
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 57693/ 2017 (Β΄1819) απόφα-
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμμα-
τος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020: 
στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοί-
κησης και διαχείρισης».

2 Τροποποίηση της 58175/ 2017 (Β΄ 1819) απόφα-
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμμα-
τος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: 
στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοί-
κησης και διαχείρισης».

3 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας Δήμου Νάουσας Νομού Ημαθίας.

4 Έγκριση καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας με παράρτη-
μα ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας.

5 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης  Καβάλας.

6 Θέσπιση Πάγιου κατ’ αποκοπή Χορηγήματος Κα-
θαριότητας Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας Εντός και 
Εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α΄/θμιας και 
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το Έτος 2018-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 97779 - 19/09/2018 (1)
  Τροποποίηση της 57693/ 2017 (Β΄1819) απόφα-

σης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμμα-

τος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020: 

στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα δι-

οίκησης και διαχείρισης».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 4497/2017 

«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγ-

χρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 171).

2. Tις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147).

3. Τις διατάξεις του νόμου 4270/2014 «Αρχές δημοσιο-
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα 
άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

4. Tις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την το-
πική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμέ-
νη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄85).

5. Tις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

6. Tις διατάξεις τoυ άρθρου 71 του ν. 1622/1986 «Το-
πική αυτοδιοίκηση – Περιφερειακή ανάπτυξη και δημο-
κρατικός προγραμματισμός» (A΄ 92).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

8. Το π.δ. 147/2017, Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης, (Α΄192).

9. Το π.δ. 123/2016 περί μετονομασίας του Υπουργεί-
ου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α΄ 208).

10. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 160).

11. Την αριθμ. 91689/2018 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β΄ 3814).

12. Την αριθμ. 57693/ 2017 (Β΄ 1819) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
«Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, 
Βορείου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραι-
ότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης», όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 48099/2018 (Β΄ 2045).

13. Την εγκύκλιο 32732/21/03/2018 περί οδηγιών 
έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2018 και τον 
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2019-2021.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Την αριθ. 134453/23.12.15 κοινή υπουργική από-
φαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπα-
νών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ 
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινή υπουργική 
απόφασης 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573 Β')» (Β' 2857), 
όπως ισχύει.

15. Ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. 57693/ 2017 (Β΄ 1819) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδι-
κού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες 
προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης», 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 48099/2018 (Β΄ 2045) 
όμοια απόφαση, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 «Συγκρότηση και αρ-

μοδιότητες της Επιτροπής Συντονισμού» της απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
με αριθ. 57693/ 2017 (Β΄1819), τροποποιείται ως εξής:

«1. Για την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμμα-
τος Βορείου Αιγαίου 2017-2020, συγκροτείται επιτροπή 
συντονισμού (ΕΠΣΥ) αποτελούμενη από:

I. τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως πρό-
εδρο,

II. τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, ως μέλος,

III. τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ, ως μέλος,

IV. τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ως μέλος,
V. τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, ως μέλος.
Τα μέλη της ΕΠΣΥ αναπληρώνονται από νόμιμα εξου-

σιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματός τους, με έγγραφη γνωστοποίηση του ονόμα-
τος του αναπληρωτή στον πρόεδρο της ΕΠΣΥ.»

Άρθρο 2
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 «Συγκρότηση 

και αρμοδιότητες της Τεχνικής Γραμματείας – Διαδικα-
σίες πρόσκλησης και αξιολόγησης των προτάσεων» της 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με αριθ. πρωτ. 57693/ 2017 (Β΄ 1819), τρο-
ποποιούνται ως εξής:

«1. Συγκρότηση τεχνικής γραμματείας
Για την τεχνική, διοικητική και διαχειριστική υπο-

στήριξη του έργου της ΕΠΣΥ και της υλοποίησης του 
προγράμματος, συγκροτείται τεχνική γραμματεία που 
εδρεύει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η οποία αποτελείται 
από εξειδικευμένα στελέχη. Το έργο της τεχνικής γραμ-
ματείας εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημο-
σίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

2. Μέλη
Η τεχνική γραμματεία απαρτίζεται από:
• Δύο στελέχη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία ορίζο-

νται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ, εκ των οποίων ένας ορίζεται συντονιστής.

