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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Aποδοχή δωρεάς της εταιρείας «Privatsea
Yachting Α.Ε» εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

2

Aποδοχή δωρεάς του Αρχικελευστή Λ.Σ ΜΕΤΑΞΑ
Νικ. (Α.Μ 4172) εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

3

Aποδοχή δωρεάς του συνεργείου «Ε.Ι ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ - Δ. ΜΑΡΙΕΛΟΣ Ο.Ε» εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

4

Aποδοχή δωρεάς της εταιρείας «Blue Planet
Shipping Limited» εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

5

Aποδοχή δωρεάς της εταιρείας «AXIS BULK CARRIERS INC» εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

6

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων ως προς το άρθρο
23 αυτού.

7

Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Δήμου Δελφών.

8

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

9

Τροποποίηση της 40901/1656/Π04/5/00137/Ε/
ν.3299/2004/13-5-2010 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που
αφορά υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΕΤΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.

10

Τροποποίηση της 50130/2675/Π04/5/00085/
Ε/ν.3299/2004/29-5-2009 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που
αφορά υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις
του ν. 3299/2004.

11

Τροποποίηση της υπουργικής απόφαση με
αριθμό 209950/Ζ1/23-12-2014 (ΦΕΚ 3649/τ.Β΄/
31-12-2014) όπως τροποποιήθηκε με την Π.Α. με
αριθμό 7083/12-1-2017 (ΦΕΚ 216/τ.Β΄/31-1-2017)
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προστασία, Συντήρηση και
Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» μεταξύ των

Αρ. Φύλλου 3162

Τμημάτων: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών
Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2824.76/57393/2017
(1)
Aποδοχή δωρεάς της εταιρείας «Privatsea
Yachting Α.Ε» εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 114 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθ. 3 παραγρ. 1 και 4 του
ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄2144) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και άλλες διατάξεις», όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του
ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α΄285) και ισχύουν, καθώς επίσης και
αυτές των αρθ. 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ)2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110Α΄)
με το οποίο προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄2144).
6. Την από 13-03-2017 δωρητήρια επιστολή της εταιρείας «Privatsea Yachting Α.Ε.».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 2824.76/09/2017/02-05-2017
αναφορά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με την
οποία συμφωνεί με την αποδοχή της εν λόγω δωρεάς,
αποφασίζουμε:
1. Την αποδοχή, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου
και για λογαριασμό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά,
δωρεά της εταιρείας «Privatsea Yachting Α.Ε», που αφο-
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ρά στη δωρεά τεσσάρων (04) ελαφρώς μεταχειρισμένων μικρών φορητών Η/Υ (tablets) με τις αντίστοιχες
θήκες στήριξης και τους φορτιστές αξίας τετρακοσίων
ευρώ(400,00€), όπως αναφέρεται και στη δωρητήρια
επιστολή.
2. Εξουσιοδοτούμε τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιά
όπως ευχαριστήσει εγγράφως την εν λόγω εταιρεία.
3. Παραγγέλλουμε μετά το πέρας της διαδικασίας αποδοχής της δωρεάς, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά να
αναφέρει κατά τα προβλεπόμενα στο ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/
ΔΟΔ 4ο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 3162/12.09.2017

τάσταση λόγω γήρατος του υπάρχοντος υπηρεσιακού
σκύλου «PIRROS», συνοδός -χειριστής του οποίου είναι
ο ίδιος δωρητής, αξίας περίπου πεντακοσίων ευρώ
(500,00€),όπως αναφέρεται και στη δωρητήρια επιστολή.
2. Εξουσιοδοτούμε τον Διεθυντή του ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.
ΑΚΤ/ΔΕΠΙΧ όπως ευχαριστήσει εγγράφως τον εν λόγω
δωρητή.
3. Παραγγέλλουμε μετά το πέρας της διαδικασίας
αποδοχής της δωρεάς, το ΔΕΠΙΧ Γ΄ να αναφέρει κατά
τα προβλεπόμενα στο ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ 4ο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Αυγούστου 2017

