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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 1175
(1)
Έγκριση περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών για τα
θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 10 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144).

Έγκριση περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών για τα
θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα με την παράγραφο 3
του άρθρου 10 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144). ...................
* Kατάργηση θέσης στην Περιφέρεια Αττικής............
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Περι−
φέρειας Βορείου Αιγαίου της Περιφερειακής Ενό−
τητας Λέσβου για το διάστημα από Νοέμβριο έως
Δεκέμβριο του 2012......................................................................
Παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια διαγω−
νισμών και την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων
για την κάλυψη των αναγκών έτους 2013, στους
Δήμους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στα Ν.Π.Δ.Δ. και
τα Ιδρύματα αυτών. .....................................................................
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερει−
άρχες...................................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσω−
πικό της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λα−
κωνίας......................................................................................................
Καθορισμός της υπερωριακής εργασίας και της ερ−
γασίας κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέ−
ρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες του με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό−
νου προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας
του Δήμου Βόλου για τους μήνες Νοέμβριο και
Δεκέμβριο 2012. ...............................................................................
Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης ανακύ−
κλωσης φύλλων πολυαιθυλενίου (Νάυλον) με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ιεράπετρας ΜΙ−
ΝΩΣ»..........................................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων
Δήμου Ρόδου. ....................................................................................
Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 4/61/
25.2.2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δή−
μου Δωρίδος η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 782/
Β΄/9.5.2011. ..............................................................................................
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 10 και τις παραγρά−
φους 2α και 2β του άρθρου 17 του Ν. 3983/2011 «Εθνική
στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσ−
σιου περιβάλλοντος−Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 144).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Την υπ’ αριθμ. 49139/24.11.2005 κοινή υπουργική από−
φαση «Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (Β΄ 1695), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ 46/2012 απόφαση Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

9

Άρθρο 1

10

1. Εγκρίνεται με την παρούσα, η δέσμη περιβαλλο−
ντικών στόχων και δεικτών για τον προσανατολισμό
δράσεων προς μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση στο
θαλάσσιο περιβάλλον, για τις θαλάσσιες υποπεριοχές
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

της Μεσογείου Θαλάσσης οι οποίες υπάγονται στην κυ−
ριαρχία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή εντός των οποίων
αυτή ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσία, δη−
λαδή την (α) Αδριατική Θάλασσα, (β) το Ιόνιο Πέλαγος
και την Κεντρική Μεσόγειο και (γ) το Αιγαίο Πέλαγος
− την Ανατολική Μεσόγειο (Θάλασσα της Λεβαντίνης).
Οι περιβαλλοντικοί στόχοι και δείκτες καθορίστηκαν
με βάση την αρχική αξιολόγηση των θαλασσίων υπο−
περιοχών και λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεικτικούς
καταλόγους πιέσεων και επιπτώσεων, του Πίνακα 2
του Παραρτήματος III, και τα χαρακτηριστικά του Πα−
ραρτήματος IV της Οδηγίας−πλαίσιο για τη θαλάσσια
στρατηγική (2008/56/ΕΚ).
2. Η δέσμη περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών είναι
ενιαία και για τις τρείς προαναφερόμενες θαλάσσιες
υποπεριοχές της Μεσογείου και αναλύεται κατωτέρω
κατά αντιστοιχία των παραμέτρων ποιοτικής περιγρα−
φής του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας − πλαίσιο για τη
θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ).
Παράμετρος ποιοτικής περιγραφής 1: «Η βιοποικιλό−
τητα διατηρείται. Η ποιότητα και η παρουσία των εν−
διαιτημάτων και η κατανομή και αφθονία των ειδών
είναι σύμφωνα με τις επικρατούσες φυσιογραφικές,
γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες».
1α. Περιβαλλοντικοί στόχοι:
1) Διατήρηση του πληθυσμού της Μεσογειακής φώκιας
Monachus monachus στα ελληνικά ύδατα.
2) Απογραφή του πληθυσμού της θαλάσσιας χελώνας
Caretta caretta που αναπαράγεται στις ελληνικές ακτές
και διατήρηση των περιοχών ωοτοκίας.
3) Διατήρηση και χαρτογράφηση των λειμώνων του
φανερόγαμου Posidonia oceanica.
4) Απογραφή της έκτασης του καταλαμβάνουν τα
βιογενή ιζήματα τύπου Maerl.
