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Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής
του Προϊσταμένου της Α’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών στην Υποδιευθύντρια, στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης και στην Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων.
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία καπνικών.
Απασχόληση σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
«ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ».
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων και Πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το Β΄ εξάμηνο
του έτους 2018.
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους μήνες Αύγουστο έως και Δεκέμβριο 2018.
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
για το β’ εξάμηνο του 2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 35381
(1)
Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής
του Προϊσταμένου της Α' Δ.Ο.Υ. Αθηνών στην
Υποδιευθύντρια, στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης και
στην Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Α' Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα
της εξουσιοδοτικής διάταξης της υποπαραγράφου β' της
παρ. 6 του άρθρου 14, του άρθρου 7 και του άρθρου 41
του ανωτέρω νόμου,
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β) του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 και
γ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017
(ΦΕΚ/968/Β/2017) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017
(Β' 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Εντολή Διοικητή» σε όργανα της «Φορολογικής Διοίκησης», και ειδικότερα στις
περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 71, 78 79, 85 και 86 του
πίνακα αυτής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας της Α' Δ.Ο.Υ.
Αθηνών σε συνδυασμό με τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε), αποφασίζουμε:
Την εκχώρηση περαιτέρω της εξουσιοδότησης της υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στους κάτωθι:
1 .Υποδιευθύντρια της Δ.Ο.Υ. «Με Εντολή Διοικητή» για
όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 78 και 79 του
πίνακα Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης
Διοικητή της ΑΑΔΕ και «Με Εντολή Προϊσταμένου ΔΟΥ»
για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 71, 85 και 86 της
ίδιας απόφασης.
2. Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής
Υποστήριξης, «Με Εντολή Διοικητή» για όσα αναφέρονται
στην περίπτωση 48 του πίνακα της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805
ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
3. Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων το αποδεικτικό
φορολογικής ενημερότητας μηνιαίας ισχύος που χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση (περ. 44 του πίνακα του
αρ. 1 της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης
Διοικητή της ΑΑΔΕ).
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Προϊστάμενος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ
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(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία
καπνικών.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝΟΗΣ
Με την 15GRYP08320000052-9/3.8.2018 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της διεύθυνσης του τελωνείου Οινόης, επιβάλλει κατ' άρθρο 150 του ν. 2960/2001
περί «Ε.Τ.Κ.», στον γεννηθέντα την 2/4/1989 στην Αλβανία, νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του με αριθμό
BF-8301303/26-7-2013 αλβανικού διαβατηρίου ΜΙΗΑ
BESMIR του JONUZ και της YLLKA ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών (άρθρο
155 του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.»), ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), τα οποία προσαυξάνονται
με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου
(2,4%), ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (36,00 €).
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 60298/24187
(3)
Απασχόληση σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26 Α'/09-02-2007),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016(ΦΕΚ 33 Α'/27-02-2016
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ
107/Α'/31-07-2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις».
5. Το αριθμ. οικ.18652/7581/05.03.2018 έγγραφο προς
την Διεύθυνση Οικονομικού για προσδιορισμό κατά ΚΑΕ
της προκαλούμενης δαπάνης και την πρόβλεψη για δέσμευση της σχετικής δαπάνης.

