
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφα-
σης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων που αφορά στη «α) Ρύθμιση οφειλών 
βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου 
Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέ-
ας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του 
ν. 4446/2016 (Α’ 240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη 
καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης».

2 Έγκριση της υπ’ αριθ.170/2017 απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού, περί σύστασης 
μίας (1) προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στο ΟΕΥ του Δήμου.

3 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Σπετσών, ως προς το άρθρο 13 
αυτού.

4 Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξι-
ολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (A΄ 33) 
για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας και τα εποπτευόμενα από αυτή 
Ν.Π.Δ.Δ.

5 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων προσληφθέ-
ντων στoν Δήμο Ιεράπετρας.

6 Απαλλαγή του Γεωργίου Νταλιάνη του Βασιλείου 
από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενό-
τητας Οινούντος του Δήμου Σπάρτης Ν. Λακωνίας.

7 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου για το Ληξιαρ-
χείο της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος του Δή-
μου Σπάρτης Νομού Λακωνίας.

8 Τροποποίηση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη-
σης ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ Α.Ε. (πρώην ΚΟΡΔΕΛΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.), η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1165 (1)
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφα-

σης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων που αφορά στη «α) Ρύθμιση 

οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του 

Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φο-

ρολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 

57-61) του ν.  4446/2016 (Α’ 240), και β)  ρύθ-

μιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή 

απώλειας της ρύθμισης».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 57 - 61 του ν. 4446/2016 

(Α΄ 240) και ειδικότερα, τις διατάξεις της παραγράφου 
4 του άρθρου 61, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γε-
νικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να ρυθμίζει τον 
τρόπο και τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων και κάθε 
άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων 
αυτών.

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
3. Τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (Α’ 179).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 (Α’ 166).
5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) 
και ειδικότερα των άρθρων 1,2, 13, 14, 17 και 41, όπως 
ισχύουν.

6. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 και ει-
δικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού, με τις 
οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 
Εσόδων να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει 
καθήκοντα του σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

9. Την αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (ΦΕΚ 
Β’ 968/22.3.2017) Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.

10. Την αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805/ΕΞ/2017/ 
31.7.2017 (ΦΕΚ Β’ 2743/31.7.2017) «Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ’’Με εντολή 
Διοικητή’’ σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».

11. Την ΠΟΛ. 1006/2017 (Β’ 43) απόφαση Διοικητή 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

12. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 43 του 
ν. 4174/2013, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να ορίζει λεπτομέρειες 
για την εφαρμογή του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

13. Την ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2556/24.7.2017) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων.

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Μετά το άρθρο 5 της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Άρθρο 6
Σε περίπτωση που σε βάρος φορολογουμένου ο 

οποίος υποβάλλει ή έχει υποβάλει δήλωση με βάση 
τις διατάξεις του ν. 4446/2016 εκδίδεται αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου 
για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα του άρθρου 3 του 
ν. 3691/2008, εκτός του αδικήματος της υποπερίπτωσης 
α’ της περίπτωσης ιη’ του ίδιου άρθρου και νόμου, ο φο-
ρολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των 
διατάξεων των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016, 
εκτός αν αποδείξει ότι τα ποσά που περιλαμβάνονται 
στη δήλωση με βάση τις διατάξεις του ν. 4446/2016 
δεν προέρχονται από το έγκλημα για το οποίο καταδι-
κάστηκε με αμετάκλητη απόφαση κατά τα ανωτέρω.

Η παρούσα καταλαμβάνει δηλώσεις που υποβλήθη-
καν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4446/2016 
(ΦΕΚ 240 Α΄/22-12-2016) και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αριθμ. 78432/28298 (2)
Έγκριση της υπ’ αριθ.170/2017 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού, περί σύ-

στασης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου στο ΟΕΥ του Δήμου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης 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 αυτοδιοί-
κηση 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 - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 225, 109 παρ. 4, 5 και 7 
του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 8 του ν. 2643/1998 
(ΦΕΚ 220/Α΄/28-09-1998) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3227/ 
2004, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.  4186/2013 
(ΦΕΚ 193/Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

9. Την αριθμ. 413/2010 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήμα-
τος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε 
αποδεκτή, κρίθηκε νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης 
Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ 
μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον 
ΟΑΕΔ προγράμματος ορισμένου χρόνου, βάσει του οποί-
ου απασχολούνται, όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν 
την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησή τους, κατά τα 
προβλεπόμενα στην διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 
του ν. 3227/2004.