• Ένα στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε., το οποίο προτείνεται από 
τον πρόεδρό της.

Κατά τις συνεδριάσεις της τεχνικής γραμματείας μπο-
ρεί να προσκαλούνται και άτομα με ειδικές γνώσεις σε 
οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά 
θέματα.»

Άρθρο 3
1. Όπου στο κείμενο της υπουργικής απόφασης με 

αριθ. 57693/ 2017 (Β΄ 1819), όπως ισχύει, αναφέρεται η 
φράση «Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης» αντικαθίσταται από τη φράση «Υφυπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης».

2. Όπου στο κείμενο της υπουργικής απόφασης με 
αριθ. 57693/ 2017 (Β΄ 1819), όπως ισχύει, αναφέρεται η 
φράση «Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων» αντικαθί-
σταται από τη φράση «Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 

Ι

   Αριθ.: 97778 - 19/09/2018 (2)
Τροποποίηση της 58175/ 2017 (Β΄ 1819) απόφα-

σης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμμα-

τος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: 

στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα δι-

οίκησης και διαχείρισης».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 4497/2017 

«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγ-
χρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 171).

2. Tις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα 
άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

4. Tις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την το-
πική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμέ-
νη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄85).
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5. Tις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

6. Tις διατάξεις τoυ άρθρου 71 του ν. 1622/86 «Τοπική 
αυτοδιοίκηση – Περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρα-
τικός προγραμματισμός» (A΄ 92).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

8. Το π.δ. 147/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης», (Α΄192).

9. Το π.δ. 123/2016 περί μετονομασίας του Υπουργεί-
ου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α΄ 208).

10. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄160).

11. Την αριθ. 91689/2018 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β΄ 3814).

12. Την αριθ. 58175/ 2017 (Β΄1819) απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Έγκρι-
ση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτί-
ου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας 
και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης», όπως τροπο-
ποιήθηκε με την αριθ. 45934/2018 (Β΄ 2045).

13. Την εγκύκλιο 32732/21/03/2018 περί οδηγιών 
έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2018 και τον 
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2019-2021.

14. Την αριθ. 134453/23.12.15 κοινή υπουργική από-
φαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπα-
νών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ 
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573/Β΄)» 
(Β' 2857), όπως ισχύει.

15. Ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. 58175/2017 (Β΄ 1819) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ει-
δικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες 
προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης», 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 45934/2018 (Β΄ 2045) 
όμοια απόφαση, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 «Συγκρότηση και αρ-

μοδιότητες της Επιτροπής Συντονισμού» της απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
αριθ. 58175/ 2017 (Β΄ 1819), τροποποιείται ως εξής:

«1. Για την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμμα-
τος Νοτίου Αιγαίου 2017-2020, συγκροτείται επιτροπή 
συντονισμού (ΕΠΣΥ) αποτελούμενη από:

I. τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως πρόεδρο,
II. τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, ως μέλος,

III. τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ, ως μέλος,

IV. τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος,
V. τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος.
Τα μέλη της ΕΠΣΥ αναπληρώνονται από νόμιμα εξου-

σιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματός τους, με έγγραφη γνωστοποίηση του ονόμα-
τος του αναπληρωτή στον πρόεδρο της ΕΠΣΥ.»

Άρθρο 2
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 «Συγκρότηση 

και αρμοδιότητες της Τεχνικής Γραμματείας – Διαδικα-
σίες πρόσκλησης και αξιολόγησης των προτάσεων» της 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης αριθ. 58175/ 2017 (Β΄1819), τροποποιούνται 
ως εξής:

«1. Συγκρότηση τεχνικής γραμματείας
 Για την τεχνική, διοικητική και διαχειριστική υπο-

στήριξη του έργου της ΕΠΣΥ και της υλοποίησης του 
προγράμματος, συγκροτείται τεχνική γραμματεία που 
εδρεύει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η οποία αποτελείται 
από εξειδικευμένα στελέχη. Το έργο της τεχνικής γραμ-
ματείας εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημο-
σίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

2. Μέλη
Η τεχνική γραμματεία απαρτίζεται από:
• Δύο στελέχη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία ορίζο-
νται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ, εκ των οποίων ένας ορίζεται συντονιστής.