5) Διατήρηση των βενθικών κοινοτήτων της μακρο−
πανίδας και της δομής των πλαγκτονικών κοινοτήτων.
1.β. Περιβαλλοντικοί δείκτες:
1) Μέγεθος, χαρακτηριστικά και κατανομή του πλη−
θυσμού της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus
στις θαλάσσιες υποπεριοχές.
2) Περιοχές αναπαραγωγής της Μεσογειακής φώκιας
Monachus monachus και της θαλάσσιας χελώνας Caretta
caretta.
3) Παρουσία των λειμώνων του φανερόγαμου Posidonia
oceanica.
4) Παρουσία και σύνθεση των βενθικών κοινοτήτων
της μακροπανίδας και των πλαγκτονικών κοινοτήτων.
Παράμετρος ποιοτικής περιγραφής 2: «Τα μη αυτό−
χθονα είδη που εισέρχονται εξαιτίας των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων είναι σε επίπεδα που δεν αλλοιώνουν
δυσμενώς τα οικοσυστήματα.»
2.α. Περιβαλλοντικοί στόχοι:
1) Η απογραφή των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών
και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων στα θαλάσ−
σια οικοσυστήματα.
2.β. Περιβαλλοντικοί δείκτες:
1) Συχνότητα εμφάνισης ανά είδος των χωροκατακτη−
τικών ξενικών ειδών.
Παράμετρος ποιοτικής περιγραφής 3: «Οι πληθυσμοί
των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ιχθύων, μαλακίων και
οστρακόδερμων βρίσκονται σε ασφαλή βιολογικά όρια,
παρουσιάζοντας μια κατανομή του πληθυσμού κατά
ηλικία και κατά μέγεθος που είναι ενδεικτική της καλής
κατάστασης του αποθέματος».

3.α. Περιβαλλοντικοί στόχοι:
1) Παρακολούθηση των δεικτών «Αλιευτική θνησιμό−
τητα» (F/Fmsy) και «Αναπαραγωγική βιομάζα» (B/Bmsy)
χαρακτηριστικών βενθοπελαγικων είδων.
2) Παρακολούθηση του δείκτη «Αλιευτική εκμετάλλευ−
ση» χαρακτηριστικών πελαγικών ειδών
3) Συσχέτιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τους
καθορισθέντες δείκτες.
3.β. Περιβαλλοντικοί δείκτες:
1) Για χαρακτηριστικά βενθοπελαγικά είδη οι δείκτες
«Αλιευτική θνησιμότητα» (F/Fmsy) και «Αναπαραγωγική
βιομάζα» (B/Bmsy) στα επίπεδα όπως αυτά κάθε φορά
ορίζονται από την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία.
2) Για χαρακτηριστικά πελαγικά είδη, ο δείκτης «Αλιευ−
τική εκμετάλλευση» στα επίπεδα όπως αυτά κάθε φορά
ορίζονται από την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία.
Παράμετρος ποιοτικής περιγραφής 4: «Όλα τα στοι−
χεία των θαλάσσιων τροφικών δικτύων, στο βαθμό που
είναι γνωστά, υπάρχουν σε φυσιολογική αφθονία και
ποικιλότητα και σε επίπεδα ικανά να εξασφαλίσουν τη
μακροπρόθεσμη αφθονία των ειδών και τη διατήρηση
της πλήρους αναπαραγωγικής τους δυναμικότητας».
4.α. Περιβαλλοντικοί στόχοι:
1) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της ισορροπίας
της βιομάζας στα ανώτερα τροφικά επίπεδα προς το
σύνολο του αλιεύματος των βενθοπελαγικών ψαριών.
4.β. Περιβαλλοντικοί δείκτες:
1) Η αναλογία της βιομάζας στα ανώτερα τροφικά
επίπεδα προς το σύνολο του αλιεύματος των βενθο−
πελαγικών ψαριών.
Παράμετρος ποιοτικής περιγραφής 5: «Ο ανθρωπο−
γενής ευτροφισμός ελαχιστοποιείται, και ιδίως οι δυ−
σμενείς επιπτώσεις του, όπως απώλειες της βιοποικι−
λότητας, υποβάθμιση του οικοσυστήματος, η έξαρση
επιβλαβούς φυκοπλαγκτού και η έλλειψη οξυγόνου στον
βυθό των θαλασσών».
5.α. Περιβαλλοντικοί στόχοι:
1) Μείωση του εισερχόμενου στο θαλάσσιο περιβάλ−
λον οργανικού φορτίου και θρεπτικών συστατικών από
σημειακές και μη σημειακές πηγές.
