασιών του. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος Π.Σ.

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ

Ι   

 Αριθμ. απόφ. 38 (11)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-

λήλων του Δήμου Ελασσόνας για το έτος 2018. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, τ.Α’). 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του ν. 3584/ 

2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

143/ 16-12-2015, τ. Α’). 
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 

του Υπουργείου Οικονομικών "Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β’του 
ν. 4354/2015".

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011. 
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του 

ν. 4071/2012. 
7. Την αριθμ. 16987/183675/19-9-2014 (ΦΕΚ 2701/

9-10-2014 τ. Β') απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
με την οποία ανατέθηκε η άσκηση καθηκόντων Ληξιάρ-
χου σε υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας.

8. Την αριθμ. 1569/15025/4-3-2016 (ΦΕΚ 696/16-3-2016 
τ. Β') απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με την οποία 
τροποποιήθηκε η 16987/183675/19-9-2014 (ΦΕΚ 2701/
9-10-2014 τ. Β’) απόφαση της με θέμα "Ανάθεση καθηκό-
ντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας" 
κατά το μέρος που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Λιβαδίου. 

9. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-04-2013/ τ. Α’).
10. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας.

11. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη-
σης προκειμένου να διεκπεραιώνεται η υπηρεσία Ληξι-
αρχείου πέραν του κανονικού ωραρίου.

12. Την αριθμ. πρωτ. 11/02-01-2018 βεβαίωση της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη των σχε-
τικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2018 για 
την κάλυψη της δαπάνης των υπερωριών, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για το 
χρονικό διάστημα μέχρι και 31-12-2018 η οποία δεν θα 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως στους πιο κάτω 
υπαλλήλους οι οποίοι ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχου στις 
παρακάτω Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ελασσόνας:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1 ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΕ1
Δ.Ε. 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

2. ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ

ΠΕ Διεκπε-
ρ α ί ω σ η ς 
Πολιτών

ΔΕ. 
ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ

3. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΕ1
Δ.Ε. 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

4. ΓΚΟΥΘΑ ΒΙΚΥ ΠΕ1 Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ

5. ΚΩΤΣΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ1
Δ.Ε. 
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

6. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ1
Δ.Ε. 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

7. ΜΗΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ1 Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ

8. ΜΠΑΓΚΟΥΑΣ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΠΕ9
Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΙΟΥ

9. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΕ1
Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ

 Η δαπάνη για την αποζημίωση πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας απασχόληση του πιο πάνω προσωπικού, 
θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες προβλεπόμενες πιστώσεις 
του ψηφισθέντος προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου 
Ελασσόνας υπό Κ.Α.Ε. 02.10.6012 ποσού 6.000,00 Ευρώ και 
υπό Κ.Α.Ε. 02.10.6022 ποσού 2.000,00 Ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ελασσόνα, 5 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 7 (12)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του Δήμου Κεφαλλονιάς για το έτος 2018. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
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κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τη με αριθμ. 113/9183/31-3-2017 απόφαση Δημάρ-
χου Κεφαλλονιάς περί ορισμού Α/Δημάρχων

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176Α’/16-12-2015).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 49 του ν. 3584/ 
2007 (ΦΕΚ 143 Α’/28-6-2007) «Κώδικα Κατάστασης Δη-
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο 
του υπουργείου οικονομικών «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (176/Α’) “Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις”».

6. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997.
7. Τον ΟΕΥ του Δήμου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ 724/2012 Β').
8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων.
9. Την ανάγκη εκτέλεσης της υπηρεσίας Ληξιάρχου του 

Δήμου Κεφαλλονιάς πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου.
10. Την ανάγκη σύνταξης και τήρησης των πρακτικών 

και συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλο-
νιάς κατά τις συνεδριάσεις που εκτελούνται πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου.

11. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσόν των 1.239,00 ευρώ 
η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 

10.6012 προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 
2018.

12. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσόν των 1.000,00 ευρώ 
η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 
10.6022 προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 
2018, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 
χου Δήμου, κατά το έτος 2018 αναλυτικά ως εξής:

Α. 20 ώρες απλής υπερωριακής απογευματινής εργα-
σίας μηνιαίως μέχρι την 22η ώρα, για (6) έξι υπαλλήλους, 
για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της υπηρεσίας 
Ληξιάρχου στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κεφαλ-
λονιάς, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου.

Β. 20 ώρες απλής υπερωριακής απογευματινής εργα-
σίας μηνιαίως μέχρι την 22η ώρα, για (1) μια υπάλληλο, 
για την κάλυψη των αναγκών σύνταξης και τήρησης των 
πρακτικών και συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Κεφαλλονιάς, κατά τις συνεδριάσεις που εκτελούνται 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αργοστόλι, 9 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς κ.α.α
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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