
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
της 5361/9-10-1978 απόφασης Νομάρχη Κιλκίς 
που αφορά στη μεταβίβαση κοινόχρηστης εκτά-
σεως στο Νομικό Πρόσωπο της Κοινότητας Γου-
μένισσας (νυν Δήμος Παιονίας), Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς, δυνάμει των διατάξεων του άρ-
θρου 38 του ν. 4447/2016.

2 Τροποποίηση της 186/2017 απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Δίου - Ολύμπου Ν. Πιερί-
ας περί αναστολής εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 116/
2016 (Ορθή Επανάληψη) όμοιας απόφασής του, 
σχετικά με τη διεύρυνση χωρικής αρμοδιότητας 
της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης -αποχέ-
τευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικού Ολύμπου» 
στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 
Δίου - Ολύμπου, μέχρι τις 24-1-2023».

3 Διαπίστωση της σύστασης ενιαίου Φορέα Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αι-
τωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4555/2018, και ένταξης σε αυτόν των Συνδέ-
σμων Διαχείρισης Σ.Α. της 1ης, 2ης 3ης και 4ης 
ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας.

4 Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωρι-
ακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

5 Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωρι-
ακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ-
ριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας 
και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 42118 (1)
   Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

της 5361/9-10-1978 απόφασης Νομάρχη Κιλκίς 

που αφορά στη μεταβίβαση κοινόχρηστης εκτά-

σεως στο Νομικό Πρόσωπο της Κοινότητας Γου-

μένισσας (νυν Δήμος Παιονίας), Περιφερειακής 

Ενότητας Κιλκίς, δυνάμει των διατάξεων του άρ-

θρου 38 του ν. 4447/2016.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’/87).

β) Του π.δ. 142/2010 «Περί Οργανισμού Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» (Α’/235).

γ) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’/47) και του άρθρου 24 του ν. 4368/
2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έρ-
γου και άλλες διατάξεις» (Α’/21).

δ) Της 14138/2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτε-
ρικών (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) περί διορισμού Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
- Θράκης (ΥΟΔΔ/250).

ε) Της 35748/2017 απόφασης Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθε-
ση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης» (Β’/1971).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(Α’/241).

3. Την 12692/28.02.2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΑΔΑ: 
7ΗΦ20Ρ1Υ-ΣΣ6), με την οποία ορίστηκε η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, εισηγήτρια 
υπηρεσία για τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4447/2016 (Α’/241).

4. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 27644/11.08.2017 έγγραφο του Δήμου Θέρμης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης (αριθμ. πρωτ. 54170/14.08.2017 Δ.Α.Υ.Κ.-Μ./Α.Δ.Μ.Θ.).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 5361/9-10-1978 απόφασης Νομάρχη Κιλκίς, η οποία έχει 
μεταγραφεί τη 30η Ιουλίου 1979, στα Βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Γουμένισσας Κιλκίς στον τόμο 
36 και με αύξοντα αριθμό 23, ως εξής:

«  
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            3)   

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Νομάρχης Κιλκίς

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του β.δ. 709/1970 περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού και των Περιφερει-

ακών αρχών Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργού Γεωργίας αρμοδιοτήτων και την παρ. 1 του ν.δ. 532/1970.
2. Το άρθρο 164 του Αγροτικού Κώδικα.
3. Το έγγραφο αριθμ. 1224/10-7-1978 του Προέδρου της Κοινότητας Γουμενίσσης Κιλκίς με το οποίο ζητά να 

μεταβιβασθεί στο Νομικό Πρόσωπο της Κοινότητας του, τμήμα εκτάσεως 20 στρεμμάτων από το κοινόχρηστο 
τεμάχιο αριθ. 5111 του αγρ/τος Γουμενίσσης.

4. Το έγγραφο αριθμ. 16495/21-9-1978 της Επιθεωρήσεως Τοπ/κης Κ.Δ.Μ. με το συνημμένο διάγραμμα στο οποίο 
φαίνεται η προς μεταβίβαση έκταση, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στο Νομικό Πρόσωπο της Κοινότητας Γουμενίσσης Κιλκίς τμήμα κοινόχρηστου εκτάσεως 20.000 
μ2 από το τεμάχιο αριθμ. 5111 της οριστικής Διανομής έτους 1932 του αγρ/τος Γουμενίσσης όπως φαίνεται αυτό 
στο συνημμένο διάγραμμα.