Πειραιάς, 2 Αυγούστου 2017
Ο Υπουργός
Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Ι

Αριθμ. 2824.76/57384/2017
(2)
Aποδοχή δωρεάς του Αρχικελευστή Λ.Σ ΜΕΤΑΞΑ Νικ. (Α.Μ 4172) εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 114 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθ. 3 παραγρ. 1 και 4 του
ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄2144) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και άλλες διατάξεις», όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του
ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α΄285) και ισχύουν καθώς επίσης και
αυτές των αρθ. 496,498 και 499 του Αστικού Κώδικα.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ)2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110Α΄)
με το οποίο προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄2144).
6. Tην από 07-02-2017 αναφορά του Αρχικελευστή Λ.Σ
ΜΕΤΑΞΑ Νικ. (Α.Μ 4172).
7. Το με αριθ. Πρωτ. 2113.8-36-8/28859/2017/21-04-2017
ΦΕΣ ΔΕΠΙΧ 3 με την οποία συμφωνεί με την αποδοχή της
εν λόγω δωρεάς, αποφασίζουμε:
1. Την αποδοχή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και
συγκεκριμένα για λογαριασμό του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/
ΔΕΠΙΧΓ Γ΄, δωρεά του Αρχικελευστή Λ.Σ ΜΕΤΑΞΑ Νικ.
(Α.Μ 4172), που αφορά στη δωρεά ενός (01) αρσενικού
σκύλου, Γερμανικό Ποιμενικό, ονόματος «JOY», που
έχει κριθεί κατάλληλος για εκπαίδευση ως υπηρεσιακός σκύλος ανιχνευτής εκρηκτικών υλών, προς αντικα-

Αριθμ. 2824.76/57398/2017
(3)
Aποδοχή δωρεάς του συνεργείου «Ε.Ι ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ - Δ. ΜΑΡΙΕΛΟΣ Ο.Ε» εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 114 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθ. 3 παραγρ. 1 και 4 του
ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄2144) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και άλλες διατάξεις»
όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του ν.4223/2013
(ΦΕΚ Α΄285) και ισχύουν, καθώς επίσης και αυτές των
αρθ. 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ)2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110Α΄)
με το οποίο προστέθηκαν εδάφια στην παρ.4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α΄2144).
6. Την από 23-05-2017 δωρητήρια επιστολή του συνεργείου «Ε.Ι ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ -Δ. ΜΑΡΙΕΛΟΣ Ο.Ε.».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 2824.76/2204/2017/23-05-2017
αναφορά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, με την
οποία συμφωνεί με την αποδοχή της εν λόγω δωρεάς,
αποφασίζουμε:
1. Την αποδοχή, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και
για λογαριασμό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης,
δωρεά του συνεργείου «Ε.Ι ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ - Δ. ΜΑΡΙΕΛΟΣ
Ο.Ε» που αφορά στη δωρεά ενός (01) μεταχειρισμένου
κινητήρα μάρκας NISSAN με αριθμ. YD 25-724560A αξίας
χιλίων οχτακοσίων δέκα τριών ευρώ (1.813,00€), όπως
αναφέρεται και στη δωρητήρια επιστολή.
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2. Εξουσιοδοτούμε τον Κεντρικό Λιμενάρχη Μυτιλήνης
όπως ευχαριστήσει εγγράφως τον εν λόγω δωρητή.
3. Παραγγέλλουμε μετά το πέρας της διαδικασίας αποδοχής της δωρεάς, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης
να αναφέρει κατά τα προβλεπόμενα στο ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/
ΔΟΔ 4ο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

