
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση χωροθέτησης δυο (2) θέσεων στάθμευ-
σης οχημάτων για ΑμεΑ στον Δήμο Χίου.

2 Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 51/2020 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων 
σχετικά με «Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης 
στην πόλη της Λάρισας».

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 31637/7-12-2015 από-
φασης (Β’  2725), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αρ. 2387/15-2-2017 (Β’  608), 15210/16-8-2017
(Β’  2978), 20931/8-11-2018 (Β’  5443), 1777/
20-2-2019 (Β΄ 639) και 7990/23-5-2019 (Β’  2136) 
όμοιες αποφάσεις, σχετικά με την τροποποίηση 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 
του Δήμου Καβάλας.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων και 
με σύμβαση εργασίας Ι.Δ., υπαλλήλων της Δι-
εύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θρά-
κης, έως την 31-12-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 46467/MOE  (1)
Έγκριση χωροθέτησης δυο (2) θέσεων στάθμευ-

σης οχημάτων για ΑμεΑ στον Δήμου Χίου .

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107),

- του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87),

- του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236),

- της παρ.  1 του άρθρου 52 και των άρθρων 52Α και 
109 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας» (Α’ 57), όπως ισχύουν,

- της παρ.  1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α’ 47).
2. Τις υπ’ αρ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφά-

σεις του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις 
οδούς αρμοδιότητάς τους.

3. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλο-
γικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείας 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Την υπό στοιχεία οικ. 53774/6893/01.10.2013 από-
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου που αφορά στην ανάθεση στην Διεύθυν-
ση Τεχνικού Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας 
έγκρισης αποφάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων.

5. Την υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) (ΑΔΑ: 
681Β465ΧΘ7-ΨΛΥ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αναπληρω-
τής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθή-
κοντα Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.

6. Την υπ’ αρ. 32950/06-06-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή ΑΔ Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παρο-
χή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προ-
ϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (Β΄ 2034) 
(ΑΔΑ: 65ΦΟΡ1Ι-1ΣΨ).

7. Την υπ’ αρ. 37/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Χίου (ΑΔΑ: ΨΓΚΣΩΗΝ-Π3Α) και την εισήγηση, με 
εγκεκριμένη μελέτη, της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Χίου.

8. Την υπ’ αρ. 40/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Χίου (ΑΔΑ: 6ΙΜ7ΩΗΝ-7ΗΛ) και την εισήγηση, με 
εγκεκριμένη μελέτη, της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Χίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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9. Το υπ’ αρ. 12377/19.03.2020 έγγραφο του Τμήματος 
Διοίκησης Ν. Χίου ΑΔΑ της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οι-
κονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο 
η υπ’ αρ. 37/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Χίου είναι νομοτύπως ληφθείσα.

10. Το υπ΄αρ. 12378/19.03.2020 έγγραφο του Τμήμα-
τος Διοίκησης Ν. Χίου ΑΔΑ της Διεύθυνσης Διοικητικού - 
Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο 
η υπ’ αρ. 40/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Χίου είναι νομοτύπως ληφθείσα.

11. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή των υπ’  αρ. 
37/2020 και 40/2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Χίου, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού 2020 του Δήμου Χίου, που καλύπτεται από 
τον Κ.Α.Ε 30-7135.095 με τίτλο «Προμήθεια ειδών σή-
μανσης σημάτων και καθρεπτών κυκλοφορίας 2020», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη χωροθέτηση δυο (2) θέσεων στάθμευ-
σης οχημάτων για ΑμεΑ στον Δήμο Χίου, με τοποθέτη-
ση κατακόρυφης σήμανσης, στις θέσεις με ενδεικτικές 
συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87, όπως παρακάτω:

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑμεΑ

Α/Α Χ Ψ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

ΘΕΣΗ 1

Μήκους 5,45 μ. 