• Ένα στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε., το οποίο προτείνεται από 
τον πρόεδρό της.

Κατά τις συνεδριάσεις της τεχνικής γραμματείας μπορεί 
να προσκαλούνται και άτομα με ειδικές γνώσεις σε οικονο-
μικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.».

Άρθρο 3
1. Όπου στο κείμενο της υπουργικής απόφασης με 

αριθ. 58175/ 2017 (Β΄1819), όπως ισχύει, αναφέρεται η 
φράση «Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης» αντικαθίσταται από τη φράση «Υφυπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης».

2. Όπου στο κείμενο της υπουργικής απόφασης με 
αριθ. 58175/ 2017 (Β΄ 1819), όπως ισχύει, αναφέρεται η 
φράση «Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων» αντικαθί-
σταται από τη φράση «Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 
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Αριθ.: 8750 (3)
    Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας Δήμου Νάουσας Νομού Ημαθίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 238, 280 και 283 

παρ. 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
(ΦΕΚ 131/Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄) «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
– Θράκης».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄).

7. Τις διατάξεις της 14138/15.05.2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ) 
απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συ-
ντονιστή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - 
Θράκης.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 4479/2017 
(ΦΕΚ 94/Α΄) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) 
και άλλες διατάξεις».

9. Την 6797/16.08.2011 (ΦΕΚ 2018/Β΄) απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, περί έγκρισης της 226/2011 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, με την οποία καταρ-
τίσθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου 
Νάουσας, όπως τροποποιήθηκε με τις 943/28.02.2017 
(ΦΕΚ 922 Β΄) και 11206/30.11.2017 (ΦΕΚ 4473/Β΄) όμοιες.

10. Την από 13.02.2018 (Θέμα 3ο) απόφαση της Β΄ Δευ-
τεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν. 2643/1998, 
με την οποία κάνοντας αποδεκτή σχετική ενδικοφανή 
προσφυγή, τοποθετεί την προσφεύγουσα, κατηγορίας 
Πολυτέκνων, σε θέση ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού 
του Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με την 7/5Κ/2003 (ΦΕΚ 
ΑΣΕΠ 123/06.06.2003) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία 
αφού επαναπροκηρύχθηκε μέσω του Ο.Α.Ε.Δ., τον Ιούνιο 
του 2008 και τον Δεκέμβριο του 2014, παρέμεινε κενή.

11. Το οικ. 9763/252/13.02.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης προς το Δήμο Νάουσας, με το οποίο κατ’ 
εφαρμογή της εν λόγω απόφασης της ανωτέρω Επιτρο-
πής, καλεί το Δήμο, να επανασυστήσει στον οικείο Ο.Ε.Υ., 
θέση κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού, η οποία 
ενώ είχε παρακρατηθεί με την 31749/15.05.2003 (ΦΕΚ 
675 Β΄) απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, προς κάλυψη μέσω των διαδικασιών του 
ν. 2643/1999, καταργήθηκε εκ παραδρομής, με τις δια-
τάξεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011.

12. Την 2/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής Δήμου Νάουσας, με την οποία εισηγήθηκε προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση του οικείου 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, με την προσθήκη 
μιας (1) θέσης δημοσίου δικαίου, κλάδου ΤΕ Οικονομι-
κού - Λογιστικού (προστατευόμενου του ν. 2643/1998).

13. Την 194/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Νάουσας, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την ανω-
τέρω εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

14. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ημαθίας, όπως διατυπώνεται 
στην 116/18.07.2018 απόφασή του.

15. Την από 06.08.2018 Βεβαίωση του Οικονομικού 
Τμήματος Δήμου Νάουσας, για την κάλυψη της δαπάνης 
που θα προκληθεί, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την 194/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Νάουσας, με την οποία τροποποι-
είται ο οικείος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
συγκεκριμένα, στο άρθρο 6 «Οργανικές θέσεις με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου», προστίθεται μία (1) θέση 
κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού (προστατευόμενου 
του ν. 2643/1998).

Β. Κατά τα λοιπά, η 6797/16.08.2011 (ΦΕΚ 2018 Β΄) 
απόφαση, ισχύει όπως έχει τροποποιηθεί με τις 
943/28.02.2017 (ΦΕΚ 922 Β΄) και 11206/30.11.2017 (ΦΕΚ 
4473 Β΄) όμοιες.