10. Το υπ’ αριθ. 5843/31.03.2015 έγγραφο του Υπουρ-
γείου  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
με θέμα: «Συνέχιση απασχόλησης ΑΜΕΑ, μετά τη λήξη 
προγράμματος του ΟΑΕΔ» σύμφωνα με το οποίο, στην 
περίπτωση της συνέχισης της απασχόλησης των ΑΜΕΑ 
μετά τη λήξη των συμβάσεών τους, σε εφαρμογή του 
άρθου 11 παρ. 1 του ν.3227/2004, όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 56 του ν.4186/2013, οι συμβάσεις των ΑΜΕΑ 
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μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις εργασίας αο-
ρίστου χρόνου, καθώς η σχέση εργασίας τους θα μπορεί 
να λυθεί μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από 
το άρθρο 11 του ν.2643/1998.

11. Την υπ’ αριθ. 262/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Κορυδαλλού περί λύσης της Δημοτικής 
Κατασκευαστικής Επιχείρησης Κορυδαλλού (ΔΗΚΕΚ) Α.Ε.

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5285/16.01.2015 εγκύκλιο σχε-
τικά με την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο 
ΦΕΚ πράξεων στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης 
Γ.Ε.ΜΗ.

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 53736/29683/24.05.2015 από-
φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 245/2014 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορυδαλλού περί 
μεταφοράς επιδοτούμενου προγράμματος του ΟΑΕΔ για 
ΑΜΕΑ και της υπαλλήλου Αναστασίας Μαρίνας στο Δήμο 
Κορυδαλλού λόγω λύσης της Δημοτικής Κατασκευαστι-
κής Επιχείρησης Κορυδαλλού ΑΕ., μέχρι τη λήξη του προ-
γράμματος(ΦΕΚ 1767/τ.Γ’/19.08.2015).

14. Την υπ’ αριθ.465/21.09.2015 (ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορυδαλ-
λού περί μεταφοράς της προαναφερόμενης υπαλλή-
λου στο Δήμο, μέχρι λήξης του Προγράμματος, ήτοι 
17.11.2017.

15. Την υπ’ αριθ. 170/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κορυδαλλού με θέμα την συνέχιση της 
απασχόλησης στο Δήμο της Αναστασίου Μαρίνας του 
Πέτρου μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ΑμεΑ, 
τη μετατροπή της σύμβασης της σε αορίστου χρόνου 
για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
με πρόγραμμα ΝΘΕ (3+1)και τη σύσταση μιας προσωρι-
νής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου.

16. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β2Δ/225/8993/19-05-
2014 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

17. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 30277/29-12-2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 170/2017 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού, περί σύστασης μίας 
(1) προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Κορυδαλλού, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αναστασίου Μαρίνα του Πέτρου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ 1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

Η εν λόγω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιον-
δήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
2.750,00€ περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋ-

πολογισμό του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 
2017 σε βάρος των Κ.Α. 10-6021.001, 10.6052.0001, ανά-
λογη δε δαπάνη ύψους 16.500,00€ θα προβλεφθεί στους 
αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων 
οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 91294/32326 (3)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Σπετσών, ως προς το άρθρο 

13 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 Αποκε-
ντρωμένης 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 αυ-
τοδιοίκηση 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 Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική 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) «Εθνι-
κό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγη-
σης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια 
αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοί-
κησης) και άλλες διατάξεις».
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013 
(ΦΕΚ 174/Α΄/2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δό-
μησης – 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 μεσοπρό-
θεσμου 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 35402/29218/22.06.2013 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 1905/Β΄/05.08.2013), περί τροποποίησης του ΟΕΥ 
του Δήμου Σπετσών.

11. Την 01/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Σπετσών, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ 
του Δήμου Σπετσών.

12. Την 125/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Σπετσών, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ, ως 
προς το άρθρο 13 αυτού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
24 του ν. 4479/2017.

13. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου – Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ 
Ν. Πειραιά, που διατυπώθηκε στο 15/2017 πρακτικό του.

14. Την 68/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Σπετσών.

15. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ  2055/
Β΄/14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η 125/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλί-
ου Σπετσών, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ του 
Δήμου Σπετσών και σύστασης των κάτωθι νέων θέσεων 
που θα συμπεριληφθούν στο άρθρο 13 του ισχύοντα 
ΟΕΥ, θέσεων που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες 
σχετικές με την καθαριότητα, σε εφαρμογή του άρθρου 
24 του ν. 4479/2017, ως εξής:

Κατηγορία – κλάδος αριθμός

ΥΕ Εργατών καθαριότητας 3

ΔΕ Οδηγών ανυψωτικού μηχανήματος 1

Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 65.592,00 € και θα καλυφθεί από τους ΚΑ 20.6011 
και 20.6051.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγενέστερη 35402/ 29218/ 
22.06.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ

Αριθμ. οικ. 15346/195646 (4)
Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξι-

ολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (A΄ 33) 

για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας και τα εποπτευόμενα από αυτή 

Ν.Π.Δ.Δ.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α’) «Εθνικό 

Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθ-
μολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων και άλλες δια-
τάξεις».

β) Του άρθρου 81 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

γ) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

δ) Των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

ε) Του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’) 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

στ) Των άρθρων 6 και 280 (Ι) του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 
Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

ζ. Του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 
Α΄/27.12.2010), όπως ισχύει.

2. Την υπ΄αριθμ. 13917/15.5.2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(250/τ.ΥΟΔΔ).

3. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-
12-2016 (ΦΕΚ 4434 Β’) απόφαση της Υπουργού Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Καθορισμός της μορφής 
και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγη-
σης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016».

4. Την αριθμ. οικ. 8003/95320/01.06.2016 (ΦΕΚ Β΄1743) 
απόφαση «Σύσταση - Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας».

5. Την αριθμ. οικ. 9548/115736/01.07.2016 (ΑΔΑ: ΩΝΥ-
ΜΟΡ10-ΞΝΠ) απόφαση «Ορισμός μελών Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. οικ. 699/8295/23.01.2017(ΑΔΑ: Ω4ΚΕΟΡ10-
Γ9Σ) και υπ’ αριθμ. οικ. 14730/187967/24.10.2017 (ΑΔΑ: 
6ΠΒΖΟΡ10-8ΞΠ) όμοιες.
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6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ. 7513/ 
03.03.2017 (ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: 
«ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’/33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗΣ – Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογο-
δοσία και συμμετοχή».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση - συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιο-
λόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (A΄33) για την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
και τα εποπτευόμενα από αυτή Ν.Π.Δ.Δ. που δε διαθέ-
τουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με έδρα την οδό 
Σωκράτους 111 στη Λάρισα.

2. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από:
α) Τον/την Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρο, με 
ομοιόβαθμο αναπληρωτή/τριά του/της, από τον οικείο 
φορέα, όπως αυτός/τη θα προκύψει έπειτα από δημόσια 
κλήρωση.

β) Έναν/μια Προϊστάμενο/η Γενικής Διεύθυνσης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας, ως τακτικό μέλος, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή/
τρια του/της, από τον οικείο φορέα, όπως αυτοί θα προ-
κύψουν έπειτα από δημόσια κλήρωση.

γ) Έναν/μια Προϊστάμενο/η Γενικής Διεύθυνσης από 
άλλο φορέα, ως τακτικό μέλος, με ομοιόβαθμο ανα-
πληρωτή/τριά του/της από άλλο φορέα, όπως αυτοί θα 
προκύψουν έπειτα από δημόσια κλήρωση μεταξύ υπο-
ψηφίων πέντε (5) διαφορετικών φορέων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν προ-
ϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, ορίζονται ως μέλη τακτικά 
και αναπληρωματικά, προϊστάμενοι Διευθύνσεων, από 
τους οποίους υποχρεωτικά ένας προέρχεται από άλλον 
φορέα, με δημόσια κλήρωση.

3. Στην Επιτροπή συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
α) Δύο αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων 

ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, αναλόγως της 
εργασιακής σχέσης του αξιολογούμενου.

β) Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογού-
μενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.

4. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοίκησης της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

5. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η 
αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και 
των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις πα-
ραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 
και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 
16 του ν. 4369/2016.

6. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις 
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που 
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκε-
κριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση 

του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του 
παίρνει ο αναπληρωτής του.

7. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό-
γησης είναι διετής.

8. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, 
τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξι-
ολόγησης εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 14281 (5)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 

κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων προσληφθέ-

ντων στoν Δήμο Ιεράπετρας.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010, «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», 
όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του 
ν. 4368/2016.

5. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017).

6. Τα αριθ. πρωτ.: 8137/25-9-2017 και αριθ. πρωτ.: 
11713/ 16-10-2017 έγγραφα του Δήμου Ιεράπετρας, 
αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.

7. Την Δ.Υ. 25-9-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό 
του ως άνω Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συ-
γκεκριμένα στον Κ.Α. 60.6614.02 έχουν προβλεφθεί 
πιστώσεις για την πληρωμή των εκτός έδρας οδοιπο-
ρικών εξόδων των προσληφθέντων υπαλλήλων, στο 
πλαίσιο του Υποέργου: «Δομή Παροχής Βασικών Αγα-
θών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας» της 
Πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας», συνολικού ποσού 
7.231,38 ευρώ.
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8. Την Δ.Υ. 25-9-2017 βεβαίωση σε ορθή επανάληψη 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ιεράπετρας, με την οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπο-
λογισμό του ως άνω Δήμου οικονομικού έτους 2017 και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 60.6614.01 έχουν προβλεφθεί 
πιστώσεις για την πληρωμή των εκτός έδρας οδοιπο-
ρικών εξόδων των προσληφθέντων υπαλλήλων, στο 
πλαίσιο του Υποέργου: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιερά-
πετρας» της πράξης : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράπε-
τρας», συνολικού ποσού 5.040,80 ευρώ, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας μετακινούμενων προ-
σώπων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου προσληφθέντων στον Δήμο Ιεράπετρας, ως κα-
τωτέρω:

ΔΟΜΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΟΡΙΟ

ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΤ΄ΕΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ

1 Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 10

2 Τ.Ε.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

10

ΔΟΜΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ /
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΟΡΙΟ

ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΤ΄ΕΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ

1 Δ.Ε.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

10

2 Τ.Ε.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

10

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 6 Νοεμβρίου 2017

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

Αριθμ. 276579 (6)

Απαλλαγή του Γεωργίου Νταλιάνη του Βασιλείου 

από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενό-

τητας Οινούντος του Δήμου Σπάρτης Ν. Λακωνίας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 9 παρ. 15 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/ 
15.6.1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/30.5.1997 Α’) που αφορά τη διοίκηση, οργάνω-
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του ν. 3852/ 
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοί-
κησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις».

5. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ανα-
φορικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου.

6. Την αριθμ. 140634/22-6-2017 (ΦΕΚ  2208/τ.Β΄/ 
29.6.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ’’Με εντολή Συ-
ντονιστή’’ στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

7. Την αριθμ. 75134/4842/26.9.2014 (ΦΕΚ 2723/τ.Β΄/ 
13.10.2014) απόφασή μας με την οποία ανατέθηκαν 
καθήκοντα Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής 
Ενότητας Οινούντος του Δήμου Σπάρτης στον υπάλληλο 
Νταλιάνη Γεώργιο του Βασιλείου κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων.

8. Το αριθμ. 29143/26.10.2017 έγγραφο του Δημάρχου 
Σπάρτης καθώς και την επισυναπτόμενη σε αυτό από 
20.10.2017 αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου Νταλιάνη 
Γεωργίου του Βασιλείου από τα καθήκοντα του Ληξι-
άρχου της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος του Δήμου 
Σπάρτης, αποφασίζουμε:

Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δη-
μοτικής Ενότητας Οινούντος του Δήμου Σπάρτης τον 
Νταλιάνη Γεώργιο του Βασιλείου μόνιμο υπάλληλο του 
Δήμου Σπάρτης κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 6 Νοεμβρίου 2017

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 279261 (7)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου για το Ληξιαρ-

χείο της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος του Δή-

μου Σπάρτης Νομού Λακωνίας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 2 του 

ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 15 του ν. 2307/1995 
(ΦΕΚ 113/τ.Α΄/15-6-1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/30.5.1997 Α’) «διοίκηση, οργάνωση, στελέχω-
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του ν. 3852/ 
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 45 του 
ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16-6-2011) όπως συμπλη-
ρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 19 του άρθρου 12 του 
ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012).