ΑΡΧΗ 686163 4253593
Ρ-72

ΤΕΛΟΣ 686168 4253594

ΘΕΣΗ 2
ΑΡΧΗ 677483 4228021

Ρ-71
ΤΕΛΟΣ 677481 4228024

με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή των 
προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επη-
ρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μετα-
φοράς. Οποιαδήποτε μεταβολή υπηρεσιών των Μέσων 
Οδικής Μαζικής Μεταφοράς ήθελε προκύψει συνέπεια 
εφαρμογής της παρούσας θα υλοποιείται αυστηρά και 
μόνο κατόπιν έκδοσης εγκριτικής απόφασης του κατά 
περίπτωση αρμοδίου οργάνου.

2. Από την εφαρμογή των προτεινομένων κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων δεν θα πρέπει να επηρεάζονται δυ-
σμενώς τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την από-
φαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποί-
ες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στις εισηγήσεις και τεχνικές περιγραφές της Διεύθυνσης 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου, βάσει των οποίων 

ελήφθησαν οι εν λόγω αποφάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Χίου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας έως υλοποίησης 
των εν λόγω ρυθμίσεων, οι απαραίτητες σημάνσεις, η 
ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και η υλοποίηση αυ-
τών, αποτελούν μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές 
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτω-
ση γνωμοδοτήσεις (π.χ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και 
αδειοδοτήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2020

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ-ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. 184504 (2)
Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 51/2020 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαί-

ων σχετικά με «Παραχώρηση θέσεων στάθμευ-

σης στην πόλη της Λάρισας». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

4. Την υπ’ αρ. 13917/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) περί διορισμού του Νικο-
λάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

5. Τον ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά στην κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), και ιδίως τα 
άρθρα 52 και 52Α, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί δημοσί-
ευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

7. Την παρ.  13 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Α’  134).
8. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-

φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
9. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυν-

σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
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κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10. Το υπ’ αρ. 2874/173392/18-11-2013 έγγραφο της 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ-
λάδας με θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ 
και στους χερσαίους χώρους λιμένων”.

11. Την υπ’ αρ. οικ. 11181/136302/28.08.2017 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Τροποποίηση - συμπλή-
ρωση της υπ’ αρ. 9663/97430/2-9-2013 απόφασης της 
Γ.Γ.Α.Δ.Θ. - Στ. Ελ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
1122/9732/28.1.2014 απόφαση, αναφορικά με την άσκη-
ση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του 
ν. 2696/1999, όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 6Δ5ΕΟΡ10-ΩΩ3).

12. Την υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργική απόφαση «Ειδι-
κές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία 
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζο-
νται για την κυκλοφορία πεζών» (Β΄ 2621).

13. Την υπ’ αρ. 52487/16-11-2001 υπουργική απόφαση 
«Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστά-
μενα κτίρια» (Β΄ 18/2002).

14. Την υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 υπουργική απόφαση 
«Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε κοινό-
χρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για 
την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 18/2002).

15. Τα υπό στοιχεία Δ.O.Y./277/Φ.252/26-3-2018, 
Δ.O.Y.-οικ/2696/Φ252/18-5-2018 έγγραφα του ΥΠΟ.ΜΕ. 
σχετικά με διευκρινίσεις περί διαδικασιών όσο αναφορά 
τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδική Κυκλο-
φορίας, ν. 2696/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

16. Το υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ./οικ.6396/Φ.252/12-12-2019 
έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΜΕ., που αφορά στην παροχή οδηγιών 
σχετικά με αποφάσεις συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. 
οι οποίες αφορούν παραχώρηση θέσεων στάθμευσης 
σε συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών οδικού δικτύου.

17. Την υπ’ αρ. 51/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων και αφορά στην λήψη 
απόφασης για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης 
στην πόλη της Λάρισας. (ΑΔΑ: 6Φ43ΩΛΞ-ΧΜ7).

