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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπογραφή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

2

Επιβολή Φ.Π.Α. στην εταιρεία ΡΕΚΟ Α.Ε ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.

3

Έγκριση της αριθμ. 566/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων επί θεμάτων που
αφορούν έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε
οδούς του δημοτικού οδικού δικτύου στο Δήμο
Λαμιέων ν. Φθιώτιδας.

4

Τροποποίηση απόφασης περί ορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός
έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», για το έτος 2018.

5

Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. 1203/1703-2015 (ΦΕΚ 474/Β/27-03-2015) «Συγκρότηση
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ”
2014-2020», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει
με την αριθμ. 3471/05-09-2016 (ΦΕΚ 3306/Β/1410-2016) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ:1080
(1)
Υπογραφή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (Α'285).
β) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (94Α') και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
γ) Της απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ
1008/20.1.2011 (Β'136).

Αρ. Φύλλου 1981

δ) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (968
Β' και 1238 Β') απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 340/1998 (Α'228) «Περί του επαγγέλματος του
Λογιστή-Φοροτεχνικού-αδείας ασκήσεως».
3. Το π.δ. 73/2015 (Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016
(Β'3696) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθμ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
7. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και
372 Β') απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν.4389/2016, όπως ισχύουν.
8. Το π.δ. 142/2017 (Α'181) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών» όπως ισχύει.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι προσωπικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια της περίπτωσης β' της παραγράφου
2 του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (Α'285), μπορούν να
υπογράφονται από τους ίδιους, χωρίς να καθίσταται
υποχρεωτική στις περιπτώσεις αυτές η υπογραφή από
λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2018
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

(2)
Επιβολή Φ.Π.Α. στην εταιρεία ΡΕΚΟ Α.Ε ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.
Με την 115/03-05-2018 καταλογιστική πράξη της
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Θεσ/
νίκης, που εκδόθηκε στις 03-05-2018, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 παρ.5 του ν.2960/2001 και
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 5
του ίδιου ως άνω ν.. καταλογίζουμε Φ.Π.Α. ύψους 286,56
ευρώ το οποίο επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής από 09-08-2015 σύμφωνα με το
άρθρο 142 παρ.5 του ν.2960/2001, στην εταιρεία ΡΕΚΟ
Α.Ε ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με ΑΦΜ 094300162 με δηλωθείσα διεύθυνση στην Βάκχου 1-Θεσσαλονίκη, στην
οποία και αναζητήθηκε από την υπηρεσία μας χωρίς
ωστόσο να εντοπισθεί, νομίμως εκπροσωπούμενη από
τον Γεώργιο Σπυριδόπουλο του Ευσταθίου με ΑΦΜ
032339284 πρώην κάτοικο Σταυρούπολης Θες/νικης
επί της οδού Μακεδονομάχων 54 και ήδη αγνώστου
διαμονής για την υπηρεσία μας σύμφωνα με την αριθμ.
1507/17/24653391/08-12-2017 βεβαίωση αγνώστου του
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης εντός 30 ημερών από την δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
Ι