5. Την αριθμ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής 
Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση 
ΟΤΑ σύμφωνα με το ν.  3852/2010» (ΦΕΚ  1984/τ.Β΄/ 
22.12.2010).

6. Την αριθμ. 65/2010 (αριθμ. πρωτ. Φ. 127080/57510/ 
31-12-2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξι-
αρχικών βιβλίων των νέων δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση ΟΤΑ με το ν. 3852/2010».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

8. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

9. Την αριθμ. 140634/22-6-2017 (ΦΕΚ  2208/τ.Β΄/ 
29.6.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ’’Με εντολή Συ-
ντονιστή’’ στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

10. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σπάρτης που συστάθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 3852/2010 αποτελείται από επτά (7) 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και υποδιαιρείται 
σε επτά (7) ληξιαρχικές περιφέρειες.

11. Την αριθμ. 75134/4842/26.9.2014 (ΦΕΚ 2723/ τ.Β΄/ 
13.10.2014) απόφασή μας με την οποία ανατέθηκαν κα-
θήκοντα Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής 

Ενότητας Οινούντος του Δήμου Σπάρτης στον υπάλληλο 
Νταλιάνη Γεώργιο του Βασιλείου κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων.

12. Την αριθμ. 276579/6.11.2017 απόφασή μας με την 
οποία απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της 
Δημοτικής Ενότητας Οινούντος του Δήμου Σπάρτης ο 
Νταλιάνης Γεώργιος του Βασιλείου υπάλληλος του Δή-
μου Σπάρτης κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

13. Το αριθμ. 29143/26.10.2017 έγγραφο του Δημάρ-
χου Σπάρτης στο οποίο εκθέτει ότι αδυνατεί να εκτελέσει 
τα καθήκοντα ληξιάρχου και προτείνει την ανάθεση των 
καθηκόντων αυτών για την ληξιαρχική περιφέρεια της 
Δημοτικής Ενότητας Οινούντος του Δήμου Σπάρτης στη 
δημοτική υπάλληλο Κολέτσα Ειρήνη του Θωμά κλάδου 
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

14. Το γεγονός ότι η Δημοτική Ενότητα Οινούντος του 
Δήμου Σπάρτης έχει πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοί-
κων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου για 
το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος του 
Δήμου Σπάρτης Ν. Λακωνίας στη δημοτική υπάλληλο 
Κολέτσα Ειρήνη του Θωμά κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 6 Νοεμβρίου 2017

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(8)
Τροποποίηση επενδυτικού σχεδίου της επιχεί-

ρησης ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ Α.Ε. (πρώην ΚΟΡΔΕ-

ΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.), η οποία έχει υπαχθεί στις διατά-

ξεις του ν. 3299/2004.

Με την 29864/620/Π02/5/00206/Ε/ν. 3299/04/ 
3.11.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μα-
κεδονίας – Θράκης εγκρίνεται η συγχώνευση με απορ-
ρόφηση της «ΚΟΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «SUNSET» 
από την «ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΓΑΛΑΝΗ Α.Ε.», με τον όρο της συνέχισης της λειτουργί-
ας της επένδυσης της απορροφούμενης εταιρείας, που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/86374/1821/Π02/5/00206/
Ε/ν. 3299/2004/ 23-6-2014  (ΦΕΚ Β΄ 1788/30-6-2014) από-
φαση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004 του Πε-
ριφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο ίδιο 
παραγωγικό αντικείμενο. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 
(ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ) ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1844,94 
Μ2 ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
726.89 Μ2, στη θέση ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, του Δήμου Θάσου, 
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του Νομού Καβάλας, συνολικού κόστους επένδυσης 
1.096.144,51 €.

Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και η αλλαγή της επω-
νυμίας από «ΚΟΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «SUNSET» σε 
«ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ 

Α.Ε.» και ορίζονται οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας σε 
5,7 Ε.Μ.Ε.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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