2) Μείωση της νιτρορυπάνσης από γεωργικές δραστη−
ριότητες στα Πλαίσια των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής προκειμένου να περιοριστούν τα φορτία θρε−
πτικών συστατικών που καταλήγουν στους υδάτινους
αποδέκτες.
5.β. Περιβαλλοντικοί δείκτες:
1) Συγκέντρωση χλωροφύλλης.
2) Παρουσία επιβλαβών ειδών φυκών.
3) Συγκέντρωση, παρουσία μακροφυκών.
Παράμετρος ποιοτικής περιγραφής 6: «Η ακεραιότητα
του θαλάσσιου βυθού είναι σε επίπεδο τέτοιο που να
εξασφαλίζει ότι η δομή και οι λειτουργίες των οικοσυ−
στημάτων διασφαλίζονται και τα βενθικά ιδίως οικοσυ−
στήματα δεν επηρεάζονται δυσμενώς».
6.α. Περιβαλλοντικοί στόχοι:
1) Χαρτογράφηση των ευαίσθητων βενθικών ενδιαι−
τημάτων.
2) Διατήρηση της ισορροπίας της βενθικής μακρο−
πανίδας
6.β. Περιβαλλοντικοί δείκτες:
1) Η παρακολούθηση του ποσοστού των ανθεκτικών/
ευκαιριακών ειδών σε σχέση με την ολική αφθονία της
βενθικής μακροπανίδας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Παράμετρος ποιοτικής περιγραφής 7: «Η μόνιμη με−
ταβολή των υδρογραφικών συνθηκών δεν επηρεάζει
δυσμενώς τα θαλάσσια οικοσυστήματα».
7.α. Περιβαλλοντικοί στόχοι:
1) Πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις
ανθρωπογενούς προέλευσης μόνιμες μεταβολές των
υδρογραφικών συνθηκών που έχουν τοπικό χαρακτήρα.
7.β. Περιβαλλοντικοί δείκτες:
1) Εκτίμηση μεταβολών στην κατακόρυφη στρωμάτω−
ση με κύριους δείκτες:
α) Θερμοκρασία.
β) Αλατότητα.
γ) Πίεση.
δ) Θολερότητα.
ε) Συγκέντρωση χλωροφύλλης−α.
στ) Διαλυμένο οξυγόνο.
ζ) Ανόργανα Θρεπτικά.
η) Φυτοπλαγκτόν.
θ) Ζωοπλαγκτόν
2) Οι δείκτες των ρυθμών ανανέωσης των θαλάσσιων
υδάτων.
Παράμετρος ποιοτικής περιγραφής 8: «Οι συγκεντρώ−
σεις ρυπογόνων ουσιών βρίσκονται σε επίπεδα που δεν
προκαλούν επιπτώσεις ρύπανσης».
8.α. Περιβαλλοντικοί στόχοι:
1) Η εξειδίκευση των επιδράσεων των ρυπογόνων ου−
σιών και ο προσδιορισμός των επικρατουσών τάσεων
της συγκέντρωσης των ουσιών αυτών στην υδάτινη
στήλη, τα ιζήματα, τους θαλάσσιους οργανισμούς και
τα οικοσυστήματα.
8.β. Περιβαλλοντικοί δείκτες:
1) Η συγκέντρωση των ρυπογόνων ουσιών κατά πε−
ρίπτωση.
2) Τα είδη των ρυπογόνων ουσιών κατά περίπτωση.
Παράμετρος ποιοτικής περιγραφής 9: «Οι ρυπογόνες
ουσίες σε ψάρια και άλλα θαλασσινά που προορίζονται
για ανθρώπινη κατανάλωση δεν υπερβαίνουν τα επί−
πεδα που θεσπίζονται από την Κοινοτική νομοθεσία ή
άλλα συναφή πρότυπα».
9.α. Περιβαλλοντικοί στόχοι:
1) Η διατήρηση των ρυπογόνων ουσιών σε ψάρια και
άλλα θαλασσινά που προορίζονται για ανθρώπινη κα−
τανάλωση σε επιτρεπόμενα επίπεδα.
9.β. Περιβαλλοντικοί δείκτες:
1) Η συγκέντρωση των ρυπογόνων ουσιών σε ψάρια
και άλλα θαλασσινά που προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση.
2) Το πλήθος των ρυπογόνων ουσιών σε ψάρια και
άλλα θαλασσινά που προορίζονται για ανθρώπινη κα−
τανάλωση.