Ακροτελεύτιο Άρθρο
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την παρούσα, προκαλείται δαπάνη στον προ-
ϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Νάουσας, ύψους 
5.588,00 ευρώ, για την κάλυψη της οποίας στο σκέλος 
των εξόδων, υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους 
ΚΑ 02.20.6011 (4.400,00 ευρώ) και 02.20.6051 (1.188,00 
ευρώ) και συνολική δαπάνη ύψους 16.764,00 ευρώ για 
το 2019 και τα επόμενα έτη, για την κάλυψη της οποίας, 
θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις, στον προϋπολο-
γισμό κάθε έτους.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Βέροια, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 8477 (4)
Έγκριση καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας με παράρ-

τημα ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας.

   Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 214, 225, 238 και 280 του ν. 3852/2010 
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(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.

β) Του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010): Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης.

γ) Του άρθρου 36 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/
22-4-2005).

ε) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
Α΄/2015).

στ) Της αριθ. 14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ/26-5-
2017) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού 
Συντονιστή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - 
Θράκης.

2. Την 137/31.01.2018 (ΦΕΚ 535 Β/16.02.2018) από-
φασή μας, κατόπιν της 467/2017 απόφασης του δημοτι-
κού συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας περί καθιέρωσης 
ωραρίου λειτουργίας, της Κεντρικής Δομής του Κέντρου 
Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρει-
ας από 09:00 π.μ. έως 21:00 μ.μ., για όλες τις μέρες του 
μήνα, χωρίς την κατάργηση του πενθημέρου, με σκοπό 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ για το Πα-
ράρτημα ΡΟΜΑ, το ωράριο είχε παραμείνει 08:π.μ. έως 
16:00 μ.μ.

3. Την 285/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
Δήμου Αλεξάνδρειας, με την οποία διαπιστώνεται ότι 
η εφαρμογή του ανωτέρω ωραρίου, όχι μόνο δεν επέ-
φερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά δυσχέρανε τη 
λειτουργία της υπηρεσίας και για το λόγο αυτό, προτεί-
νεται η επαναφορά του ωραρίου 08:00 π.μ. – 16:00 μ.μ., 
για την Κεντρική Δομή του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 
Αλεξάνδρειας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, για το τρέχον και τα επόμενα έτη, 
αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε ωράριο λειτουργίας, για το σύ-
νολο των υπηρεσιών της Δομής «Κέντρο Κοινότη-
τας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας», που 
υπάγεται στο οικείο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, 
από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 π.μ. έως 
16:00 μ.μ.

Β. Από τη δημοσίευση της παρούσας, η 137/31.1.2018 
(ΦΕΚ 535/Β/16.2.2018) απόφαση παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βέροια, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

   Αριθ. 16080 (5)
  Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσω-

τερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης  Καβάλας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘPΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 107 και 280 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/Α΄/19-07-2018): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαι-
σίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δη-
μοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύ-
τερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλ-
λες διατάξεις, όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης» (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/27-12-2010).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ - 
191/Α΄): Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως,όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Κωδικοποίηση προ-
σοντολογίου»,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα π.δ. 347/2003, 44/2005, 116/2006, 146/2007 και 
19/2011.

6. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/03.03.1994) 
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπι-
κού και ρύθμιση θεμάτων Δ/σης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(τ.Α΄/98/2005),αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές πράξεις.

8. Την αριθ. 25432/30/12-5-2004 εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
που σας κοινοποιήθηκε με την αριθ. 6165/101/7-6-2004 
όμοια μας.

9. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της ΔΕΥΑ Καβάλας που δημοσιεύτηκε στο αριθ.(ΦΕΚ 
33/Β) 24.1.1990,(απόφαση Νομάρχη Καβάλας αριθ. 
18249/89) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις 
αριθ. 24416/91,15817/93 και 3046/99 αποφάσεις του 
Νομάρχη Καβάλας και της Δ/νσης Τοπ.Αυτ/σης και Δ/
σης Καβάλας Περ. Α.Μ.Θ.