δοχής της δωρεάς, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου να αναφέρει κατά τα προβλεπόμενα στο ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ 4ο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Αυγούστου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Πειραιάς, 2 Αυγούστου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2824.76/57380/2017
(4)
Aποδοχή δωρεάς της εταιρείας «Blue Planet
Shipping Limited» εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 114 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθ.3 παραγρ.1 και 4 του
ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄2144) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και άλλες διατάξεις»
όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του ν.4223/2013
(ΦΕΚ Α΄285) και ισχύουν καθώς επίσης και αυτές των αρθ.
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ)2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110Α’)
με το οποίο προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄2144).
6. Tην από 16-06-2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Blue Planet Shipping Limited».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 2824.76/2669/2017/23-05-2017
αναφορά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, με την οποία
συμφωνεί με την αποδοχή της εν λόγω δωρεάς, αποφασίζουμε:
1. Την αποδοχή, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου
και για λογαριασμό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου,
δωρεά της εταιρείας «Blue Planet Shipping Limited» που
αφορά στη δωρεά κόστους αγοράς τεσσάρων (04) μπαταριών και ενός (01) δυναμό για το περιπολικό σκάφος
ΠΛΣ 611 αξίας χιλίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα
πέντε λεπτών (1.035,45 €), όπως αναφέρεται και στη
δωρητήρια επιστολή.
2. Εξουσιοδοτούμε τον Κεντρικό Λιμενάρχη Χίου όπως
ευχαριστήσει εγγράφως την εν λόγω εταιρεία.
3. Παραγγέλλουμε μετά το πέρας της διαδικασίας απο-
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Ι

Αριθμ. 2824.76 57397/2017
(5)
Aποδοχή δωρεάς της εταιρείας «AXIS BULK
CARRIERS INC» εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 114 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθ. 3 παραγρ.1 και 4 του
ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄2144) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και άλλες διατάξεις»
όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του ν.4223/2013
(ΦΕΚ Α΄285) και ισχύουν καθώς επίσης και αυτές των αρθ.
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ)2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110Α’)
με το οποίο προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 2144).
6. Tην από 11-05-2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «AXIS BULK CARRIERS INC».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 2824.76/2639/2017/19-05-2017 αναφορά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, με την οποία συμφωνεί με την αποδοχή της εν λόγω δωρεάς, αποφασίζουμε:
1. Την αποδοχή, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και
για λογαριασμό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, δωρεά της εταιρείας «AXIS BULK CARRIERS INC» που αφορά
στη δωρεά ενός (01) VHF-DSC για το περιπολικό σκάφος
ΠΛΣ 1034 αξίας τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ
(434,00€), όπως αναφέρεται και στη δωρητήρια επιστολή.
2. Εξουσιοδοτούμε τον Κεντρικό Λιμενάρχη Χίου όπως
ευχαριστήσει εγγράφως την εν λόγω εταιρεία.
3.Παραγγέλλουμε μετά το πέρας της διαδικασίας αποδοχής της δωρεάς, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου να αναφέρει κατά τα προβλεπόμενα στο ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ 4ο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Αυγούστου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Αριθμ. 62032/22851
(6)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων ως προς το άρθρο
23 αυτού.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. στ, 97, 98 και 280
του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 99 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89 και 99 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου
29 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/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».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013
(ΦΕΚ 174/Α/2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του
ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017
(ΦΕΚ 94/Α/2017) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και
άλλες διατάξεις».
10. Την αριθμ. 41141/37971/09.11.2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
περί έγκρισης του ΟΕΥ του Δήμου Μεγαρέων (ΦΕΚ 2961/
τ.Β΄/23.12.2011).
11. Την 3/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής
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Δήμου Μεγαρέων περί τροποποίησης του ισχύοντος
ΟΕΥ του Δήμου Μεγαρέων.
12. Την 189/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ
ως προς το άρθρο 23.
13. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ
Δυτικής Αττικής – που διατυπώθηκε στο πρακτικό της
6ης Συνεδρίασης 2017.
14. Την 445/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων.
15. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/
Β΄/14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η 189/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Μεγαρέων ως προς το άρθρο 23
Μέρος 4, ως εξής:
Προστίθενται οι κάτωθι θέσεις στις παρακάτω κατηγορίες εκπαίδευσης και στους παρακάτω κλάδους:
Κατηγορία ΔΕ – Κλάδος Οδηγών: προστίθενται επτά
(7) θέσεις.
Κατηγορία ΥΕ – Κλάδος Εργατών Καθαριότητας: προστίθενται επτά (7) θέσεις.
Οι ανωτέρω αναφερόμενες νέες οργανικές θέσεις προστίθενται στις ήδη διατηρούμενες, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 43759/20.11.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «κατάργηση και διατήρηση
κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού Δήμου
Μεγαρέων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του
άρθρου 33 του ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 3239/τ.Β΄/05.12.2012)
στους αντίστοιχους κλάδους, έτσι ώστε οι προβλεπόμενες παλαιές και οι νέες θέσεις να έχουν ως εξής:

α/α

Κατηγορία

1

ΔΕ

2

ΥΕ

Κλάδος

Οδηγών
Εργατών
Καθαριότητας

Αριθμός ΔιατηΑριθμός
ρούμενων Θέσεων
προτει- Τελικός
σύμφωνα με την
νόμενων αριθμός
κοινή υπουρνέων θέ- θέσεων
γική απόφαση
σεων
43759/20.11.2012
2
7
9
14

7

21

Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 241.360,00 € και θα καλυφθεί από τους ΚΑ
20.6011.0001 και 20.6051.0001 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς επόμενων ετών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η προγενέστερη 41141/ 37971/
09.11.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ

Τεύχος Β’ 3162/12.09.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 4404/117725
(7)
Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Δήμου Δελφών.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και ιδίως των άρθρων 107 και 280 αυτού....
β. Των άρθρων 1 και 2 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α΄191),
«Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 ( ΦΕΚ Α΄ 98) « Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
δ. Του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ Α΄231) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
ε. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες οδηγίες » (ΦΕΚ Α΄47).
στ. Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ Α΄21), με το οποίο προστίθεται άρθρο 28Α
στο ν.4325/2015, όπως ισχύει.
ζ. Την αριθ. 1ΣΑΔ/2015 απόφαση – Προκήρυξη του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων.
η. Την αριθ. 13917/25 -2 -2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
(ΦΕΚ 250 τ. ΥΟΔΔ).
2. Το αριθ. 1293/112897/20-07-2017 έγγραφο του
Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Φωκίδας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία το αριθ. 16372/18-07-2017
έγγραφο του Δήμου Δελφών με συνημμένη την αριθ.
277/14-07-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου
Δήμου Δελφών, με την οποία εγκρίνει την σύσταση της
«Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου
Δελφών.
4. Την Οικονομοτεχνική Μελέτη Ιουλίου 2017 περί Σύστασης Ειδικού Σκοπού «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Δελφών».
5. Την αριθ. οικ.6983/85785/12-06-2017 (ΦΕΚ Β΄2002),
άρθρο 1 παρ. 5, απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθ. 277/14.07.2017 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών, περί σύστασης
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης με
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Δελφών».
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Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, έργων μεταφοράς, η διοίκηση
και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής
αρμοδιότητάς της.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης είναι
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την οργάνωση, εκτέλεση,
λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς
της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις
διατάξεις του ν. 1069/1980. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 410/1995 και οι κανόνες
της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 § 3 ν. 1069/1980).
Έδρα της επιχείρησης θα είναι ο Δήμος Δελφών και
ειδικότερα η Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας (άρθρο 1
§ 1 ν. 1069/1980).
Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Δελφών (άρθρο 1 § 3 και
άρθρο 2 § 2 ν. 1069/1980).
Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται από τους
λόγους:
1. Με τη σύστασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 1069/1980 που έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία, αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και
μακροχρόνια όλο το κύκλωμα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου, μέσω της εκτέλεσης και λειτουργίας των
συναφών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
2. Ο Δήμος Δελφών υδροδοτείται μέσω δικτύου, το
οποίο προϋφίσταται πολλών ετών, με αποτέλεσμα να
απαιτείται άμεση αντικατάσταση (σχεδιασμός, μελέτη, χρηματοδότηση, υλοποίηση έργων), σύγχρονη και
αποτελεσματική διαχείριση. Ο Δήμος λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι αγωγοί δαπανά ετησίως
σημαντικά ποσά σε αποκαταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα
χάνονται άσκοπα μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού
εξαιτίας της διαρροών που υπάρχουν στο δίκτυο.
3. Ο Δήμος Δελφών αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα
από την τμηματική ανυπαρξία δικτύου όμβριων υδάτων
και ακαθάρτων λυμάτων. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να δημιουργούνται κίνδυνοι υγείας από τα λύματα.
Επιβεβλημένη είναι η συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον της ευρύτερης
περιοχής, με σκοπό - στόχο την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου.
4. Το ζήτημα Ύδρευση - Αποχέτευση είναι αναγκαίο να
αντιμετωπισθεί από ένα σύγχρονο και αποδοτικό μηχανισμό που θα αναβαθμίσει την παροχή των υπηρεσιών
προς τους πολίτες, που ως τώρα παρέχονταν από την
Δημοτική Υπηρεσία. Οι νέες δομές που αναμένεται να
αναπτυχθούν στον Δήμο επιβάλλουν την σχεδίαση και
την παρέμβαση σε μια ευρύτερη περιοχή, με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος.