Παράμετρος ποιοτικής περιγραφής 10: «Οι ιδιότητες
και οι ποσότητες των απορριμμάτων στη θάλασσα δεν
βλάπτουν το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον».
10.α. Περιβαλλοντικοί στόχοι:
1) Η μείωση των απορριμμάτων ανθρωπογενούς προ−
έλευσης στις ακτές και το θαλάσσιο περιβάλλον.
10.β. Περιβαλλοντικοί δείκτες:
1) Η σύσταση, κατανομή, ποσότητα και προέλευση των
απορριμμάτων που βρίσκονται στις ακτές, την υδάτινη
στήλη και το θαλάσσιο πυθμένα.
Παράμετρος ποιοτικής περιγραφής 11: «Η εισαγωγή
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του υποθαλάσσι−
ου θορύβου, βρίσκεται σε επίπεδα που δεν επηρεάζει
δυσμενώς το θαλάσσιο περιβάλλον».
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10.α. Περιβαλλοντικοί στόχοι:
1) Ο έλεγχος των επιπέδων ενέργειας ώστε να μην
επηρεάζουν δυσμενώς το θαλάσσιο περιβάλλον.
10.β. Περιβαλλοντικοί δείκτες:
1) Η μέτρηση του υποθαλάσσιου θορύβου και εκτίμηση
των επιπτώσεων σε είδη, πληθυσμούς και τις κύριες
λειτουργικές ομάδες.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F
(2)
* Kατάργηση θέσης στην Περιφέρεια Αττικής.
Με την υπ’ αριθμ. 140152 −130888/01.10.2012 απόφαση
του Περιφερειάρχη Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 148 & 156 του Ν. 3528/07
(ΦΕΚ 26 Α΄ 9.2.2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» δια−
πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
λόγω παραίτησης, της μονίμου υπαλλήλου της Περιφέ−
ρειας Αττικής Κατσιδονιώτη Μαρίνας του Δημητρίου,
κατηγορίας TE κλάδου Μηχανικών με προσωποπαγή
θέση και βαθμό Β΄, από 19.9.2012, ημερομηνία δεύτερης
αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην παραί−
τησή του.
Η ανωτέρω προσωποπαγής θέση καταργείται από την
ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9863881125/27.9.2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1106/Γ΄/15.10.2012.
Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
F
Αριθμ. 39531/1707
(3)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Περιφέ−
ρειας Βορείου Αιγαίου της Περιφερειακής Ενότητας
Λέσβου για το διάστημα από Noέμβριο έως Δεκέμ−
βριο του 2012.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 283, του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18
εδ.2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας κλπ.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση»
(ΦΕΚ 180/Α΄/1999).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
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του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015».
6. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών Γ.Λ.Κ. αναφορικά με την υπε−
ρωριακή απασχόληση των υπαλλήλων.
7. Τις υπ’ αριθμ. 609/11.9.2012 και 610/11.9.2012 απόφα−
ση δέσμευσης πιστώσεων στο προϋπολογισμού οικο−
νομικού έτους 2012 του Φορέα 0072 της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου/Π.Ε. Λέσβου.
8. Τις υπ’ αριθμ. 607/11.9.2012 και 608/11.9.2012 αποφά−
σεις δέσμευσης πιστώσεων στο προϋπολογισμού οικο−
νομικού έτους 2012 του Φορέα 0310 της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου/Π.Ε. Λέσβου.
9. Το γεγονός ότι οκτώ (8) υπάλληλοι εκ των οποί−
ων, τέσσερις (4) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Λέσβου, δύο (2) υπάλληλοι της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, που απασχολού−
νται με έκτακτες ανάγκες (πλημμύρες, κατολισθήσεις,
πυρκαγιές, χιονοπτώσεις κ.α), ένας (1) υπάλληλος της
Διεύθυνσης Διοίκησης, ένας (1) υπάλληλος της Διεύ−
θυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη που απασχολούνται
υπερωριακά με την γραμματειακή υποστήριξη της Οι−
κονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Χωροταξίας−
Περιβάλλοντος και Υποδομών, για την αντιμετώπιση των
οποίων θα απασχοληθεί το προσωπικό των ανωτέρω
Διευθύνσεων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας
τους, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση τεσσάρων (4) υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λέσβου, ενός (1) υπαλλήλου της
Διεύθυνσης Διοίκησης, ενός (1) υπαλλήλου της Διεύθυν−
σης Εξυπηρέτησης του Πολίτη, και δύο (2) υπαλλήλων
της Αυτοτελούς Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από το Νο−
έμβριο έως το Δεκέμβριο έτους 2012 λόγω αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών
για το έτος 2012 μέχρι 320 ωρών συνολικά και για τους
οκτώ (8) υπαλλήλους της ΠΕ Λέσβου ως κατωτέρω:
1) μέχρι 160 ώρες συνολικά για δύο (2) Οδηγούς και
δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνι−
κών Έργων,
2) μέχρι 40 ώρες για μία (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης
Διοίκησης
3) μέχρι 40 ώρες για μία (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης
Εξυπηρέτησης του Πολίτη
4) μέχρι 80 ώρες για δύο (2) υπαλλήλους της Αυτοτε−
λούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ως κατωτέρω:
Υπερωρίες εργάσιμων ημερών:
α) δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Οδηγών της Διεύθυν−
σης Τεχνικών Έργων με είκοσι (20) ώρες το μήνα για
δύο (2) μήνες (2 x 20 x 2) = 80 ώρες.
β) δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανη−
μάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με είκοσι (20)
ώρες το μήνα για δύο (2) μήνες (2 x 20 x 2) = 80 ώρες.
γ) ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικο−
νομικού της Διεύθυνσης Διοίκησης με είκοσι (20) ώρες
το μήνα για δύο (2) μήνες (1 x 20 x 2) = 40 ώρες.
ε) ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικο−
νομικού της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη με
είκοσι (20) ώρες το μήνα για δύο (2) μήνες (1 x 20 x 2) =
40 ώρες.

στ) ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ένας
(1) υπάλληλος κλάδου TE Εργοδηγών Σχεδιαστών της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας με 20
ώρες το μήνα για δύο (2) μήνες (2 x 20 x 2) = 80 ώρες.
Σύνολο ωρών: 320 ώρες.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη−
σης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε−
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης για
τον κάθε υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με απόφαση
μας ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.400,00 €
θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικο−
νομικού έτους 2012 του Φορέα 0072 και ΚΑΕ 0511.0001
ποσό 2.480,00 € και ΚΑΕ 0512.0001 ποσό 1.810,00 € και
του Φορέα 0310 και ΚΑΕ 0512.0001 ποσό 990,00 € και
0511.0001 ποσό 1.120,00 €
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται οι
Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 15 Οκτωβρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ
F
Αριθμ. 361123 (12687)
(4)
Παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια διαγωνισμών
και την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων για την κά−
λυψη των αναγκών έτους 2013, στους Δήμους της Π.Ε.
Θεσσαλονίκης, στα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ιδρύματα αυτών.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 282, παρ. 1, 3
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209 περί Κύ−
ρωσης Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Β΄
185/1983) περί ανάδειξης προμηθευτών − χορηγητών από
τις αρμόδιες υπηρεσίες εμπορίου των νομαρχιών με
αρμοδιότητα του Νομάρχη, καθώς και περί παροχής
εξουσιοδότησης στους ενδιαφερόμενους φορείς για
την ανάδειξη από τους ίδιους προμηθευτών−χορηγη−
τών όταν ειδικοί λόγοι καθιστούν αδύνατη ή προδήλως
δυσχερή την ανάδειξη χορηγητών από τις νομαρχίες.
4. Το γεγονός ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευ−
τών καυσίμων για το σύνολο των υπηρεσιακών αναγκών
τόσο της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης όσο
και των Δήμων, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων αυτών (άρ−
θρο 209 του Ν. 3463/2006) είναι προδήλως δυσχερής
από τις Περιφέρειες.
5. Την ανάγκη παροχής εξουσιοδότησης στους ως άνω
φορείς βάσει του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ, προκειμένου
να προβούν στις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών
καυσίμων για το έτος 2013, λόγω της αποτελεσματικό−
τερης διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών από τους
ίδιους αλλά και της καλύτερης εξυπηρέτησης τους.
6. Το από 02.8.2012 πρακτικό της Επιτροπής Διαγω−
νισμών της Π.Κ.Μ.
7. Την υπ’ αριθμ. 1061/24.9.2012 απόφαση της Οικο−
νομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με ΑΔΑ: Β4ΤΜ7ΛΛ−ΠΘΣ,
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σχετικά με την έγκριση για παροχή εξουσιοδότησης
στους Δήμους, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ιδρύματα αυτών του
Ν. Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη προμηθευτών καυ−
σίμων για το έτος 2013.