18. Την υπ’ αρ. 120389/30-07-2020 (υπ’ αρ. ΔΙΠΕ-
ΧΩΣΧ: 120416/31-07-2020) απόφαση του Συντονιστή 
ΑΠ.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. περί ελέγχου νομιμότητας της υπ’  αρ. 
51/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Λαρισαίων και αφορά στην λήψη απόφασης για 
την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην πόλη της 
Λάρισας (ΑΔΑ: ΩΜΝΓΟΡ10-ΟΧ6).

19. Το υπ’ αρ. 151369/09-09-2020 έγγραφο σχετικά 
με την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων του 
φακέλου της υπόθεσης.

20. Το υπ’ αρ. 37244/18-09-2020 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμί-
σεων του Δήμου Λαρισαίων, με το οποίο μας διαβίβασαν 
τα κάτωθι στοιχεία:

i) Συνημμένη μελέτη σήμανσης ελεγμένη, θεωρημένη 
και εγκεκριμένη από την αρμόδια, σύμφωνα με την παρ.  2
του άρθρου 10 του ΚΟΚ, Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαί-
ων, ως αρμόδιας για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας.

ii) Την υπ’ αρ. 51/2020 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ του Δή-
μου Λαρισαίων και αφορά στην λήψη απόφασης για 
την παραχώρηση χώρων στάθμευσης στην πόλη της 
Λάρισας.

21. Το υπό στοιχεία 4739/Φ2/09-09-2020 έγγραφο της 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε., με το οποίο συμφωνεί στην 
παραχώρηση όλων των εν λόγω χώρων στάθμευσης.

22. Το υπ’ αρ. 40603/07-10-2020 συμπληρωματικό 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα 
Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου Λαρισαίων.

23. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

και επειδή:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς 

από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων, ενώ 
διαβεβαιώνεται στο 21 σχετ. ότι δεν επηρεάζουν τις 
υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς και συμβάλλουν 
στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 51/2020 απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων και αφο-
ρά την λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσεων 
στάθμευσης στην πόλη της Λάρισας.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα λοιπά μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα 
απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να 
είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με 
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, όπως και τα υλικά και η εφαρμογή της 
οριζόντιας σήμανσης και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στο άρθρο 10 του ΚΟΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες.

6. Παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με 
την υπ’ αρ. 51/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, σε συνδυασμό με το υπ’ αρ. 
40603/07-10-2020 συμπληρωματικό έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

8. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν για την 
υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
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των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα κι ευθύνη του Δήμου.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυ-
γή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε διά-
στημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα,13 Οκτωβρίου 2020

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 15019 (3)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 31637/7-12-2015 από-

φασης (Β’ 2725), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 

αρ. 2387/15-2-2017 (Β’ 608), 15210/16-8-2017 

(Β’  2978), 20931/8-11-2018 (Β’  5443), 1777/

20-2-2019 (Β΄ 639) και 7990/23-5-2019 (Β’ 2136) 

όμοιες αποφάσεις, σχετικά με την τροποποίηση 

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 

του Δήμου Καβάλας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 97 και 280 του ν. 3852/

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Α’ 87), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4555/2018 
(Α’  133) και την υπό στοιχεία 42203/εγκ.27/13-8-2018 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α’ 47), καθώς και την υπ’ αρ.14138/15-05-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) για τον διορι-
σμό του Συντονιστή.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006 «Κύρω-
ση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (Α’  143), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης» (Α΄ 235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 
του ν. 4182/2013 (Α΄ 185).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και των παρ.  2 και 4 του 
άρθρου 4 του ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής 
ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της 
έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - 
Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση - λοιπές διατάξεις» (Α΄ 50).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

10. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 1 του ν. 4081/ 
2012 «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων 
δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 168 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 «Συλ-
λογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μο-
νιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 180).

13. Τις διατάξεις της παρ.    8 του άρθρου 140 του
ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση 
της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, 
θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων 
για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4150/2013 «Ανα-
συγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως συμπληρώθηκε με τις δι-
ατάξεις της παρ.  8 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 «Δια 
βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και 
της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοι-
νωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού 
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά 
έργα και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

15. Την υπ’ αρ. 32901/26-6-2018 κοινή υπουργική από-
φαση «Ρύθμιση θεμάτων για το πεδίο δικαιοδοσίας,την 
οργάνωση,τη διαδικασία,τη λειτουργία και τη στελέχωση 
των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» (Β’  2728).