5. Τα προβλεπόμενα από τον ν. 1069/1980 κίνητρα και
η προοπτική εξασφάλισης χρηματοδότησης έργων στον
τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους της
νέας επιχείρησης επιβάλλουν τη σύσταση και λειτουργία
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της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Δήμου Δελφών.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Δελφών είναι Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), ειδικού σκοπού, με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται όσον αφορά την διοίκηση, οργάνωση,
εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση έργων και τις πηγές
χρηματοδότησης από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 και
τις τροποποιήσεις αυτού, τον ν. 3463/2006 με τις τροποποιήσεις αυτού, όπως επίσης και από το ν. 3852/2010
με τις τροποποιήσεις αυτού. Περιουσία της επιχείρησης
αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1069/1980 τα
έργα ύδρευσης - αποχέτευσης που έχουν εκτελεσθεί ή
θα εκτελεσθούν με βάση τις μελέτες που έχουν εγκριθεί
ή θα εγκριθούν στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου,
καθώς επίσης όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που
εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο και οι μονάδες
επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων και
κάθε άλλο στοιχείο που θα παραχωρηθεί από τον Δήμο.
Ο τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και των υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1069/1980,
καθώς και με κανονισμούς που θα συνταχθούν σε συμφωνία με τις διατάξεις του Νόμου ή κάθε άλλου νόμου
που θα αντικαθιστά ή θα τροποποιεί αυτόν.
Έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 10 ως και 16 και 27 και 28 του ν. 1069/1980 είναι:
• Το ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του νερού (άρθρο
10 § 1 εδ. α και 11 ν. 1069/1980).
• Το ειδικό τέλος 3% όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 43 του ν. 2065/1992 (άρθρο 10 § 1 εδ. β και
12 ν. 1069/1980).
• Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης
(άρθρο 10 § 1 εδ. ια και 13 ν. 1069/1980).
• Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10 § 1 εδ. γ΄ ν. 1069/1980).
• Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 § 1 εδ. δ΄
και άρθρο 15 ν. 1069/1980).
• Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης
(άρθρο 10 § 1 εδ. ε’ ν. 1069/1980).
• Το τέλος χρήσης υπονόμων (άρθρο 10 § 1 εδ. στ΄ και
άρθρο 16 ν. 1069/1980).
• Η αξία νερού που καταναλώνεται (άρθρο 10 § 1 εδ.
ζ΄ ν. 1069/1980).
• Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή (άρθρο 10 § 1 εδ.
η΄ ν. 1069/1980).
• Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων ύδρευσης - αποχέτευσης (άρθρο 10 § 1 εδ. θ΄ ν. 1069/1980).
• Οι συνεισφορές τρίτων για έργα προς εκτέλεση (άρθρο 10 § 1 εδ. ι΄ ν. 1069/1980).
• Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την
εκποίηση αυτής (άρθρο 10 § 1 εδ. ιβ΄ ν. 1069/1980).
• Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 § 1 εδ. ιγ΄ ν. 1069/1980) και τέλος
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• Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του ν. 1069/1980, καθώς
και κάθε νόμιμη πρόσοδος.
Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο,
που θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Δελφών.
Ειδικότερα το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της
Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών θα αποτελείται από:
1. Τέσσερις (4) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου
Δελφών, εκ των οποίων ένας (1) θα προέρχεται από την
μειοψηφία.
2. Δύο (2) Δημότες του Δήμου Δελφών, που θα ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές τους και οι οποίοι θα έχουν γνώση σχετική με το
αντικείμενο της επιχείρησης.
3. Έναν (1) εκπρόσωπο Συλλόγου ή Επιμελητηρίου,
που θα ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Συλλόγου
ή Επιμελητηρίου και ο οποίος θα έχει γνώση σχετική με
το αντικείμενο της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση θα απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, τότε στο Διοικητικό
Συμβούλιο θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων, οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των Δημοτών που
συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα τέσσερα παραπάνω μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του
(άρθρο 3 § 1 του ν. 1069/1980 και 255 ν. 3463/2006).
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από
το Δημοτικό Συμβούλιο και εκπροσωπεί την επιχείρηση
σε όλες τις σχέσεις τις δικαστικές ή εξώδικες. Σε περίπτωση απουσίας του αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο
(άρθρο 5 § 4 ν. 1069/1980).
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη.
Ανατίθεται στον Δήμαρχο Δελφών η μέριμνα για κάθε
απαραίτητη ενέργεια που αφορά στην έκδοση του Φ.Ε.Κ.
σύστασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης.
Οι δαπάνες για την λειτουργία της επιχείρησης θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 7 Αυγούστου 2017
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Aναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
Ι