Αριθμ. 980/47191
(3)
Έγκριση της αριθμ. 566/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων επί θεμάτων που
αφορούν έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε
οδούς του δημοτικού οδικού δικτύου στο Δήμο
Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «ΚώδικαςΔήμων και Κοινοτήτων» ως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας».
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4. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄) «Κύρωση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα του
άρθρου 52 παρ. 1 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
48 παρ. 9 του ν.4313 του 2014 (ΦΕΚ 261Α΄).
6. Το άρθρο 109 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
7. Τις διατάξεις του ν.52907/2009 (ΦΕΚ 2621 Β΄/31-12-2009)
απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
8. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/1308/15-12-1995 (ΦΕΚ 30/Β΄/
1996) περί Κατάταξης Εθνικών Οδών περιφερειακών
Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον
και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.
9. Την αριθμ. 44070/2194/2009 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί καθορισμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ270
ΑΑΠ).
10. Την αριθμ. 62240/698/2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί καθορισμού οδών που
ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 2190 Β΄).
11. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ 2302 Β΄/
16-9-2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων...».
12. Τις διατάξεις του ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
13. Το αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
14. Την αριθμ. 9663/97430/2-9-2013 απόφαση της
Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
15. Την αριθμ. 13917 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 250
τ. ΥΟΔΔ 26-5-2017).
16. Την αριθμ. οικ. 11181/136302/28-8-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 9663/97430/2-9-2013 απόφασης της
Γενικής Γραμματέα, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
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1122/9732/28-1-2014 απόφαση, αναφορικά με την
άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και
52Α του ν.2696/1999, όπως ισχύει».
17. Την αριθμ. οικ. 1094/10310/22-1-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
18. Το αριθμ. οικ. 18539/232483/14-12-2015 έγγραφο
της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με
θέμα «Αποφάσεις συλλογικών οργάνων ΟΤΑ που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (ατομικές διοικητικές
πράξεις)».
19. Το αριθμ. Δ.Ο.Υ./277/Φ.252/26-3-18 έγγραφο της
Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών με θέμα «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».
20. Το άρθρο 48-παρ. 1 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄)
περί κατάληψης του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις
ή εμπόδια.
21. Το άρθρο 1-παρ. 2 της αριθμ. 40264/4971/2007
(ΦΕΚ 2201Β) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών κι
Επικοινωνιών για την τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών).
22. Το άρθρο 34-παρ. 3β του ν.2969/1999 (ΦΕΚ 57Α΄)
για την στάση και στάθμευση οχημάτων.
23. Το αριθμ. 6417/16-2-18 έγγραφο του Τμήματος
Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων
με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθμ. 566/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαμιέων και η αντίστοιχη μελέτη
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
24. Το αριθμ. 523/25869/2-3-2018 έγγραφο με το
οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία επί της ανωτέρω απόφασης.
25. Το αριθμ. 1088/25003/21-2-2018 έγγραφο του
τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού ν. Φθιώτιδας της