Στο τεμάχιο αυτό η Κοινότητα αποκτά τη νομή και κυριότητα χωρίς την καταβολή τιμήματος ή άλλης αποζημι-
ώσεως.

Η απόφαση έχει θέση οριστικού τίτλου κυριότητας μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών από τον πρό-
εδρο της Κοινότητας και δημοσιεύεται σε μία από τις εφημερίδες που εκδίδονται στο Νομό.

Εντολή Νομάρχου
O Δ/ντής Γεωργίας

Γ. ΑΣΗΜΑΚΟΣ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2019

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ. 6003 (2)
    Τροποποίηση της 186/2017 απόφασης του Δημο-

τικού Συμβουλίου Δήμου Δίου - Ολύμπου Ν. Πιερί-

ας περί αναστολής εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 116/

2016 (Ορθή Επανάληψη) όμοιας απόφασής του, 

σχετικά με τη διεύρυνση χωρικής αρμοδιότη-

τας της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης -απο-

χέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικού Ολύμπου» 

στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 

Δίου - Ολύμπου, μέχρι τις 24-1-2023».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 65, 107 παρ. 1 β’, 214, 

238, 280, 283 παρ. 1 και 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
καθώς και του άρθρου 109 παρ. 6 του ιδίου ως άνω νό-
μου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 
10 του ν. 4071/2012 (Α’/85) και με το άρθρο 4 της από 
31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’/256), 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’/98), 
παρατάθηκε, διαδοχικά, η ισχύς του με το άρθρο 45 του 
ν. 4315/2014, (ΦΕΚ 269/Α’/24-12-2014), το άρθρο 12 του 
ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31-7-2017), το άρθρο 36 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α/2-3-2018) και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 2 εδ. α’, 3, 7 του 
ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α’/191/1980) «Περί κινήτρων δια την 
ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 255 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α’/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων».

4. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') «Κύρωση 
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης 
- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνησης και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14138/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) 
με θέμα «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντί-
νου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης».

10. Την αριθμ οικ. 532/7-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦ3Ν-ΥΧ1) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέ-
ρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α/256/31-12-2012)».

11. Την αριθμ. 5971/18-7-1999 (ΦΕΚ 1761/Β’/
20-9-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία συστάθηκε ενι-
αία επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης Ανατο-
λικού Ολύμπου», καθώς και τις αριθμ. 1828/9-3-2007
(ΦΕΚ 746/Β’/11-5-2007) και 4165/14-7-2008 (ΦΕΚ 1674/
Β’/20-8-2008) όμοιες, με τις οποίες τροποποιήθηκε η συ-
στατική πράξη της ως άνω επιχείρησης.

12. Την αριθμ. 116/2016 (Ορθή Επανάληψη) του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου - Ολύμπου Ν. Πιε-
ρίας, περί διεύρυνσης της χωρικής αρμοδιότητας της 
δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης Ανατολικού Ολύμπου» στο σύνολο των Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου Δίου - Ολύμπου, τροποποίηση της 
συστατικής της πράξης, αλλαγή επωνυμίας και έγκρι-
ση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας», η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 4898/22-7-2016 απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΠΦΙΟΡ1Υ-Ψ1Ι) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 2696/Β’/30-8-2016.

13. Την αριθμ. 256/20-10-2016 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ω1Η-
Ω9Δ-ΘΕΦ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου 
- Ολύμπου, που αφορά στην τροποποίηση της αριθμ. 
116/23-5-2016 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 7Η0ΣΩ9Δ-ΦΟΝ) 
όμοιας απόφασής του και ειδικότερα στην αναστολή 
εφαρμογής αυτής μέχρι τις 31-5-2017, η οποία εγκρίθηκε 
με την αριθμ. 662/14-2-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ρ8ΒΟ-
Ρ1Υ-ΕΣΝ) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 805/Β’/14-3-2017.