16. Την υπ’ αρ. 31637/7-12-2015 απόφαση (Β’ 2725), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2387/15-2-2017 
(Β’ 608), 15210/16-8-2017 (Β’  2978), 20931/8-11-2018 
(Β’  5443), 1777/20-02-2019 (Β’  639) και 7990/23-05-2019 
(Β’  2136) όμοιες αποφάσεις, σχετικά με την τροποποίηση 
του ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας.

17. Το υπ’ αρ. 19709/12-08-2020 έγγραφο του Δήμου 
Καβάλας, με το οποίο έχει υποβληθεί στην υπηρεσία 
η υπ’ αρ. 311/2020 απόφαση του Δημοτικού του Συμ-
βουλίου που αφορά στην «Τροποποίηση του Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας με την 
ίδρυση: α) Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 
β) Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου Δήμου Καβάλας».
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18. Την υπ’ αρ. 4/2020 απόφαση-εισήγηση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας, με την οποία 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση 
του ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας.

19. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Καβάλας, όπως διατυπώθηκε στο 
υπ’ αρ. 5/11-09-2020 (θέμα 36ο) πρακτικό του, αποφα-
σίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 31637/7-12-2015 απόφα-
ση (Β’ 2725), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2387/
15-2-2017 (Β’  608), 15210/16-8-2017 (Β’ 2978), 20931/
8-11-2018 (Β’   5443), 1777/20-02-2019 (Β’   639) και 
7990/23-05-2019 (Β΄ 2136) όμοιες που αφορούν στην 
έγκριση του ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας, ως εξής:

1. Στο άρθρο 1: στην «ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑ-
ΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ» προστίθενται: 
α) το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και β) το 
Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου Καβάλας, τα οποία 
θα υπάγονται διοικητικά απευθείας στον Δήμαρχο.

2. Το υφιστάμενο άρθρο 11 «Γενικός Διευθυντής» αλ-
λάζει σε άρθρο 13 και όλα τα επόμενα άρθρα αριθμού-
νται διαδοχικά.

3. Στο «ΜΕΡΟΣ 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ 2.1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
προστίθεται νέο άρθρο 11 με τις αρμοδιότητες του Αυ-
τοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ως εξής:

«Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου διεξάγει 
εσωτερικό έλεγχο (internal audit) επί της λειτουργίας 
των υπηρεσιών του Δήμου βάσει ετήσιου προγράμμα-
τος ελέγχων οι οποίοι διακρίνονται σε τακτικούς και σε 
έκτακτους. Η διενέργεια των έκτακτων ελέγχων πραγ-
ματοποιείται κατόπιν έγγραφης εντολής του Δημάρχου.
Η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα έχει ως σκοπό να προσθέσει αξία στον οργανι-
σμό και να βελτιώσει τις λειτουργίες του. Συγκεκριμένα 
επιχειρησιακοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι:

- να ελέγχει τα συστήματα διακυβέρνησης και να πα-
ρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας αυτών,

- να εξασφαλίζει την επάρκεια, την αποτελεσματικό-
τητα και την αποδοτικότητα των δικλείδων ασφαλείας 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) 
καθώς και την διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων,

- να ελέγχει την επάρκεια του συστήματος διαχείρισης 
των κινδύνων που απειλούν τις πολιτικές και τα προ-
γράμματα του Δήμου,

- να ενεργεί για την πρόληψη του κίνδυνου της δια-
φθοράς εισηγούμενο: ελέγχους για τις υπάρχουσες ή τις 
προτεινόμενες διαδικασίες, καθορισμό οργανωτικών ή 
ελεγκτικών κινδύνων, αναθεώρηση των προτεινόμενων 
αλλαγών στους υπάρχοντες θεσμούς και κανόνες και 
στην εφαρμογή των διαδικασιών.