Δ/νσης Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής
Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Οεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας το οποίο βεβαιώνει ότι η αριθμ.
566/2017 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λαμιέων είναι
νομότυπα ληφθείσα.
26. Τα αριθμ. 8282/28-2-18 και 9621/27-3-18 έγγραφα
του Τμήματος Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με διευκρινήσεις επί των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων της αριθμ. 566/2017 απόφασης και βεβαίωση
ότι αυτές δεν επηρεάζουν την κίνηση και την κυκλοφορία των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων.
27. Την αριθμ. 58/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λαμιέων.
28. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις της αριθμ. 566/2017 απόφασης του Δ.Σ. αιτιολογούνται επαρκώς στη Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Τμήματος Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων
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του Δήμου, με παρεμβάσεις κυκλοφοριακού χαρακτήρα
που έχουν στόχο την καλύτερη κυκλοφοριακή ρύθμιση
στο Δήμο Λαμιέων.
29. Το γεγονός ότι: α) από τις κανονιστικές διατάξεις
αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού
του οικείου Ο.Τ.Α. και β) η παρούσα απόφαση αφορά
μόνο την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
αναφέρονται παρακάτω, δεν απαλλάσσει τον Δήμο από
τυχόν άλλες εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και δεν αποτελεί
έγκριση χρηματοδότησης των έργων που απαιτούνται
για την υλοποίηση τους, αποφασίζουμε:
Α] Τη μερική έγκριση της αριθμ. 566/2017 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, ως προς τα εξής:
1. Να παραχωρηθεί θέση ΑΜΕΑ επί της οδού Αντιγόνης.
3. Να παραχωρηθεί θέση φορτοεκφόρτωσης επί της
οδού Σατωβριάνδου 27 για τις ανάγκες των καταστημάτων της περιοχής. Η πινακίδα να έχει την ένδειξη: «Ώρες
φορτοεκφόρτωσης: ώρες καταστημάτων».
4. Να παραχωρηθεί θέση φορτοεκφόρτωσης επί της
οδού Παπακυριαζή 32-34 για τις ανάγκες των καταστημάτων της περιοχής. Η πινακίδα να έχει την ένδειξη:
«Ώρες φορτοεκφόρτωσης: ώρες καταστημάτων».
5. Να παραχωρηθεί θέση φορτοεκφόρτωσης επί της
οδού Αλκιβιάδου 7 και Παπακυριαζή για τις ανάγκες των
καταστημάτων της περιοχής. Η πινακίδα να έχει την ένδειξη: «Ώρες φορτοεκφόρτωσης: ώρες καταστημάτων».
6. Να παραχωρηθεί θέση φορτοεκφόρτωσης επί της
οδού Γ. Πλατή 7 μήκους 7μ για τις ανάγκες των καταστημάτων της περιοχής. Η πινακίδα να έχει την ένδειξη:
«Ώρες φορτοεκφόρτωσης: ώρες καταστημάτων».
7. Να παραχωρηθεί θέση φορτοεκφόρτωσης επί της
οδού Σόλωνος στη συμβολή της με την Κύπρου για τις
ανάγκες των καταστημάτων της περιοχής. Η πινακίδα
να έχει την ένδειξη: «Ώρες φορτοεκφόρτωσης: ώρες
καταστημάτων».
8. Να παραχωρηθεί θέση φορτοεκφόρτωσης επί της
οδού Ανθήλης 19 για τις ανάγκες των καταστημάτων της
περιοχής. Η πινακίδα να έχει την ένδειξη: «Ώρες φορτοεκφόρτωσης: ώρες καταστημάτων».
10. Να διευρυνθεί η θέση φορτοεκφόρτωσης επί της
οδού Πατρόκλου 25-27 για την προσέγγιση μεγαλύτερου
μήκους οχημάτων (μήκος θέσης 8μ). Η πινακίδα να έχει
την ένδειξη: «Ώρες φορτοεκφόρτωσης: ώρες καταστημάτων».
12. Να παραχωρηθεί άδεια εισόδου-εξόδου (σήμα
Ρ-40) σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Καραϊσκάκη 119.
13. Να παραχωρηθεί άδεια εισόδου-εξόδου (σήμα
Ρ-40) σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Ασωπού 12 καθώς και διαγράμμιση του χώρου.
14. Να παραχωρηθεί άδεια εισόδου-εξόδου (σήμα
Ρ-40) σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Κατσαντώνη.
15. Να παραχωρηθεί άδεια εισόδου-εξόδου (σήμα
Ρ-40) καθώς και διαγράμμιση σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Αιγίνης 25 (ιδία δαπάνη).