10. Την αριθ. οικ.4611/7-5-2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θρά-
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κης (ΦΕΚ 612/τ.Β΄/23-05-2001) με θέμα «Τροποποίηση 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Δημο-
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας 
(ΔΕΥΑΚ).

11. Την αριθ. 3553/23-03-2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης (ΦΕΚ 1349/τ.Β΄/21-04-2017) με θέμα «Έγκριση 
της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας της ΔΕΥΑ Καβάλας».

12. Την αριθ. 22973/13-12-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
(ΦΕΚ 4660/Β΄/29-12-2017) με θέμα «Έγκριση της αριθ. 
110/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΕΥΑ Καβάλας περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Καβάλας.

13. Το αριθ. 2902/31-07-2018 έγγραφο της ΔΕΥΑ Κα-
βάλας με το οποίο έχει υποβληθεί στην υπηρεσία η αριθ. 
84/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα 
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της ΔΕΥΑ Καβάλας».

14. Το αριθ. 3170/21-08-2018 απαντητικό έγγραφο 
της ΔΕΥΑ Καβάλας στο αριθ. 15116/16-08-2018 έγγρα-
φο.

15. Την αριθ. 499/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Καβάλας με την οποία εγκρίνεται 
η αριθ.84/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΔΕΥΑ Καβάλας.

16. Την από 21-05-2018 βεβαίωση της Προϊσταμένης 
του Λογιστηρίου της ΔΕΥΑ Καβάλας.

17. Την αριθ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/26-05-2017) περί δι-
ορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 84/2018 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Καβάλας περί τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Καβά-
λας,ο οποίος τροποποιείται ως εξής:

1. Τα άρθρα 1 έως 4 παραμένουν ως έχουν.
2. Μετά το άρθρο 4 του ΟΕΥ προστίθεται νέο άρθρο 

που αριθμείται ως 4 και έχει ως εξής:

Άρθρο 4Α
Γραφείο Νομικού Συμβούλου

Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου τελεί υπό την επο-
πτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΕΥΑΚ. Παρέχει υποστήριξη σε νομικά θέματα με ταυτό-
χρονη δικαστική ή εξώδικο εκπροσώπηση της εταιρείας 
σε κάθε νομική της υπόθεση.

Στις υποχρεώσεις του γραφείου είναι:
α) Η υπεράσπιση-εκπροσώπηση των υποθέσεων της 

επιχείρησης ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών.
β). Η κάλυψη εισηγήσεων προς το Δ.Σ. για:
1. Έναρξη και κατάργηση δίκης
2. Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
3. Συμβιβασμούς
4. Αναγνώριση απαιτήσεων
5. Διάλυση συμβάσεων

6. Παραίτηση από αγωγή και ένδικο μέσο
7. Αποδοχή δικαστικών αποφάσεων
8. Χάραξη πορείας της δίκης και διαιτησίας και γενικά 

για οποιοδήποτε θέμα νομικής ή δικαστικής φύσης
γ). Η κατάρτιση σχεδίων συμβάσεων, νόμων, διαταγ-

μάτων, επεξεργασία εσωτερικών κανονισμών που συ-
ντάσσονται από την Υπηρεσία.

δ). Η παρακολούθηση καθοδήγηση και έλεγχος για την 
προάσπιση και επωφελέστερη αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας της εταιρείας.

ε). Η σύνταξη, ανανέωση και καταγγελία των συμβά-
σεων μίσθωσης ακινήτων και οποιασδήποτε άλλης σύμ-
βασης χρήζει της υποστήριξής του.

στ). Η καθοδήγηση με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές 
των υπηρεσιών της υπηρεσίας σε απλά ζητήματα.

ζ). Η νομική κάλυψη των υπαλλήλων της εταιρείας για 
δικαστική πράξη κατά την άσκηση εντεταλμένης υπη-
ρεσίας όταν διώκονται.

Προκειμένου για δικαστήρια που διεξάγονται σε δι-
καστήρια εκτός περιφέρειας πρωτοδικείου, μπορούν 
να διορισθούν δικηγόροι ιδιώτες με απόφαση του Δ.Σ., 
ύστερα από εισήγηση του Νομικού Συμβούλου.