Ειδικότερα, το Τμήμα είναι αρμόδιο για τη διενέργεια 
ελέγχων στις Υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό:

- τη σύνταξη προσωρινών εκθέσεων και την αποστολή 
τους στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου για την 
επίτευξη συμφωνίας επί των διορθωτικών και βελτιω-
τικών ενεργειών και την σύνταξη της τελικής έκθεσης 
και την αποστολή της στον Δήμαρχο και τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους,

- τη διασφάλιση της εύρυθμης, αποδοτικής και απο-
τελεσματικής λειτουργίας τους,

- την παροχή στην ελεγχόμενη υπηρεσιακή μονάδα 
πληροφοριών, εκτιμήσεων και υποδείξεων σχετικά με 
την διαχείριση των κινδύνων, βασιζόμενο σε καθιερωμέ-
νες πρακτικές ανάλυσης κινδύνου (risk based auditing). 
Ομοίως, οι διενεργούντες τον έλεγχο υποστηρίζουν την 
κατά περίπτωση ελεγχόμενη υπηρεσιακή μονάδα όσον 
αφορά την πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων και τον εντο-
πισμό πιθανών προκλήσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας 
τους, προκειμένου να αποτραπεί η μετεξέλιξή τους σε 
παράγοντες κρίσης,

- την αξιολόγηση των οργανωτικών αλλαγών και των 
επιπτώσεων από την ανάπτυξη νέων συστημάτων και 
δραστηριοτήτων.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, οι διενεργού-
ντες τον εσωτερικό έλεγχο έχουν πλήρη πρόσβαση σε 
όλα τα βιβλία, αρχεία και όλα εν γένει τα στοιχεία που 
τηρούν οι Υπηρεσίες και συνδέονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο με το αντικείμενο του ελέγχου, των στοιχείων που 
τηρούνται ηλεκτρονικά σε πληροφορικά συστήματα του 
Δήμου συμπεριλαμβανομένων, καθώς και σε όλους τους 
φυσικούς χώρους στέγασης ή διεξαγωγής των λειτουρ-
γιών της ελεγχόμενης υπηρεσιακής μονάδας. Όλοι οι 
προϊστάμενοι και υπάλληλοι του Δήμου οφείλουν να συ-
νεργάζονται με τους εσωτερικούς ελεγκτές παρέχοντας 
άμεσα τα ζητούμενα στοιχεία και πληροφορίες καθώς και 
να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το ελεγκτικό έργο τους.

- Σε περίπτωση που περιέρχονται σε αυτό παντός 
είδους καταγγελίες, παράπονα ή αναφορές, το Τμήμα 
ερευνά τη συνδρομή ή μη ενδείξεων βασιμότητας αυτών 
και ενημερώνει σχετικά τον Δήμαρχο, ο οποίος μπορεί 
να δώσει εντολή για τη διενέργεια περαιτέρω ελεγκτικών 
ενεργειών.

- Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί 
ελέγχους συμμόρφωσης των υπηρεσιών (follow up) 
προσδιορίζοντας τον βαθμό υλοποίησης των διορθω-
τικών, προληπτικών και βελτιωτικών προτάσεων που 
έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο δράσης κατά την διεξα-
γωγή των εσωτερικών ελέγχων καθώς και την τήρηση 
του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος.

- Ενημερώνει εγγράφως το Δημοτικό Συμβούλιο ανά 
έτος για τους διενεργούμενους ελέγχους, τα πορίσματα 
αυτών, την πρόοδο των ελεγκτικών εργασιών και τον 
βαθμό υλοποίησης των προτεινόμενων προτάσεων.

- Συνεργάζεται με όλες τις εξωτερικές ελεγκτικές Υπη-
ρεσίες, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τους 
ορκωτούς ελεγκτές κ.λπ.

- Τηρεί ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο του συνόλου 
των ελέγχων.

- Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία μέσω του Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και τηρεί πρω-
τόκολλο αλληλογραφίας εκτός ΣΗΔΕ όπου απαιτείται. 
Οργανώνει ταξινομεί και τηρεί το αρχείο των σχεδίων 
εγγράφων του Τμήματος.

- Υποβάλλει στοιχεία απολογισμού και στατιστικά στοι-
χεία του Τμήματος. Αποστέλλει τις εισηγήσεις για έγκρι-
ση και διάθεση πίστωσης στον αρμόδιο διατάκτη, όπως:
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- τα αιτήματα προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικο-
νομικής Πληροφόρησης προκειμένου να εκδοθούν αντί-
στοιχες αποφάσεις ή προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης,

- τις εισηγήσεις για τις αναμορφώσεις του προϋπο-
λογισμού,

- όλες τις διοικητικές πράξεις που είναι απαραίτητες για 
την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Εκδίδει το ημε-
ρήσιο παρουσιολόγιο και απουσιολόγιο, διαχειρίζεται τις 
αιτήσεις των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων 
και συντάσσει τις βεβαιώσεις απεργιών και στάσεων 
εργασίας.

Στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των φορέων, με το 
άρθρο 12 του ν. 3492/2006, περιέρχονται επιπλέον οι 
εξής αρμοδιότητες:

- τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών που 
υπάγονται στον φορέα,

- οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσί-
ων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται 
στο φορέα,

- διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περί-
πτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας 
δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα 
στην αρμόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, 
σύμφωνα με την παρ.  3 του άρθρου 34 του ν. 2362/1995 
(Α’  247),

- έρευνας της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας από-
δοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπλη-
ρωμής, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 
2362/1995.».

4. Στο «ΜΕΡΟΣ 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ 2.1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
προστίθεται νέο άρθρο 12 με τις αρμοδιότητες του Λι-
μενικού Γραφείου Δήμου Καβάλας (ΛΓΔΚ), ως εξής:

«Το Λιμενικό Γραφείο Δήμου Καβάλας, ασκεί τις αρμο-
διότητες που αφορούν στον εν γένει χειρισμό των θεμά-
των που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκ-
μετάλλευση των τμημάτων της χερσαίας και θαλάσσιας 
ζώνης λιμένα της περιοχής του και την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους και εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999.
Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν τις υφιστάμενες λιμενι-
κές υποδομές και εγκαταστάσεις που πρόκειται να καθο-
ριστούν ή και να εξομοιωθούν. Ως προς τις υφιστάμενες 
υποδομές αυτές περιλαμβάνουν:

- το λιμανάκι περιοχής «Σφαγείων» στην πόλη της Κα-
βάλας,

- το λιμανάκι οδού Νυρεμβέργης (πρώην Αμερ. Ερυ-
θρού Σταυρού) θέση «ΚΑΡΝΑΓΙΟ» όπου και το παρα-
δοσιακό ναυπηγείο, για το οποίο υπήρξε αρχικά χα-
ρακτηρισμός ως Χερσαία Ζώνη Λιμένος ακολούθησε 
όμως αποχαρακτηρισμός που έλαβε χώρα δια της υπ’ αρ. 
22414/2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Α.Α.Π. 92),

- το λιμανάκι Δημοτικής Κοινότητας Νέας Καρβάλης, και
- το λιμανάκι της περιοχής «Καλαμίτσας» (πλησίον ξε-

νοδοχείου Lucy).

Το Λιμενικό Γραφείο, πιο συγκεκριμένα, είναι αρμόδιο να:
- Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές 

υπηρεσίες του Δήμου και σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
εκτελέσεως δημοσίων έργων, τις διατάξεις της κείμε-
νης νομοθεσίας περί λιμενικών ταμείων και στα πλαίσια 
ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, για την 
προετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων προς το αρμό-
διο όργανο διοίκησης για τη διενέργεια μελετών και την 
εκτέλεση έργων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση 
της εμπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής 
και αλιευτικής κίνησης και γενικότερα της εύρυθμης 
λειτουργίας της ζώνης λιμένα, δικαιοδοσίας του Δήμου.

- Φροντίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές 
υπηρεσίες του Δήμου, για την υποβολή προτάσεων τρο-
ποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου ρυμοτομίας για 
την επέκταση της χερσαίας ζώνης αν αυτή είναι ανεπαρ-
κής για τις ανάγκες του λιμένα.

- Προετοιμάζει και υποβάλει εισηγήσεις προς το αρμό-
διο όργανο διοίκησης για τον προσδιορισμό της χρήσης 
των χώρων, εγκαταστάσεων και εν γένει κτημάτων, που 
περιλαμβάνονται στην υπαχθείσα στη δικαιοδοσία του 
Δήμου ζώνη λιμένα, για τη παραχώρηση με αντάλλαγμα 
και καθορισμένο χρόνο, χώρων που βρίσκονται εκεί κα-
θώς και για την κατά τις κείμενες διατάξεις, εκμίσθωσή 
τους εφόσον δεν είναι άμεσα αναγκαίοι για την λειτουρ-
γία της λιμενικής υποδομής.

- Εισηγείται την κατά τις κείμενες διατάξεις ανάπτυ-
ξη δικτύων Ο.Τ.Α. κατά την έννοια του άρθρου 101 του 
ν. 3852/2010 ή τη σύναψη προγραμματικών συμβάσε-
ων με άλλους Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς του δημοσίου και 
του ευρύτερου δημοσίου τομέα, Συνδέσμους Δήμων 
και Κοινοτήτων, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια και επι-
στημονικούς φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 
εποπτεύονται από το Δημόσιο για τη μελέτη προγραμ-
μάτων ανάπτυξης και εκτέλεσης λιμενικών έργων στη 
ζώνη λιμένα, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη 
ζώνη αυτή.

- Ερευνά, καταγράφει και αξιολογεί τον βαθμό εξυπη-
ρέτησης των χρηστών των λιμενικών εγκαταστάσεων 
του Δήμου, εντοπίζει τις ανάγκες που δεν ικανοποιούνται 
και σχεδιάζει τρόπους βελτίωσης της ικανοποίησης των 
χρηστών συγκεντρώνοντας και λαμβάνοντας υπόψη για 
τον σκοπό αυτό σχετικές προτάσεις κρατικών ή κοινω-
νικών φορέων.

- Εισπράττει την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες δια-
τάξεις Λιμενική Φορολογία, ανταποδοτικά λιμενικά τέλη 
και δικαιώματα και τα αποδίδει στις αρμόδιες οικονομι-
κές υπηρεσίες του Δήμου, μέσω μηνιαίων χρηματικών 
καταλόγων, που συντάσσει και αποστέλλει σε αυτές, 
προκειμένης της διάθεσης των σχετικών εσόδων για την 
εκτέλεση λιμενικών έργων κατά την έννοια του άρθρου 
55 του β.δ. της 14/19-01-1939, ως εκάστοτε ισχύει.

- Οποιαδήποτε πράξη του Δημοτικού Λιμενικού Γρα-
φείου πρέπει να συνοδεύεται από σχετική εγκριτική 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται 
στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
προβλέπεται ή θα προβλεφθεί με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία.».
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5. Στο «ΜΕΡΟΣ 5: ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στο 
Άρθρο 31 που αφορά στους Προϊσταμένους των Υπη-
ρεσιών προστίθεται νέα γραμμή με αριθμό 10:

«10: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου: Π.Ε. όλων 
των ειδικοτήτων και εν ελλείψει, Τ.Ε. όλων των ειδικοτή-
των και εν ελλείψει, Δ.Ε., χωρίς τον προσδιορισμό ειδι-
κότητας.».