14. Την αριθμ. 186/10-8-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 
ΨΓ9ΨΩ9Δ-ΧΜΣ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Δίου - Ολύμπου, που αφορά στην τροποποίηση 
της αριθμ. 116/23-5-2016 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 
7Η0ΣΩ9Δ-ΦΟΝ) όμοιας απόφασής του και ειδικότερα 
στην αναστολή εφαρμογής των διατάξεων αυτής, που 
αφορούν στην επέκταση χωρικής αρμοδιότητας της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΑΝ.Ο. στις Δημοτικές Ενότητες Δίου και Λιτόχω-
ρου, μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, που προ-
βλέπεται στο άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 2859/2000, η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 12113/19-10-2017 απόφαση 
(ΑΔΑ: 7892ΟΡ1Υ-ΔΨΥ) του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 3764/Β’/26-10-2017.

15. Την αριθμ. 120/25-4-2019 απόφαση (ΑΔΑ: 
97Δ9Ω9Δ-ΟΓΔ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Δίου - Ολύμπου, που αφορά στην τροποποίηση της 
αριθμ. 186/10-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΓ9ΨΩ9Δ-ΧΜΣ) όμοιας από-
φασής του και ειδικότερα στην αναστολή εφαρμογής 
των διατάξεων της αριθμ. 116/23-5-2016 Ορθή Επανά-
ληψη απόφασής του, σχετικά με την επέκταση χωρικής 
αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΝ.Ο. μόνο στη Δημοτική Ενό-
τητα Δίου και όχι στο σύνολο των δημοτικών Ενοτήτων 
του ως άνω Δήμου.
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16. Το αριθμ. 13205/30-7-2019 έγγραφο του Δήμου 
Δίου - Ολύμπου, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν θα προ-
κληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του ομώνυμου Δή-
μου από τη λήψη της αριθμ. 120/2019 απόφασης του 
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

17. Το αριθμ. 1947/2-8-2019 έγγραφο της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Δήμου Δίου - Ολύ-
μπου (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.), στο οποίο παρουσιάζονται τα οι-
κονομικά στοιχεία της επιχείρησης για το 2017 και 2018 
και γίνεται εκτίμηση του κόστους μισθοδοσίας, που θα 
προκύψει από την πρόσληψη των δέκα (10) υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1051, 1052, 
1054/Γ’/10-6-2019).

18. Το αριθμ. 1962/2-8-2019 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ., 
σχετικά με την πρόκληση δαπάνης στην εν λόγω δη-
μοτική επιχείρηση από τη λήψη της αριθμ. 120/2019 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου 
- Ολύμπου.

19. Την ανάγκη αναστολής εφαρμογής της διεύρυν-
σης της χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Δίου - Ολύμπου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.) μόνο στη Δημοτική Ενότητα Δίου και όχι 
στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του ομώνυμου 
Δήμου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αυξημένο 
κόστος μισθοδοσίας από την πρόσληψη δέκα ατόμων 
αορίστου χρόνου με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, 
καθώς επίσης και για το λόγο ότι η επιστροφή του ΦΠΑ 
από την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στη Δη-
μοτική Ενότητα Δίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 33 του ν. 2859/2000 και το αριθμ. 53949/
24-8-2017 έγγραφο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε-
σίας (Δ.Ο.Υ.) Κατερίνης, δεν αφορά τη Δημοτική Ενότητα 
Λιτόχωρου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 120/2019 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου - Ολύμπου Ν. Πιερίας, 
σχετικά με την τροποποίηση της αριθμ. 186/10-8-2017 
όμοιας απόφασής του και ειδικότερα την αναστολή 
εφαρμογής των διατάξεων της αριθμ. 116/23-5-2016 
(Ορθή Επανάληψη) απόφασής του, σχετικά με τη διεύ-
ρυνση της χωρικής αρμοδιότητας της πρώην δημοτικής 
επιχείρησης ύδρευσης -αποχέτευσης με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολι-
κού Ολύμπου» και νυν «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ -ΟΛΥΜΠΟΥ» και 
διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.», ήτοι των άρθρων 1 
παρ. 1, 4 παρ. 3 και 7 παρ. 2 της συστατικής της πρά-
ξης, μέχρι τις 24-1-2023, μόνο στη Δημοτική Ενότητα 
Δίου και όχι στο σύνολο των δημοτικών Ενοτήτων του 
ως άνω Δήμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4898/22-7-2016 από-
φαση (ΑΔΑ: ΩΠΦΙΟΡ1Υ-Ψ1Ι), που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2696/Β΄/30-8-2016.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 

στον προϋπολογισμό του Δήμου Δίου - Ολύμπου, ενώ 
η δαπάνη που θα προκληθεί στον προϋπολογισμό της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου 
Δίου - Ολύμπου για το έτος 2019 ανέρχεται στις 45.675,48 