8. Το γεγονός ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Την παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δια−
γωνισμών και την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων για
την κάλυψη των αναγκών του οικονομικού έτους 2013,
στους Δήμους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα Ν.Π.Δ.Δ. και
τα Ιδρύματα αυτών, ήτοι των Δήμων: Θεσσαλονίκης,
Κορδελιού − Ευόσμου, Νεάπολης − Συκεών, Παύλου Μελά,
Αμπελοκήπων − Μενεμένης, Καλαμαριάς, Πυλαίας −
Χορτιάτη, Χαλκηδόνος, Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά,
Θερμαϊκού, Θέρμης, Βόλβης.
Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. 93714/8505
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες.
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− Στον Αντιπεριφερειάρχη Χατζηιωάννου Αντώνιο του
Σταύρου μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες που αφο−
ρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Αγροτικής
Οικονομίας, Αλιείας και Κτηνιατρικής (άρθρα 14,15 και
16 του Π.Δ. 130/2010).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 330/2011 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 5 Οκτωβρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 6633
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια−
τρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για
τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2012.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

(5)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β) του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α΄/27.12.2010) «Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
2. Την υπ’ αριθμ. 92181/8376/2.10.2012 απόφασή μας περί
αποδοχής παραίτησης Αντιπεριφερειαρχών.
3. Την υπ’ αριθμ. oικ. 93167/8456/4.10.2012 (ΥΟΔΔ 489)
απόφασή μας με την οποία ορίστηκαν Αντιπεριφερει−
άρχες
4. Την υπ’ αριθμ. 330/2011 απόφασή μας (ΦΕΚ 408/
Β΄/16.3.2011) με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες
στους Αντιπεριφερειάρχες.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 330/2011 απόφασή μας
ως εξής:
Α) Καταργούμε τις δυο τελευταίες παραγράφους με
τις οποίες είχαν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες στους Αντι−
περιφερειάρχες Διακοσταυριανού−Σώζου Δέσποινα και
Παμπάκα Σωτήριο και
Β) Μεταβιβάζουμε στους ορισθέντες με την υπ’ αριθμ.
93167/8456/4.10.2012 απόφασή μας Αντιπεριφερειάρχες
την άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων:
− Στην Αντιπεριφερειάρχη Φτακλάκη Παρασκευή−Ελευ−
θερία του Παναγιώτη μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες
που αφορούν σε θέματα Απασχόλησης (άρθρο 19 παρ.
3γ του Π.Δ. 130/2010) και Τουρισμού (άρθρο 20 του Π.Δ.
130/2010). Επίσης της μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα
για την παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμά−
των (πλην ΕΣΠΑ) και τη συνεργασία με περιφερειακούς
θεσμούς και διεθνείς φορείς.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,159, 186, 282 και 283 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α 727.12.2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26/Α΄/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροπο−
ποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνια−
τρικής της Π.Ε. Λακωνίας προκειμένου να τακτοποιηθούν
αυξημένες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες για τον
Ποιοτικό ’Ελεγχο νωπών οπωροκηπευτικών και μετα−
ποιημένων αγροτικών προϊόντων, τον Φυτοϋγειονομικό
Έλεγχο εσπεριδοειδών κ.λ.π., την συλλογή στατιστικών
στοιχείων, και το πρόγραμμα εξυγίανσης του ζωικού κε−
φαλαίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 11462/18.9.2012 έγγραφο
της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής.
6. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι της Διεύ−
θυνσης ασχολήθηκαν και εξακολουθούν να ασχολούνται
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
7. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που θα προ−
κύψει υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 5.500 €
συνολικά και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Λακωνίας Ειδικού Φορέα 4291 και
ΚΑΕ 5323.0001, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
8. Την υπ’ αριθμ. 7039/3.10.2012 (ΑΔΑ: Β4ΤΖ7Λ1−7ΕΤ)
απόφαση ανάληψης πίστωσης της Διεύθυνσης Διοικη−
τικού − Οικονομικού/Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης της
Π.Ε. Λακωνίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες για δώδεκα
(12) συνολικά υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής
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Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενό−
τητας Λακωνίας.
Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης ορίζονται κατά
ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε
υπάλληλο.
Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου
υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο
απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απα−
σχόλησης για τον κάθε ένα, κατά μήνα.