(8)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ
μειωμένου ωραρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Με την αριθ. 956/11-7-2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
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τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/
Α΄/21-2-2016) και των άρθρων 65, 67, 225, 226 του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), αυξάνεται το ωράριο
εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του φορέα, ύστερα από αίτησή τους, στο ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης
της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με
αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους:
Ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων:
1) Στέφανος Μαυρίδης του Αλέξανδρου,
2) Απόστολος Σαρατζής του Σταύρου,
3) Παναγιώτης Τσαλίκης του Αρίστου.
Ειδικότητα ΥΕ Εργατριών Κοιμητηρίων:
Αναστασία Διακάκη του Μάξιμου
Ειδικότητα ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων:
1) Αλεξάνδρα Αριζάνη του Σταύρου,
2) Ραΐσα Γουσσίνα του Γρηγορίου,
3) Χριστίνα Ζντρόλοβα του Γιάνε,
4) Νάιρα Καρακαλίδου του Γιούρι,
5) Αναστασία Κουκουνάρη του Ιωάννη,
6) Αναστασία Κουτίδου του Γεωργίου,
7) Θέκλα Μωυσιάδου του Βαλεριάν,
8) Κυριάκος Παπαδόπουλος του Ακλέτα,
9) Στυλιανή Τομπούδη του Φίλιππου,
10) Θεοδώρα Τσολακίδου του Αθανασίου
(Αριθμ. βεβ. Δήμου Θεσσαλονίκης ότι δεν υπηρετούν
υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των
ανωτέρω ειδικοτήτων στον εν λόγω Δήμο: 5971/13-6-2017).
(Αριθμ. βεβ. Δήμου Θεσσαλονίκης για την πρόβλεψη
της προκαλούμενης δαπάνης: 5664/13605τ/27-6-2017,
14687/27-6-2017, 14804/30-6-2017).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης: 48967/31-7-2017).
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
Ι

(9)
Τροποποίηση της 40901/1656/Π04/5/00137/
Ε/ν.3299/2004/13-5-2010 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που
αφορά υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΕΤΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Με την απόφαση 134538/1323/ΠΟ4/5/00137/Ε/
ν.3299/04/4-8-2017 του Περιφερειάρχη και έχοντας υπόψη την αριθμ. 40901 /1656/Π04/5/00137/Ε/
ν.3299/2004/13-5-2010 απόφαση υπαγωγής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 760/Β΄/2-6-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004),
τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), τον ν. 4013/2011
(ΦΕΚ 204/Β΄/15-9-2011), τον ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/
1-2-2011), το π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011), τον ν. 4399/
2016 (ΦΕΚ 117/Α΄/22-6-2016), τροποποιήθηκε η αριθμ.