Τεύχος Β’ 3946/11.09.2018

6. Τη με αριθμό οικ.32895/13009/17-04-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ιόνιων
Νήσων περί ύπαρξης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση προσωπικού και τις όμοιες αριθμ. 32042/5153/
16-04-2018, ΔΥ/22-06-2018 και 38912/9338/04-07-2018
των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Λευκάδας και
Κεφαλληνίας και Ιθάκης αντίστοιχα για ύπαρξη πίστωσης
στους αντίστοιχους ΚΑΕ.
7. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ
131/Α΄/2006).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011
(138/Α΄) και την ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/2011 απόφαση «Περί
καθιέρωσης ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των
υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
9. Την από 24 Μαΐου 2018 απόφαση μας περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας της περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.
10. Την ανάγκη απασχόλησης σε 24ωρη βάση επτά (7)
υπαλλήλων ως προσωπικού των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα
ή τεχνολογικά συμβάντα, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την απασχόληση σε 24ωρη βάση
καθ'όλο το έτος συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του αποτελούμενου
από επτά (7) υπαλλήλους υπηρετούντος προσωπικού
των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας που συγκροτούν
τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και μέσα στα όρια της ανάληψης των υπαρχουσών πιστώσεων που διατίθενται για το σκοπό αυτό
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά συμβάντα.
Ο προσδιορισμός των υπαλλήλων θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη στο
πλαίσιο της ισχύουσας κανονιστικής περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 2 Αυγούστου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1218
(4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
«ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Το άρθρο 75, παρ. Ι τομέας στ στοιχείο 28
ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α/2010).
2. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
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3. Του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του β.δ.16/1966
«Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ
7/Α΄/1966).
4. Του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
5. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργική απόφαση «Καθορισμός προ-διαγραφών κτιρίων
για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/
Β΄/2004).
6. Την αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφαση
(ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».
7. Την αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης».
8.: α) Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/
31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κρουστών»,
β) υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991/31.8.1987
(ΦΕΚ 500/B΄/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο)»,
γ) υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992/31.8.1987
(ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας»,
δ) υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/
85303/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου»,
ε) υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝ
Σ/85301/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας» και
στ) υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/
22328/10.3.2009 (ΦΕΚ 530/Β/23.3.2009) «Προϋποθέσεις
λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας».
9. Την αρ. 373/8-1-18 αίτηση της Μαρίας Καρανάσιου,
με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
10. Το αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΕ/226069/23175/
697/241/26-6-2018 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέρεται στο κτίριο στην οδό Εθνικής Αμύνης 58Α, ΠΑΠΑΓΟΥ.
11. Τη βεβαίωση οριστικής υπαγωγής του χώρου στο
ν. 4495/2017, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στην Μαρία Καρανάσιου άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας Ωδείου, το οποίο θα στεγαστεί στον 1ο
και 2ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού
Εθνικής Αμύνης 58Α στην δημοτική κοινότητα ΠΑΠΑΓΟΥ
και θα έχει την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ».
2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμήματα:
α. Σχολή Ανώτερων θεωρητικών Μαθημάτων και Σύνθεσης με τμήματα:
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1. Ωδικής, 2. Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων, 3. Αρμονίας, 4. Αντίστιξης, 5. Φυγής, 6. Σύνθεσης
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. Πληκτών, 2. Εγχόρδων, 3. Πνευστών, 4. Κρουστών
Οργάνων, 5. Κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. Κλασικής
Κιθάρας
γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. Μονωδίας, 2. Μελοδραματικής
δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
ε. Σχολή Σαξοφώνου
στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας
ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χολαργός, 12 Ιουλίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 3977
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων και Πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και των
άρθρων 10 και 49 του ν. 3584/2007 "Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/16-12-2015 τ. Α') "Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής των συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων".
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
ν. 2503/1997.
5. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους "Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του 'Κεφαλαίου Β΄
του ν. 4354/2015 (176/Α') "Μισθολογικές ρυθμίσεις των
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (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.
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6. Τις αριθμ. 59529/3151/26.9.2014 και 20969/1217/
22-4-2015 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας (ΦΕΚ
2745/Β/14.10.2014 και 870/Β/19-5-2015 ) για τον ορισμό ληξιάρχων Δημοτικών ενοτήτων Δήμου Γεωργίου
Καραϊσκάκη.
7. Την αριθμ. 218/11-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΔ8ΞΩ9Ξ-Μ5Π)
απόφαση του Δημάρχου με την οποία ανατίθεται στο
δικαιούχο η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Τη με αριθμ. 104640/09-07-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, ύστερα από την με αριθμ. 110/2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γεωργίου Καραϊσκάκη, για «την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς
και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και
12ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου για το έτος 2018».
9. Την αριθμ. 2773/11-6-2018 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για την εξασφάλιση σχετικής
πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου
10. Τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου και τις επιμέρους
ανάγκες των υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε για τους τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχων
στις Δημοτικές Ενότητες Ηράκλειας, Γ. Καραϊσκάκη και
Τετραφυλίας για το Β΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους
2018, υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες.
2. Καθιερώνουμε για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του
Δήμου μας που ασκεί καθήκοντα πρακτικογράφου του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για το Β Εξάμηνο του
οικονομικού έτους 2018, υπερωριακή εργασία με αμοιβή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Οι ώρες απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα ξεπερνούν για κάθε υπάλληλο τις ενενήντα έξι (96) για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018 σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 και η
ωριαία αμοιβή θα είναι ίση με εκείνη που προβλέπεται
στην παρ. A3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Η απαιτούμενη για την πληρωμή των ανωτέρω
υπαλλήλων δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις των κωδικών αριθμών 10-6012 και 10-6051 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεν μπορεί να υπερβεί τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού για την
αιτία αυτή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άνω Καλεντίνη, 3 Αυγούστου 2018
Ο Δήμαρχος
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΓΔΟΣ
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Αριθμ. 666/Δ.Σ.
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους
μήνες Αύγουστο έως και Δεκέμβριο 2018.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 άρθρο 7.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
3. Το με αρ. 2/1015ΔΕΠ/05-01-2016 έγγραφο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β' του ν. 4354/2015 (176/Α')».
4. Το 66/30-07-2018 (θέμα 14ο) απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης ΔΣ του ΓΝ Άμφισσας.
5. Το ΦΕΚ 356/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./08-07-2016
6. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης
για τους υπαλλήλους της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΓΝ
Άμφισσας για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΓΝ Άμφισσας, για
τους μήνες Αύγουστο έως και Δεκέμβριο 2018, για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, για την αντιμετώπιση
εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α/ ΟΝΟΜΑΤΕΚΛΑΔΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΤ
Α ΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(06:00 - 22:00)
ΜΑΝΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1.
100 (5*20)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
2.
100 (5*20)
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΚΑΡΑΠΛΗΣ
3.
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
100 (5*20)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από τους ανωτέρω αναφερόμενους υπαλλήλους θα απασχοληθούν υπερωριακά μόνο όσοι χρειασθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και η απασχόληση αυτών δεν θα υπερβαίνει τις καταγεγραμμένες ώρες.
Η δαπάνη που θα προκύψει ύφους 1.407,86 € θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0261.01.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άμφισσα, 30 Ιουλίου 2018
Η Διοικήτρια
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. Δ.Σ.: 169/17.05.2018
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
για το β' εξάμηνο του 2018.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και το
ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
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2. Το ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ 314Α'/27.12.2005).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4199/2013,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4313/2014
(ΦΕΚ 216/A'/11.10.2013) σε συνδυασμό με την με αριθμό
Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών - Παιδείας και θρησκευμάτων - Υγείας - Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
περί Διαπιστωτικής Πράξης Συγχώνευσης των εταιρειών
«Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και
«Ο.Σ.Κ Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και έγκρισης του καταστατικού της (ΦΕΚ 2856/ τ.Β'/11.11.2013) και Γ.Ε.ΜΗ.
127989001000/22.11.2013 (ΦΕΚ Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.
8363/27.11.2013) και ιδίως τα άρθρα 13, 14, 15 και 16
του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας.
4. Τη με αριθμό Δ16γ/06/549/Γ/19.12.2013 (ΦΕΚ
τ. Υ.Ο.Δ.Δ/647), απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις
αριθμ. Δ16γ/02/318/Γ/25-8-2014 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 537), αριθμ.
ΔΝΣα/οικ.816/Φ.50ε/08-01-2016 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 8), αριθμ.
ΔΝΣα/6979/Φ.50ε/08-03-2016 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 130), ΔΝΣα/
οικ.86287/Φ.50ε/22-12-2016 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 735) και ΔΝΣα/
οικ.9439/Φ.50ε/10-02-2017 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 65) και ισχύει.
5. Την αριθμ. 1/150/28.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

