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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8025/13/1−δ’ (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8025/13/1−α΄/14.05.2014 από−

φασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Ίδρυμα «Εξο−
χές Ελληνικής Αστυνομίας» (Β΄ 1251).

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 του N. 2018/1992 

«Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του N. 3103/2003 
(Α΄ 23).

2. Τις διατάξεις του N. 4249/2014 «Αναδιάρθρωση της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 73), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 231 του N. 4281/2014 (Α΄ 160).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του» (Α΄ 213).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 
94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 
118/2013 (Α΄ 152).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρε−
σιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 281).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8025/13/1−α΄ από 14.05.2014 
απόφασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄ 1251).

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 8025/13/ 
1−α΄ από 14.05.2014 απόφασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυ−
νομίας «Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» (Β΄ 1251) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Εξοχές 
Ελληνικής Αστυνομίας» συγκροτείται από τους:

α. Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υπο−
στήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α., ως Πρόεδρο,

β. Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπι−
κού/Α.Ε.Α.,

γ. Διευθυντή Διεύθυνσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α.,
δ. Διευθυντή Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.,
ε. Διευθυντή Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών της Δ/νσης 

Υγειονομικού/Α.Ε.Α.,
στ. Τμηματάρχη Τμήματος Προϋπολογισμού και Δα−

πανών της Διεύθυνσης Οικονομικών/Α.Ε.Α.,
ζ. έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωμα−

τικών Αστυνομίας,
η. έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Αστυνομικών Υπαλλήλων,
θ. έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Συνοριακών Φυλάκων,

8899



8900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ι. έναν εκπρόσωπο των Σωματείων Ειδικών Φρουρών,
ια. έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
ως μέλη».

Άρθρο 2 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Απριλίου 2015

Ο Αρχηγός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 28602 (2)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Πυλαίας−

Χορτιάτη.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 παρ. 3 του N. 4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων» (A΄ 208),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (A΄ 98),

γ) του άρθρου 86 του N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων» (A΄ 114),

δ) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (A΄ 87).

2. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους διατάκτες» (A΄ 194).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ59/16.02.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256).

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Πυλαίας−Χορτιάτη (Β 1856/22.08.2011) καθώς και τις ανά−
γκες της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Δήμου.

5. Τα από 02.01.2015 και 04.03.2015 έγγραφα του Δη−
μάρχου Πυλαίας−Χορτιάτη και

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται 
ετήσια δαπάνη ύψους δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρα−
κοσίων ευρώ (14.400,00 €), η οποία για το τρέχον οικο−
νομικό έτος ανέρχεται σε 2.100,00 € και θα καλύπτεται 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Δήμου Πυλαίας−Χορτιάτη οικονομικού έτους 2015 
(Κ.Α: 02.10.6041.004 − Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης 
Υποψήφιων Δικηγόρων). Για καθένα από τα επόμενα 
έτη, η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις 
που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικείου οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα 

πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Τμήμα Δικα−
στικού της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Δήμου 
Πυλαίας−Χορτιάτη έως δυο (2) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, 
με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι 

μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδο−
χή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, 
Δ.Α.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 13 του N. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 
15η Σεπτεμβρίου και 15η Μαρτίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο πόσο των εξακο−
σίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος 
κάθε ημερολογιακού μηνός. 

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα 

με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο 
Πυλαίας−Χορτιάτη και υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο 
της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Δήμου, εντός 
δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της 
ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσε−
λίδα του Δήμου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δη−
λώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοι−
νωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό 
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που 
οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων 
θέσεων, η επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, 
η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Πυλαίας−Χορτιάτη με 
την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα όλων 
των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των 
ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με 
τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και 
ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απα−
σχολούμενων υποψήφιων δικηγόρων είναι ο εκάστοτε 
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του 
Δήμου. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με 
βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια 
Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης του 
Δήμου Πυλαίας−Χορτιάτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
    Αριθμ. 4554 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13319/24−9−2014 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Κρήτης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων 
στον Δήμο Αποκορώνου (ΦΕΚ 2759/τ. B΄/15−10−2014).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του N. 344/ 

1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστά−
θηκαν από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του 
N. 2307/95 (ΦΕΚ 113Α).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του 
N. 2399/96.
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3. Τις διατάξεις του N. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Την υπ’ αριθμ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1984/
22−12−2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Tην υπ’ αριθμ. 4/6−2−2015 (ΦΕΚ Α΄ 24) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 
56 του N. 4257/2014.

6. Την υπ’ αριθμ. 13319/24−9−2014 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΦΕΚ 2759/τ. B΄/15−10−2014).