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σπάρτη, 12 Οκτωβρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
Αριθμ. 113879/ΓΠ−26616
(7)
Καθορισμός της υπερωριακής εργασίας και της εργασί−
ας κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς
και κατά τις νυκτερινές ώρες του με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπι−
κού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/2007 «Κώ−
δικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλή−
λων» και 20 του Ν. 4024/2011, σύμφωνα με τις οποίες
ρυθμίζεται το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ, πέρα από το υποχρεω−
τικό ωράριο, για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών
ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/1997, σύμφωνα με τις οποίες «η όλως εξαιρε−
τική ή απρόβλεπτη ή έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη για
την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται
με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου».
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του
Ν. 4071/2012.
4. Την υπ’ αριθμ. 15890/180106/24−9−2012 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας (Β΄ 2746), με την οποία
καθορίστηκε εξαιρετικό ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών
του Δήμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η
Υπηρεσία Καθαριότητας.
5. Την υπ’ αριθμ. 2/13/917/0022/2012 (ΦΕΚ 414/23−2−2012)
κοινή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης − Οι−
κονομικών και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρ−
θρου 7, όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δη−
μοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δικαιούται τα επιδόματα και
τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 15, 16, 17 και 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α΄),
εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης τους.
6. Το υπ’ αριθμ. Ε 1383/30.8.2012 έγγραφο του Ανα−
πληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Καθαριότητας
στο οποίο επισημαίνεται ότι ο νέος Δήμος λόγω της

μεγάλης έκτασης του αντιμετωπίζει προβλήματα στους
τομείς δράσης (αποκομιδή απορριμμάτων οδοκαθαρι−
σμό, πυροπροστασία, προστασία περιβάλλοντος κ.ά)
και έρχεται αντιμέτωπος με έκτακτα καιρικά φαινόμενα,
όπως υψηλές θερμοκρασίες, βροχές, χιονοπτώσεις, με
επακόλουθο την αναγκαιότητα της άμεσης κινητοποί−
ησης των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση τους. Όλοι
οι πιο πάνω λόγοι, σε συνδυασμό με την έλλειψη προ−
σωπικού, επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία του με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου
μας για το διάστημα έως 31.12.2012.
7. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς
του προϋπολογισμού του Δήμου, αποφασίζουμε:
Την υπερωριακή εργασία του με σχέση εργασίας Ιδιω−
τικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού της Υπηρε−
σίας Καθαριότητας του Δήμου μας, για το διάστημα από
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης και μέχρι 31.12.2012, ως εξής:
Εργασία
Κυριακών
Προτεινόμενος Υπερωριακή και
αριθμός
απογευματινή εξαιρέσιμων
υπαλλήλων
εργασία
ημερών
πέραν της
υποχρεωτικής

Νυκτερινή
εργασία
Κυριακών και
εξαιρέσιμων
ημερών
πέραν
της
υποχρεωτι−
κής

Ένας (1)
40
32
32
οδηγός ΔΕ
Πέντε (5)
200
160
160
εργάτες ΥΕ
Δύο (2)
χειριστές
80
64
64
σκούπας ΔΕ
Σύνολο ωρών απασχόλησης: 832.
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 3.140,00 €.
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 20.6042−001
ποσού 40.000.00 €.
Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται
με βεβαίωση του οικείου Διευθυντή περί της υπερωρι−
ακής απασχόλησης των υπαλλήλων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 16 Οκτωβρίου 2012
Ο Δήμαρχος
ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 257/2012
(8)
Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης ανακύκλωσης
φύλλων πολυαιθυλενίου (Νάυλον) με την επωνυμία
«Δημοτική Επιχείρηση Ιεράπετρας ΜΙΝΩΣ».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 12787/89/20.2.1990 απόφαση του Νο−
μάρχη Λασιθίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.
435/16.7.1990 ΦΕΚ, και αφορά στη σύσταση της παρα−
πάνω Επιχείρησης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν. 3852/2011 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο−
κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Πράξη ελέγχου νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης,
η υπ’ αριθμ. 1258/27.9.2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αποφασίζουμε:
1. Τη λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης ανακύ−
κλωσης φύλλων πολυαιθυλενίου (Νάυλον) με την επωνυ−
μία «Δημοτική Επιχείρηση Ιεράπετρας ΜΙΝΩΣ», η οποία
συστήθηκε με τη με αριθμό 12787/89/20.2.1990 Απόφαση
του Νομάρχη Λασιθίου, που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ.
435/16.7.1990 ΦΕΚ, τεύχος Β΄.