Ευρώ, που θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 60.00.0000 και 
60.03.0000 και ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν 
στους προϋπολογισμούς της παραπάνω δημοτικής επι-
χείρησης κατά τα επόμενα οικονομικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 28 Αυγούστου 2019

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 188105 (3)
    Διαπίστωση της σύστασης ενιαίου Φορέα Δι-

αχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4555/2018, και ένταξης σε αυτόν των Συνδέ-

σμων Διαχείρισης Σ.Α. της 1ης, 2ης 3ης και 4ης 

ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», και 
κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 103 αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 246 και 247 του ν. 3463/
2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006): «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α’/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
Α’/47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμη-
ση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», καθώς και 
του άρθρου 28 του ιδίου νόμου, το οποίο προστέθηκε 
με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’/21) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαι-
σίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας» (ΦΕΚ 
Α’/133/19.07.2018).

6. Την αριθμ. 9348/21.05.2002 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περί σύ-
στασης Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 684/Β’/31.05.2002.

7. Την αριθμ. 24713/10.12.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περί σύ-
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στασης Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας ΓΕΝ Αιτω-
λοακαρνίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που δημοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ 2438/Β’/31.12.2007.

8. Την αριθμ. 24714/10.12.2007 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περί 
σύστασης Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας ΓΕΝ 
Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2498/Β’/31.12.2007.

9. Την αριθμ. 15695/07.08.2001 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περί 
σύστασης Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας ΓΕΝ 
Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1125/Β’/30.08.2001.

10. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 47683/9002/29.05.2012 (ΦΕΚ 
1849/Β’/2012) απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΑΔΠΔΕ 
και Ι «Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Δι-
αχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας».

11. Την αριθμ. πρωτ. 13800/12762/21.10.2014 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα ΑΔΠΔΕ και Ι «Διαπιστωτική 
Πράξη περί μη λειτουργίας Περιφερειακού Φορέα Δι-
αχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας».

12. Το αριθμ. πρωτ. 62715/07.11.2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταβατικό Στάδιο Εφαρμο-
γής του νέου θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), Μέρος Δεύτερο, 
άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’).

13. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 271643/04.12.2018 Αιτιολο-
γημένη Έκθεση του Συντονιστή ΑΔΠΔΕ και Ι προς τους 
ΟΤΑ Α’ Βαθμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

14. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 24874/04.02.2019 έγγραφο 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «εφαρμογής των 
διατάξεων των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 σχετι-
κά με το νέο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας 
των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

15. Το γεγονός ότι τα Δημοτικά Συμβούλια Δήμων ΠΕ. 
Αιτωλοακαρνανίας έλαβαν τις κάτωθι Αποφάσεις: Δή-
μος Αγρινίου, αριθμ. 365/2018, Δήμος Θέρμου, αριθμ. 
289/2018, Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, αριθμ. 75/2019, 
Δήμος Αμφιλοχίας, αριθμ. 40/2019, Δήμος Ναυπακτί-
ας, αριθμ. 46/2019, Δήμος Ξηρομέρου, αριθμ. 36/2019, 
Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, αριθμ. 325/2018, σύμφωνα με 
τις οποίες αποφασίζουν την δημιουργία Ενιαίου Φο-
ρέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) στην 
ΠΕ. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4555/2018, πλην όμως διαφωνούν ως προς την έδρα 
του Ενιαίου Συνδέσμου.

16. Το γεγονός ότι σε περίπτωσης διαφωνίας των συμ-
μετεχόντων Δήμων, ως προς βασικά στοιχεία που αφο-
ρούν τη σύσταση και λειτουργία ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/
2018, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του άρθρου 245 
παρ. 9, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
αποφασίζει τη Σύσταση Ενιαίου ΦΟΔΣΑ και την ένταξη 
των ήδη υπαρχόντων Συνδέσμων σε αυτόν.