7. Το υπ’ αριθμ. 2563/9−3−2015 έγγραφο του Δήμου 
Αποκορώνου, με το οποίο διαβιβάσθηκε η υπ’ αριθμ. 
27/9−3−2015 απόφαση του Δημάρχου, με την οποία προ−
τείνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13319/24−9−2014 
απόφασής μας και η αντικατάσταση της Αντιδημάρχου 
Ειρήνης Τερεζάκη του Βασιλείου, Ληξιάρχου στη Δημο−
τική Ενότητα Αρμένων, από την υπάλληλο του Δήμου 
Αικατερίνη Τσαπάκη του Στυλιανού.

8. Την υπ’ αριθμ. 3507/1−4−2015 βεβαίωση του Δήμου 
Αποκορώνου περί πρόβλεψης της σχετικής πίστωσης 
στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015, καθώς και αντί−
στοιχης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του επόμενου 
οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 13319/24−9−2014 απόφασή 
μας (ΦΕΚ 2759/τ. B΄/15−10−14) περί ανάθεσης ληξιαρχικών 
καθηκόντων στον Δήμο Αποκορώνου ως προς την πα−
ράγραφο (δ) αυτής, η οποία έχει πλέον ως εξής:

δ) στη Δημοτική Ενότητα Αρμένων στην Αικατερίνη 
Τσαπάκη του Στυλιανού, υπάλληλο του Δήμου Απο−
κορώνου με ΣΤ΄ Βαθμό, Εκπαιδευτικής Βαθμίδας και 
Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 13319/24−9−2014 από−
φασή μας περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον 
Δήμο Αποκορώνου (αριθμ. ΦΕΚ 2759/τ. B΄/15−10−14). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 16 Απριλίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

F
    Αριθμ. 9203 (4)
Διεύρυνση του σκοπού της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου δια της 

μεταβιβάσεως της υπηρεσίας άρδευσης από το Δήμο 
Παγγαίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 65, 225 και 280 του 

N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7−6−2010) με τις οποίες συνίσταται ως 
ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, 
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.δ. 142/2010 «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−
Θράκης» (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του N. 1069/1980 (ΦΕΚ 
− 191 Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως ισχύουν.

4. 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 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−4−2005).

5. Την υπ’ αριθμ. 53 70/εγκ. 15/2−2−2011 εγκύκλιο του 
Υπ. Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλ. Διακυβέρνησης Γεν. 
Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης−Τμήμα Οργάνωσης και Λειτ. OTA.

6. Την υπ’ αριθμ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Παγγαίου περί συγχώνευσης σε ένα Ν.Π.Ι.Δ, 
των υφιστάμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης των πρώην Δήμων Ελευθερούπολης, Ελευ−
θερών και Ορφανού (ΦΕΚ 747/τ. Β΄/6−5−20 11), η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2370/16−3−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης.

7 Την υπ’ αριθμ. 184/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Παγγαίου σχετικά με την επέκταση της χωρικής 
αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Παγγαίου και την τροποποίηση 
της συστατικής πράξης αυτής ώστε να επεκταθούν οι 
αρμοδιότητες αυτής και στις δημοτικές ενότητες Παγ−
γαίου και Πιερέων (ΦΕΚ 1820/τ.Β΄/08−06−2012), οι οποίες 
δεν περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 70/2011 απόφα−
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 9635/25−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης.

8. Το υπ’ αριθμ. 6428/13−03−2015 έγγραφο του Δήμου 
Παγγαίου με το οποίο έχει υποβληθεί στην υπηρεσία 
μας η αριθ. 113/2015 απόφαση του Δημοτικού του Συμ−
βουλίου.

9. Την υπ’ αριθμ. 8512/08−04−2015 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου.

10. Την υπ’ αριθμ. 4 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
της 6−2−2015 (ΦΕΚ 24/Α/6−2−2015) «Αποδοχή παραιτή−
σεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του N. 4257/14 Επείγου−
σες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 
(ΦΕΚ 93 Α/14−4−2014).

12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 99386/6−11−2014 (ΦΕΚ 3105/Β΄/ 
18−1−2014) απόφασή μας περί «Ανάθεσης άσκησης αρ−
μοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και παροχή εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπ’ αριθμ. 109949/27−11−2014 (ΦΕΚ 3320/
Β΄/11−12−2014) απόφασή μας.