2. Ορίζει εκκαθαριστές, τους ορκωτούς ελεγκτές:
α) Δηλάρη Θεόδωρο με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 10481 και β) Αλεβίζο
Παναγιώτη με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 15391.
Η αμοιβή τους ορίζεται στο ποσό των 800,00 ευρώ
μηνιαίως συν το ΦΠΑ (400,00 € έκαστος) και για διά−
στημα έως 5 μήνες και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 10/6142.02
«Αμοιβές ορκωτών Λογιστών» του προϋπολογισμού του
Δήμου Ιεράπετρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιεράπετρα, 16 Αυγούστου 2012
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 1645
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης
Ληξιάρχων Δήμου Ρόδου.

(9)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 2/78400/14.11.2011 διευ−
κρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οι−
κονομικών καθώς και το υπ’ αριθμ. 2/94652/0022/2012
έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Την εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Μητρώων υπ’ αριθμ. 2/
96330/17.8.2012, σχετικά με υπερωριακή απασχόληση
των ληξιάρχων των Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Ρό−
δου καθώς και την εγγραφεί πίστωση στον προϋπολο−
γισμό του οικονομικού έτους 2012 στον ΚΑ 10−6012.0001
ποσού 100.000€ (μόνιμο προσωπικό).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007
5. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.
6. Την υπ’ αριθμ. 1080/1−7−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ
1773/τ. Β΄/5.8.2011) περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρ−
χου για τις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Καμείρου,
Λινδίων, Ν. Ρόδου, Καλλιθέας, Αφάντου, Πεταλούδων,
Ιαλυσού, Ατταβύρου και Ροδίων του Δήμου Ρόδου Νομού
Δωδ/σου καθώς και την υπ’ αριθμ. 1806/16−9−2011 (ΦΕΚ
2382/τ. Β΄/26.10.2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί ανάθεσης κα−
θηκόντων Ληξιάρχου για τη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού
του Δήμου Ρόδου Ν. Δωδ/σου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή με αμοιβή
εργασία πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο και μέχρι
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31.12.2012 η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες ανά
υπάλληλο μηνιαίως για τους ληξιάρχους των κάτωθι
Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Ρόδου:
Δημοτική Ενότητα Ροδίων, Δημοτική Ενότητα Αρχαγ−
γέλου, Δημοτική Ενότητα Καμείρου Δημοτική Ενότητα
Λίνδου, Δημοτική Ενότητα Ν. Ρόδου, Δημοτική Ενότητα
Καλλιθέας, Δημοτική Ενότητα Αφάντου, Δημοτική Ενό−
τητα Πεταλούδων, Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού, Δημοτική
Ενότητα Ατταβύρου.
Τα καθήκοντα των Ληξιάρχων εντάσσονται στα έκτα−
κτα και απρόβλεπτα έχουν να κάνουν με την τέλεση
γάμων τις απογευματινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες
αλλά και ανάλογη έκδοση αποσπασμάτων ληξιαρχικών
πράξεων που έχουν επείγον χαρακτήρα.
Η προκαλούμενη δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό
των 3.735 € (9 άτομα x 20ώρες x 3μήνες x 6,03 = 3.256,20 €
και 1 άτομο x 20ώρες x 3μήνες x 7,98 = 478,80 €).
Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 10 Οκτωβρίου 2012
Ο Δήμαρχος
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ
F
Αριθμ. απόφ. 15/171/2012
(10)
Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 4/61/25.2.2011
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 782/Β΄/9.5.2011.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
2. Την υπ’ αριθμ. 4/61/25.2.2011 απόφασης του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος, η οποία δημοσιεύτηκε
στο με αριθμό φύλλου 782/Β΄/9.5.2011 ΦΕΚ, σύμφωνα με
την οποία συστάθηκε το ΝΠ.Δ.Δ Δήμου Δωρίδος με την
επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου
Δωρίδος» κατά τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 4,
Ν. 3852/2010.
3. Tην υπ’ αριθμ. 1912/187124/27.9.2012 απόφαση της Γεν.
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 4/61/
25.2.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Δωρίδος ως εξής:
«…Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι α) Η ετήσια επιχορήγηση
του Δήμου, η οποία δεν θα ξεπερνά τις 200.000,00 €
κατ’ έτος, και τυχόν έκτακτη επιχορήγηση, το ύψος της
οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανά−
γκες, που οδηγούν στην καταβολή της. …».
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λιδωρίκι, 9 Οκτωβρίου 2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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