49447

Α.Ε.» περί «Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Εσωτερικού Ελέγχου
(2017).
6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α'/16.12.2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α' του
ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
7. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Β' Κεφαλαίου του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α).
8. Την αριθμ. εισ/νου Λ.Δ7/302/15.05.2018 έγγραφη
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Λειτουργίας,
όπου αναφέρει ότι η δαπάνη για την καθιέρωση της ως
άνω υπερωριακής απασχόλησης είναι στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του έτους 2018 και θα
καλυφθεί από τον κωδικό λογιστικής 60.00.
9. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για
την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η απασχόληση
των υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής με αμοιβή εργασίας (πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης) για την κάλυψη όλως εξαιρετικών ή
εκτάκτων ή εποχικών αναγκών της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» κατά τη διάρκεια του β' εξαμήνου του
έτους 2018, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176/Α'), ως εξής:
Προτεινόμενος
αριθμός υπαλλήλων

Ώρες υπερωριακής
απογευματινής εργασίας

Διοίκηση

20

2.400

Διεύθυνση Μελετών

40

4.800

Διεύθυνση Κατασκευών Έργων

10

1.200

Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

7

840

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών

17

750

Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας

13

1.560

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

5

500

Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας

11

1.320

Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

14

1.680

ΣΥΝΟΛΑ:

117

15.050

Οργανωτική Μονάδα

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομένων και ωρών απασχόλησης δύνανται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και σε καμία περίπτωση δε θα γίνει
υπέρβαση αυτών.
Οι ώρες πρόσθετης απασχόλησης θα προτείνονται κάθε μήνα με κατάσταση από τον αρμόδιο κατά Διεύθυνση
Προϊστάμενο και θα εγκρίνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.
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Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
πραγματικής παροχής πρόσθετης απασχόλησης, ορίζεται ο αρμόδιος κατά Διεύθυνση Προϊστάμενος.
Από την απόφαση αυτή προκαλούνται δαπάνες οι
οποίες είναι στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 2018 και θα καλυφθούν από τον κωδικό
λογιστικής 60.00
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02039461109180008*