17. Το γεγονός ότι η σύσταση και λειτουργία του Ενι-
αίου ΦΟΔΣΑ Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 
στην ΠΕ. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4555/2018, κρίνεται επιβεβλημένη για τον εκσυγ-
χρονισμό και την ορθή λειτουργία της διαχείρισης των 
Στερεών Αποβλήτων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, καθώς 
θα βελτιωθεί η διαχείριση των ΣΑ. και θα δημιουργηθούν 
οικονομίες κλίμακος, με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού 
ή του προϋπολογισμού του φορέα, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε τη σύσταση ενιαίου Φορέα Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνα-
νίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018, και την 
ένταξη σε αυτόν των Συνδέσμων Διαχείρισης Σ.Α. της 
1ης, 2ης, 3ης και 4ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας, με τη δια-
δικασία της παρ. 9 του άρθρου 245 του ως άνω Νόμου, 
ως ακολούθως:

1. Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι-
καίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την πόλη 
του Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου.

2. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του καθορίζεται 
σε 30 έτη. Ο αριθμός εκπροσώπων των Δήμων -Μελών 
στο όργανο διοίκησης του Ενιαίου ΦΟΔΣΑ Π.Ε. Αιτω-
λοακαρνίας, μετά την ένταξη σε αυτόν των Συνδέσμων 
Διαχείρισης Σ.Α. της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης ΓΕΝ Αιτωλο-
ακαρνανίας καθώς και όλα τα καταστατικά του θέματα 
στηρίζονται στις διατάξεις του άρθρου 246 παρ. 2 και 6 
του ν. 3463/2006, 225-247 του ν. 4555/2018, καθώς και 
στις γενικές διατάξεις περί Νομικών Προσώπων.

3. Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοα-
καρνανίας (και οι 7 Καλλικρατικοί Δήμοι: Δήμος Αγρινίου, 
Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, Δήμος Ναυπάκτου, Δήμος Αμ-
φιλοχίας, Δήμος Ξηρομέρου, Δήμος Θέρμου και Δήμος 
Ακτίου-Βόνιτσας) συμμετέχουν στον Ενιαίο ΦΟΔΣΑ Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας.

4. Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας είναι το μοναδικό όργα-
νο διαχείρισης των αποβλήτων στο σύνολο του Νομού, 
το οποίο μετά τη σύσταση του είναι καθολικός διάδο-
χος των Συνδέσμων Διαχείρισης ΣΑ. της 1ης, 2ης,3ης 
και 4ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.

5. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο 
ΦΕΚ, θα ακολουθήσει η συγκρότηση της Επιτροπής 
Καταγραφής της Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας των 
Συνδέσμων Διαχείρισης Σ.Α. της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης 
ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας, προς τον σκοπό αποτίμησης των 
περιουσιακών τους στοιχείων και περιέλευσή τους στον 
Ενιαίο ΦΟΔΣΑ της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 29 Αυγούστου 2019

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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Αριθμ. 21122 (4)
    Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωρι-

ακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της 

Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περι-

φερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/Α/27-12-2010), που δη-
μοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 222/27-12-10 ΦΕΚ Α’, άρθρο 12 
και την αριθμ. 15840/156612/(ΦΕΚ Β’/4788/26.10.2018) 
αποφ. έγκρισης της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί 
ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησής του.

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

4. Την αριθμ. ΔΕΠ 2/31029/6-5-2016 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και Εποπτείας - δη-
μόσιο λογιστικό».

6. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012) 
«Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/Ε.Κ.».

7. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησί-
ας και Σποράδων για την ανάγκη οργάνωσης, εκκαθάρι-
σης και καταγραφής των αρχείων παλαιοτέρων ετών που 
τηρούνται στην Υπηρεσία και αφορούν κυκλοφορούντα 
και μη οχήματα και παντός τύπου άδειες οδήγησης (ειδι-
κές άδειες μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων - ADR, ειδι-
κές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, πιστοποιητικά 
επαγγελματικής ικανότητας αδειών οδήγησης – ΠΕΙ), 
άδειες εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (συνερ-
γείων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων, σταθμών αυτοκινήτων 
- κ.α.), την οργάνωση και αρχειοθέτηση του αρχείου οδι-
κών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων παλαιοτέ-
ρων ετών που διαβιβάστηκε πρόσφατα, λόγω μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων στην Υπηρεσία μας από την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδος, την ανάγκη 
καταγραφής και καταχώρησης στο ψηφιακό Εθνικό 
Μητρώο Οδικών Μεταφορέων στοιχείων μεταφορέων 
παλαιοτέρων ετών που αφορούν τα πτυχία επαγγελματι-
κής επάρκειας αυτών, των επιχειρήσεων που διατηρούν, 
των αδειών άσκησης επαγγέλματος εμπορευμάτων και 
επιβατών, των στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων των 
επιχειρήσεων κ.α., την ανάγκη καταχώρησης στο ψηφι-
ακό ON-LINE σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών στοιχείων που αφορούν κυκλοφορούντα 
ή μη οχήματα και άδειες οδήγησης παλαιοτέρων ετών, 
την ανάγκη καταχώρησης στο ψηφιακό Μητρώο Πρατη-
ρίων στοιχείων παλαιοτέρων ετών των εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης οχημάτων, την ανάγκη επιθεωρήσεων, 
ελέγχου και σφράγισης πρατηρίου υγρών καυσίμων 