13. Ολόκληρο το σχετικό φάκελο, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 113/2015 απόφαση του Δη−

μοτικού Συμβουλίου Παγγαίου αναφορικά με:
1) την διεύρυνση των σκοπών της ΔΕΥΑ Δήμου Παγ−

γαίου, όπως αυτοί περιγράφονται στη συστατική της 
πράξη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 747/Β΄/06−05−2011, 
δια της μεταβιβάσεως της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας 
Άρδευσης από το Δήμο Παγγαίου και

2) την τροποποίηση: α) της επωνυμίας ως εξής: Από 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗ−



8902 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) σε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓ−
ΓΑΙΟΥ (ΔΕ.Υ.Α.Π.),

β) του άρθρου 1 παρ. 2 της ως άνω συστατικής πράξης 
ως εξής: Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι η μελέτη, κατα−
σκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουρ−
γία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 
ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και των μονάδων 
επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής 
του Δήμου Παγγαίου,

γ) του άρθρου 4 της ως άνω συστατικής πράξης, προ−
σθέτοντας στους πόρους της επιχείρησης και την αξία 
ύδατος προς άρδευση και το τέλος σύνδεσης με τα 
δίκτυα άρδευσης και

δ) του άρθρου 7 της ως άνω συστατικής πράξης, προ−
σθέτοντας και την έκδοση κανονισμού άρδευσης.

Η μεταβίβαση των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
θα πραγματοποιηθεί με μεταγενέστερη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από λεπτομερή απογραφή 
και αποτίμηση αυτών, από την ειδική επιτροπή που θα 
οριστεί, για το σκοπό αυτό, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 70/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου σχετικά με τη συγχώ−
νευση σε ένα Ν.Π.Ι.Δ. των υφιστάμενων Δημοτικών Επι−
χειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης των πρώην Δήμων 
Ελευθερούπολης, Ελευθερών και Ορφανού (ΦΕΚ 747/ 
τ.Β΄/6−5−2011) και αριθ. 184/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παγγαίου σχετικά με την επέκταση της 
χωρικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Παγγαίου και την τρο−
ποποίηση της συστατικής πράξης αυτής ώστε να επε−
κταθούν οι αρμοδιότητες αυτής και στις δημοτικές ενό−
τητες Παγγαίου και Πιερέων (ΦΕΚ 1820/τ.Β΄/08−06−2012), 
οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 70/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 9 Απριλίου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος ΤΔΟ
Ν. ΑΔΑΜΙΔΗΣ  
F

   Αριθμ. 6675/3306 (5)
Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσίας Καθαριό−

τητας Δήμου Ιθάκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: 
α) 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα "Καλλικράτης"».

β) 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/2007) «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων».

γ) 8Α΄ παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του Π.δ. 139/2010 
(ΦΕΚ 232 Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

δ) της Πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06−05−2015 (ΦΕΚ 24 Α΄), με την οποία έγιναν αποδεκτές 
οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκε−
ντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

ε) 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄) «Επείγουσες ρυθμί−
σεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

2. Το υπ’ αριθμ. 1465/30−03−2015 έγγραφο του Δήμου 
Ιθάκης, με το οποίο μας απεστάλη η υπ’ αριθμ. 6−36/
16−03−2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης, 
με την οποία αποφασίστηκε η λειτουργία της Υπηρεσί−
ας Καθαριότητας του Δήμου Ιθάκης σε εικοσιτετράωρη 
βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

3. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση θα αντιμε−
τωπίζονται έκτακτες εποχικές και απρόβλεπτες ανάγκες 
του Δήμου και ταυτόχρονα θα τηρούνται οι κανόνες 
υγιεινής και αισθητικής στο Δήμο διασφαλίζοντας ταυ−
τόχρονα τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων, 
χωρίς να καταστρατηγείται το πενθήμερο.

4. Την υπ’ αριθμ. 1421/27−03−2015 βεβαίωση της Οι−
κονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιθάκης περί ύπαρξης 
πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 για την 
κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από την από−
φαση αυτή, αποφασίζουμε:

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιθάκης καθιε−
ρώνουμε το ωράριο λειτουργίας της σε εικοσιτετράωρη 
βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Οι ειδικότητες των εργαζομένων που θα απασχο−
λούνται είναι τέσσερις (4) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 
Οδηγών, πέντε (5) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ Εργατών 
και ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας TE Οχημάτων, που 
ανήκουν στην Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου 
Ιθάκης.

Η ημέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης θα καθορίζεται 
βάσει των υπηρεσιακών αναγκών.

Η ημέρα του Σαββάτου δε θεωρείται ημέρα αργίας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες θα είναι κάθε 
φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα ανέρ−
χεται στο ύψος των 4.000,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
20.6012 του προϋπολογισμού του Δήμου Ιθάκης οικο−
νομικού έτους 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 17 Απριλίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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