Β. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Δήμου Καβάλας, 
στον οποίο υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις στους 
αντίστοιχους Κ.Α., όπως παρακάτω:

00.60  με  ποσό  217.500,00 €,  10.60   με   ποσό   2.053.514,60 €,
15.60 με ποσό 856.679,63 €, 20.60 με ποσό 3.460.827,26 €,
25.60 με ποσό 117.500,00 €, 30.60 με ποσό 727.169,13 €, 
35.60 με ποσό 354.242,42 €, 40.60 με ποσό 343.700,00 € 
45.60 με ποσό 171.343,81 €, 50.60 με ποσό 387.000,00 €,
70.60 με ποσό 1.017.832,53 €.

Για τα επόμενα έτη θα εγγράφεται ανάλογη δαπάνη 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας, η οποία θα 
συναρτάται από τον εκάστοτε προγραμματισμό προσλή-
ψεων και δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 31637/7-12-2015 από-
φαση (Β’ 2725), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2387/
15-02-2017 (Β’ 608), 15210/16-08-2017 (Β’  2978), 20931/
8-11-2018 (Β’   5443), 1777/20-02-2019 (Β’   639) και 
7990/23-05-2019 (Β΄ 2136) όμοιες που αφορούν στην 
έγκριση του ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 12 Οκτωβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. οικ.51262 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων και 

με σύμβαση εργασίας Ι.Δ., υπαλλήλων της Διεύ-

θυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γε-

νικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-

κης, έως την 31-12-2020.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- Των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’  87).

- Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’  47).

- Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’  176), σε συν-
δυασμό με την υπό στοιχεία  2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 

εγκύκλιο, με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμο-
γή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176)».

- Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’  143), όπως αυτές τροποποιούνται από τα άρθρα 75
έως 95 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητι-
κή Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
Συναλλαγές, τροποποιήσεις του ν. 4270/2014» (Α’  240).

- Των άρθρων 98 και 99 του ν. 4583/2018, «Κατάργηση 
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 
Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την διανομή ασφαλιστικών 
προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α’  212), με τα οποία τρο-
ποποιήθηκαν τα άρθρα 77, 78 και 81 του ν. 4446/2016 
και ορισμένα άρθρα του ν. 4270/2014.

- Του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235), όπως ισχύει.

- Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’  145).

- Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

- Την υπό στοιχεία 2/5236/ΔΠΓΚ/30.1.2020 εγκύκλιο 
του Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικο-
νομικού Έτους 2020».

2. Την υπ’ αρ. 14138/2017 απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) 
περί διορισμού του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, 
ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης.

3. Το υπ’ αρ. 48788/01.10.2020 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συνοδευόμενο 
από το από 5.10.2020 τεκμηριωμένο αίτημα του δια-
τάκτη, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των ειδι-
κών περιστάσεων που δικαιολογούν την καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της ανωτέρω 
υπηρεσίας.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη συνολικού ποσού περίπου πεντακοσίων 
εξήντα ευρώ (560,00 €) για τον προϋπολογισμό οικο-
νομικού έτους 2020 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, Φορέας 1907, Ειδικός Φορέας 
999_0300000 και Α.Λ.Ε. 2120201001.

5. Την υπ’ αρ. 4565/13.10.2020 (ΑΔΑ: 65ΝΓΟΡ1Υ-ΟΝ8) 
σχετική απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης, απο-
φασίζουμε:

1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, με αποζημί-
ωση, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την 
αντιμετώπιση έκτακτων και αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης, για την αντιμετώπιση των οποίων θα απασχοληθούν 
συνολικά δύο (2) υπάλληλοι, πέραν του κανονικού τους 
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ωραρίου και μέχρι εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο, έως 
την 31.12.2020.

2. Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους 
υπαλλήλους θα γίνει με απόφασή μας ανάλογα με τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των 
εγγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2020.

3. Η δαπάνη, ανέρχεται περίπου στο ποσό των πεντα-
κοσίων εξήντα ευρώ (560,00 €) για τον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2020 της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης Φορέας 1907, Ειδικός Φορέας 
999_0300000 και Α.Λ.Ε. 2120201001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046452110200008*
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