3. Τα άρθρα 5 έως 7 παραμένουν ως έχουν.
4. Στο άρθρο 8 του ΟΕΥ προστίθεται μία επιπλέον ορ-

γανική θέση και συγκεκριμένα στον υπ' αριθμ. 1. Κλάδο 
ΠΕ δημιουργείται Θέση Νομικού Συμβούλου μία (1).

5. Τα άρθρα 9 έως τέλος παραμένουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

    Αριθμ. 226/21/5 (6)
Θέσπιση Πάγιου κατ' αποκοπή Χορηγήματος Κα-

θαριότητας Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας Εντός και 

Εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α΄/θμιας και 

Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το Έτος 2018-2019.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 2672/1998 
ΦΕΚ 290/τ.Α΄/28-12-1998 «Οικονομικοί Πόροι και άλ-
λες διατάξεις» όπου ορίζεται ότι οι τέως νομαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις, με απόφαση του νομαρχιακού τους 
συμβουλίου δύνανται να θεσπίζουν πάγια χορηγήματα 
καθαριότητας για την αντιμετώπιση αντίστοιχων δαπα-
νών των υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτές (Δ/νσεων, 
αυτοτελών τμημάτων και αυτοτελών γραφείων).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 σύμφω-
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να με το οποίο το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, κλπ. επιτρέπεται 
να αναθέτουν με σύμβαση έργου τις υπηρεσίες καθαριό-
τητας μόνο εφόσον η αμοιβή του αναδόχου δεν υπερβαί-
νει την απαιτούμενη δαπάνη για την πληρωμή των κενών 
οργανικών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας.

4. Το Προεδρικό Διάταγμα αριθμ. 146 (ΦΕΚ 239/Α΄/
27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μα-
κεδονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το π.δ. 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες (Α΄/194).

6. Το με αρθμ. 2/56119/0026/11/20-2-2012 έγγραφο 
Παροχής Απόψεων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμ-
φωνα με το οποίο οι Περιφέρειες δύνανται να θεσπίζουν 
πάγιο κατ' αποκοπή χορήγημα καθαριότητας με από-
φαση του Περιφερειακού τους Συμβουλίου εφόσον οι 
ανάγκες για καθαριότητα δε μπορεί να καλυφθούν κατ' 
άλλο τρόπο [προσωπικό με έμμισθη σχέση εργασίας, 
συνεργεία καθαριότητας (άρθρο 37 του ν. 2072/1992 
κλπ.)] καθώς και το αρ. 2/60992/0026/20-12-2012 έγ-
γραφο της ίδιας υπηρεσίας.

7. Το με αριθμ. 2/74839/0026/10-10-2012 (ΑΔΑ: 
Β437Η-Γ2Ξ) έγγραφο 26ης Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγ-
χου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Υπ. 
Οικονομικών με θέμα: «Πάγιο κατ' αποκοπή χορήγημα 
για καθαριότητα».

8. Την με αριθμ. 2/5091/0026/25-05-2012 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και 
δικαιολογητικών για πληρωμή δαπανών πάγιων κατ' 
αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων δημοσίων 
υπηρεσιών. (ΦΕΚ 1741/Β΄/2012)

9. Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014) «Αρχές δημοσιο-
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

10. Το γεγονός ότι δεν προβλέπονται κενές οργανικές 
θέσεις Υ.Ε Καθαριότητας στη Π.Δ.Μ και κατά συνέπεια 
τυγχάνει εφαρμογή το άρθρο 37 του ν. 2072/1992 (Σχε-
τική βεβαίωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με 
αρ. πρ. οικ.1044/406/28-1-2015).

11. Την με αριθμ. 154945/12990/27-8-2018 ανάληψη 
πολυετούς υποχρέωσης σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) 
ευρώ ΑΔΑ:ΩΓ2Γ7ΛΨ-ΤΧΩ από 01-11-2018 έως 31-12-2018 
ποσό 7.000,00€ και από 01-01-2019 έως 31-10-2019 
ποσό 35.000,006 στον Φορέα 072 ΚΑΕ 1232.01 που 
αφορά δαπάνη έτους 2018-2019.

12. Την με αριθμ. 154953/12991/27-8-2018 δέσμευση 
πίστωσης επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ ΑΔΑ:6ΓΘΖ7ΛΨ-
6ΑΛ από 01-11-2018 έως 31-12-2018 στον Φορέα 072 
ΚΑΕ 1232.01 οικονομικού έτους 2018.

13. Τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για 
καθαριότητα.

14. Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώ-
ρινας.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Α) Την έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πολυετούς 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 42.000,00€ 
η οποία θα βαρύνει τον Φ072 ΚΑΕ 1232.01 του προϋ-
πολογισμού της Π.Ε. Φλώρινας για το Οικονομικό έτος 
2018-2019 (από 01-11-2018 έως 31-10-2019). Η δαπάνη 
αφορά πάγια κατ' αποκοπή χορήγημα καθαριότητας των 
υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας.

Β) Την έγκριση της θέσπισης πάγιου κατ' αποκοπή 
χορηγήματος καθαριότητας για τα έτη 2018-2019 και 
συγκεκριμένα για τη χρονική περίοδο από 01-11-2018 
έως 31-10-2019 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ T. M ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
12 ΜΗΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

1 Διεύθυνση Διοικητικού 
Οικονομικού 5ος όροφος Διοικητήριο 566,40 400 4.800

Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης 

Διοικητικού -
Οικονομικού

1.1 Ισόγειο 
και αύλειος χώρος Διοικητήριο 669,34 400 4.800

1.2 Ημιώροφος Διοικητήριο 429,25 200 2.400

1.3

Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής 
1ος όροφος

Διοικητήριο 566,40 380 4.560

1.4
Κτηνιατρικό Κέντρο 

Φλώρινας 
και αύλειος χώρος

Επαρχιακή
οδός

Φλώρινας - 
Κ. Κλεινών

150 κτίριο και
200 αύλειος

χώρος 
Περίπου

180 2.160

1.5

Διευθύνσεις Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης του 

Νομού Φλώρινας 
1ος όροφος (2ο κτίριο)

Διοικητήριο 545,49 320 3.840

1.6 ΚΕΔΔΥ Μ. Αλεξάνδρου 73,00 
Περίπου 120 1.440
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Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Μ. ΜΗΝΑΙΟ 
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
12 ΜΗΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

2
Διεύθυνση δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας 4ος όροφος

Διοικητήριο 566,40 350 4.200 Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης 
Δημόσιας 

Υγείας 
και Κοινωνικής 

Μέριμνας
2.1

Γραφεία 
Αντιπεριφερειάρχη, 
Ειδικού Συμβούλου, 

ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (2ος όροφος)

Διοικητήριο 566,40 350 4.200

3
Διεύθυνση Τεχνικών 

Έργων
6ος όροφος

Διοικητήριο 566,40 350 4.200

Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων

3.1 Σταθμός Μηχανημάτων

3ο χλμ Εθνικής 
οδού

Φλώρινας-
Νίκης

85,00
Περίπου 100 1.200

3.2
Διεύθυνση Μεταφορών 

και Επικοινωνιών 
και αύλειος Χώρος

3ο χλμ Εθνικής 
οδού

Φλώρινας-
Νίκης

700,00 
Περίπου μαζί 
με τον αύλειο 

χώρο

350 4.200

Σύνολο 3.500 42.000

Στον παραπάνω πίνακα περιλαμβάνονται όλοι οι όροφοι του κτιρίου που αναφέρονται στο πίνακα μαζί με τους 
χώρους των κλιμακοστασίων μεταξύ των ορόφων, καθώς επίσης ο αύλειος χώρος του Διοικητηρίου, του Κτηνια-
τρικού Κέντρου Φλώρινας και του κτιρίου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Δικαιούχοι χορηγήματος καθαριότητας είναι οι προϊστάμενοι των αντίστοιχων Διευθύνσεων, η δε εκκαθάριση και 
πληρωμή θα γίνεται με την ίδια διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των λοιπών δαπανών (άρθρο 91 ν. 4270/2014)

Η σχετική δαπάνη των 42.000 ευρώ θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 και τον ΚΑΕ 1232.01 του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2018-2019 (για 12 μήνες από 01-11-2018 έως 31-10-2019). Κατά της ανωτέρω απόφασης 
ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γεωργία Ζεμπιλιάδου, Αγνή Κανδύλη - Μυκωνιάτη, Ιωάννης Βήττας και Βα-
σίλειος Καραντζίδης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Κοζάνη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

 Ο Πρόεδρος

ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ  

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