και λοιπών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων 
(συνεργείων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων, σταθμών αυτο-
κινήτων κ.α.), την ανάγκη ελέγχου των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ 
του νομού, τον προβλεπόμενο έλεγχο και την εποπτεία 
των Σχολών Οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟΟΜΕΕ και 
ΠΕΙ που διενεργείται εκτός κανονικού ωραρίου, λόγω 
του γεγονότος ότι τα προγράμματα κατάρτισης πραγμα-
τοποιούνται τις απογευματινές ώρες, την καταχώρηση 
και αρχειοθέτηση δεδομένων που προέκυψαν από τον 
έλεγχο νομιμότητας πτυχίων και δικαιολογητικών και 
λοιπών στοιχείων που αφορούν άδειες οδήγησης πο-
λιτών κατ’ εφαρμογή του ν. 4440/2016, άρθρο 26 (ΦΕΚ 
224/Α’), την ανάγκη πραγματοποίησης ελέγχων στα ΕΔΧ 
του νομού από το Μικτό Συνεργείο Ελέγχου Εφαρμο-
γής του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΔΧ καθ’ όλες τις ώρες 
της ημέρας, την ανάγκη πραγματοποίησης ελέγχων στα 
οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών καθ’ 
όλες τις ώρες της ημέρας από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου 
οχημάτων, την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων δοκιμασί-
ας και προσόντων υποψηφίων οδηγών και οδηγών, την 
ανάγκη συνεχούς μελέτης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης 
των υπαλλήλων όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης 
επί των αλλαγών της τρέχουσας νομοθεσίας αλλά και 
των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, η οποία μελέτη, λόγω 
του καθημερινού φόρτου εργασίας και τη μεγάλη και 
καθημερινή προσέλευση πολιτών στα Τμήματα της Δι-
εύθυνσης, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.

9. Την υπ’ αριθμ. 1726/2019 με ΑΔΑ:6ΤΤΤ7ΛΡ-ΖΛΦ 
Εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας, για δαπάνη που αφορά σε αμοιβή 
υπερωριακού έργου υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων, για το 
2ο εξάμηνο έτους 2019.

10. Την με αριθμ. Α/Α 6686/2019 με Α.Δ.Α.:Ω9Μ27ΛΡ-
ΞΕΠ απόφαση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού 
των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση τριάντα δύο (32) υπαλλήλων της Δ/νσης Μετα-
φορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Μαγνησίας και Σποράδων έως τις 31-12-2019 (2ο εξάμη-
νο 2019) για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών έως
31-12-2019 και μέχρι 3.480 ώρες συνολικά για τριάντα 
δύο (32) υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων Μα-
γνησίας και Σποράδων ως κατωτέρω:

Υπερωρίες: τριάντα δύο (32) υπάλληλοι με εκατόν εί-
κοσι (120) ώρες για έξι (6) μήνες = 32 x 120 = 3.840 ώρες.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη-
σης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε-
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε 
υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με απόφασή μας ανάλογα 
με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
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Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 
τριών χιλιάδων Ευρώ (23.000,00 €), θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, 
του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί-
ζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και 
Σποράδων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 27 Αυγούστου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

Ι

Αριθμ. Οικ.: 5752 (5)
   Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωρια-

κής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Δι-

εύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-

μνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας 

και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/

07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης», όπως ισχύει, και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του 
άρθρου 176, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του 
άρθρου 5 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-4-2012), «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ».

2. Την αριθμ.: 15840/156612/04-10-2018 (ΦΕΚ 4788/
Β’/26-10-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση 
της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποί-
ησης -επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/
27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας" 
όπως ισχύει».