37471

40901/1656/Π04/5/00137/Ε/ν.3299/2004/13-5-2010
απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης «ΠΕΤΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ως προς την επωνυμία, τη νομική
μορφή της και τον χρόνο ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Η νέα επωνυμία έχει ως εξής: «ΓΑΛΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε.».
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται
η 30-6-2018.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 16 του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) και την
παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του
π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
Ι

(10)
Τροποποίηση της 50130/2675/Π04/5/00085/
Ε/ν.3299/2004/29-5-2009 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που
αφορά υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την απόφαση 125394/1248/Π04/5/00085/Ε/
ν.3299/2004/4-8-2017 του Περιφερειάρχη και έχοντας υπόψη την αριθμ. 50130/2675/Π04/5/00085/
Ε/ν.3299/2004/29-5-2009
απόφαση
υπαγωγής,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1102/Β΄/9-6-2009,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον ν. 3299/2004
(ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004), τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/
7-6-2010), τον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Β΄/15-9-2011), τον
ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011), το π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/
Α/14-4-2011), τον ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α΄/22-6-2016),
τροποποιήθηκε η αριθμ. 50130/2675/Π04/5/00085/
Ε/ν.3299/2004/29-5-2009 απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης «ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ως
προς την επωνυμία, τη νομική μορφή της και τον χρόνο
ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Η νέα επωνυμία έχει ως εξής: «ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται
η 30-6-2018.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 16 του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) και την
παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του
π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
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Αριθμ. 23415
(11)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με
αριθμό 209950/Ζ1/23-12-2014 (ΦΕΚ 3649/τ.Β΄/
31-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με την
Π.Α. με αριθμό 7083/12-1-2017 (ΦΕΚ 216/τ.Β΄/
31-1-2017) του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προστασία,
Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» μεταξύ των Τμημάτων: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών και Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις: της παρ. γ' του άρθρου 47 του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α/7-10-2014).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος
και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».
6. Τη με αριθμό 209950/Ζ1/23-12-2014 (ΦΕΚ 3649/
τ.Β΄/31 -12-2014) υπουργική απόφαση η οποία αντικατέστησε τη με αριθμό Β7/152/1-4-1998 (ΦΕΚ 354/ τ.Β΄/
14-4-1998) υπουργική απόφαση για την ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση
Μνημείων Πολιτισμού» και τροποποιήθηκε με την Π.Α.
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με αριθμό 7083/12-1-2017 (ΦΕΚ 216/τ.Β΄/31-1-2017).
7. Την απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (συνεδρίαση με αριθμό 13/29-6-2016).
8. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής
του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού » (συνεδρίαση με αριθμό
59/31-3-2017).
9. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμ. 194/22-6-2017).
10. Το αριθ. 1647/23-6-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση των όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων
της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων Τμημάτων για τη συνδιοργάνωση του
Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού».
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση με αριθμό
209950/Ζ1 /23-12-2014 (ΦΕΚ 3649/τ.Β΄/31-12-2014)
όπως τροποποιήθηκε με την πρυτανική απόφαση με
αριθμό 7083/12-1-2017 (ΦΕΚ 216/τ.Β΄/31-1-2017) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση
Μνημείων Πολιτισμού» ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία
με τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και από το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018 με τη συμμετοχή και του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (μη αυτοδύναμο) της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, συνεχίζει να λειτουργεί το Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις της τροποποιηθείσας από την πρυτανική απόφαση με αριθμό 7083/
12-1-2017 (ΦΕΚ 216/τ.Β΄/31-1-2017) υπουργικής απόφασης με αριθμό 209950/Ζ1/23-12-2014 (ΦΕΚ 3649/τ.Β΄/
31-12-2014) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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