3. Την αριθμ.: 7554/29-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ7ΛΡ-ΟΔΖ) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Επανατοποθέ-
τηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων σε οργανικές μονάδες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α’/16-12-2015), «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 
όπως ισχύει.

5. Την αριθμ.: 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ «Παροχή οδηγιών για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 
(176/Α')».

6. Την 1712/2019 (Πρακτικό 26ο/01-08-2019) (ΑΔΑ: 
Ω8Ι07ΛΡ-ΥΒΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας «Διάθεση πίστωσης και έγκριση 
δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων».

7. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας - Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.

8. Την με Α/Α: 2071/09-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΩ517ΛΡ-6Γ5) 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ: 02.073.0511.01) 
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με α/α 2071 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας 
με ΑΑ Βεβ.: 2147.

9. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, 
των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η 
απασχόληση των υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωρα-
ρίου εργασίας. Ενδεικτικά οι ανάγκες αυτές αφορούν:

• Την ανάγκη εφαρμογής Υγειονομικών Διατάξεων και 
Νόμων α) Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/
Β’/08-10-2012), β) Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β’/2-10-1985), 
γ) ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/03-08-2010) κ.λπ.

• Την εφαρμογή του διεθνούς υγειονομικού κανονι-
σμού ν. 3991/2011 (ΦΕΚ 162/Α’/25-07-2011).

• Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων μαζικής 
εστίασης και των κέντρων Διασκέδασης, τα περισσότερα 
τα οποία λειτουργούν εκτός της διάρκειας ωραρίου των 
δημοσίων υπηρεσιών ή μόνον εξαιρέσιμες ημέρες και 
Κυριακές, (κέντρα διασκέδασης).

• Τον έλεγχο τροφίμων και των συνθηκών υγιεινής σε 
τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε εμποροπανηγύρεις 
οι οποίες πραγματοποιούνται εξαιρέσιμες ημέρες και 
Κυριακές.

• Τον έλεγχο εφαρμογής αντικαπνιστικού νόμου.
• Τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων κατά τις οποίες 

απαιτείται άμεση διενέργεια ελέγχου σε χώρους παρα-
γωγής, παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων.

• Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης 
του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

• Τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων 
και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά την καλο-
καιρινή και εορταστικές περιόδους.

• Την διενέργεια ελέγχων καταστημάτων και τροφίμων, 
ηχομετρήσεων, καταγγελιών, στα νησιά των Σποράδων, 
ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο.

• Ο συντονισμός, η εποπτεία και η εφαρμογή προγραμ-
μάτων καταπολέμησης κουνουπιών, μυοκτονιών, απο-
λυμάνσεων, εντομοκτονιών, καθώς και η λήψη μέτρων 
έναντι επιδημίας ελονοσίας.

• Την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών σε θέματα δημόσιας υγείας, επιδημιολογικές διε-
ρευνήσεις, έλεγχο μεταδοτικών -λοιμωδών νοσημάτων, 
έλεγχο μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φορέων 
παιδικής προστασίας.
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• Την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινω-
νικό Σύμβουλο, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 
του ν. 2345/1995 (Α’/213) σε θέματα ελέγχου φορέων μη 
υπαγόμενων στο δημόσιο τομέα κερδοσκοπικού και μη 
χαρακτήρα που έχουν σχέση με την προστασία παιδιών, 
ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κ.λπ., περιλαμβανομένης της σύ-
νταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων 
προτάσεων.

• Την ανάγκη οργάνωσης, εκκαθάρισης και καταγρα-
φής του αρχείου παλαιοτέρων ετών που τηρείται στο 
υπόγειο του διοικητηρίου, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μα-
γνησίας και Σποράδων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους 2019 για την κάλυψη των ανωτέρω αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών 
το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019 και μέχρι 2.160 ώρες 
συνολικά για δεκαοκτώ (18) υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μα-
γνησίας και Σποράδων ως κατωτέρω: 

Υπερωρίες: δεκαοκτώ (18) υπάλληλοι με εκατόν είκοσι 
(120) ώρες για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 = 18 x 120 
= 2.160 ώρες.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη-
σης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε-
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε 
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο, θα γίνει με απόφαση 
μας ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 11.000 
ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019, του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί-
ζεται η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σπο-
ράδων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 22 Αυγούστου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035962709190008*
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