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16. Να τοποθετηθούν μάτια γάτας επί της οδού Κουντουριώτη για μείωση ταχύτητας των εισερχόμενων αυτοκινήτων σε αυτή (σε σημεία όπου μειώνεται το πλάτος).
17.Να τοποθετηθεί επιπλέον κάθετη σήμανση (STOP)
καθώς και μάτια γάτας στην συμβολή της οδού Αγριελιάς-Λυγαριάς με την ανώνυμη οδό που οδηγεί στο
γυμναστήριο HOME.
18. Να τοποθετηθούν μάτια γάτας επί της οδού Ψυχάρη εκατέρωθεν του δρόμου για την αποφυγή ατυχήματος στην πλατεία Ψυχάρη.
19. Να τοποθετηθεί σήμα αδιεξόδου επί της οδού Αγ.
Γεωργίου 27 στη Μεγάλη Βρύση στη Λαμία για την ασφαλή είσοδο και έξοδο στον παιδικό σταθμό.
22. Να τοποθετηθεί σήμανση ορίου ταχύτητας (30χλμ.)
καθώς και μάτια γάτας στο 25ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας-Ανθήλης.
23. Να μονοδρομηθεί η οδός Δωδώνης (τμήμα), από
την οδό Πανουργία προς την οδό Μυρμηδόνων λόγω
μικρού πλάτους οδοστρώματος.
24. Να απαγορευτεί η στάθμευση επί της οδού Εκκλησιών 2-4.
26. Να δημιουργηθεί θέση στάθμευσης τουριστικών
λεωφορείων επί της οδού Όθωνος στο τμήμα της νησίδας στη συμβολή με την οδό Κολοκοτρώνη.
27. Στην συνοικία Παγκρατίου να απαγορευθεί η στάθμευση οχημάτων (Ρ-39), στην νότια πλευρά της οδού Πύλου και στην βόρεια πλευρά της οδού Μετσόβου λόγω
μικρού πλάτους οδοστρώματος.
28. Να τοποθετηθούν σήματα Ρ-2 (STOP), στην συμβολή της οδού Βαρδουσίων με την οδό Κραββαρίτου και
την οδό Χαλκομάτας (οδοί προτεραιότητας).
29. Να τοποθετηθεί σήμα Ρ-2 (STOP) επί της οδού Φοίνικος στη διασταύρωση της με την οδό Ψαρών.
32. Να γίνει σήμανση, διάβαση πεζών και τοποθέτηση
πινακίδας αναγγελίας κινδύνου Κ16 στο νηπιαγωγείο
Λουτρών Υπάτης.
37. Να δημιουργηθεί μία θέση φορτοεκφόρτωσης επί
της οδού Φλέμινγκ έναντι ΔΑΚ. Η πινακίδα να έχει την ένδειξη: «Ώρες φορτοεκφόρτωσης: ώρες καταστημάτων».
Για τις παρεμβάσεις έξω από σχολεία/σχολικά συγκροτήματα να εφαρμοστούν όσα καθορίζονται από το
αριθμ. (11) διατακτικό και συγκεκριμένα όσα αναφέρονται στο παράρτημα Γ περί παρεμβάσεων και ρυθμίσεων
σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων.
Για την χωροθέτηση των θέσεων φορτοεκφόρτωσης
και στάθμευσης να εφαρμοσθεί ότι ισχύει από την κείμενη νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται
υπόψη όσα αναφέρονται για τη στάση και τη στάθμευση
στο άρθρο 34 του ν.2969/1999.
Οι άδειες εισόδου-εξόδου (σήμα Ρ-40) και διαγράμμισης του χώρου έξω από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης
εγκρίνονται με την προϋπόθεση ότι έχουν ελεγχθεί τα
απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου.
Β] Την απόρριψη της αριθμ. 566/2017 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, ως προς τα εξής:
Β1] Σύμφωνα με το αριθμ. (19) διατακτικό, «η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος
με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα
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αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η
ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς» ενώ
σύμφωνα με το αριθμ. (20) διατακτικό, «επιτρέπεται η
τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) στις διασταυρώσεις όταν εμποδίζεται η στροφή των μέσων μαζικής
μεταφοράς.» Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εξής
ρυθμίσεις:
13. Να τοποθετηθούν 2 οριοδείκτες εκατέρωθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού Ασωπού 12 με
ιδία δαπάνη.
24. Μπροστά στον αριθμό 3 επί της οδού Εκκλησιών
να τοποθετηθούν ελαστικοί οριοδείκτες.
31. Να τοποθετηθούν ελαστικοί οριοδείκτες επί της
οδού Ησαΐα αρ. 19 μπροστά στις εισόδους της οικίας
λόγω μικρού πλάτους πεζοδρομίου.
35. Να τοποθετηθούν ελαστικοί οριοδείκτες έμπροσθεν της εισόδου στην οδό Ησαΐα 22 για την ασφαλή
πρόσβαση στην πολυκατοικία λόγω μικρού πλάτους
πεζοδρομίου.
Γ] Την μη έγκριση της αριθμ. 566/2017 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, ως προς τα εξής:
Γ1] Σύμφωνα και με το αριθμ. (17) διατακτικό, «οι
αποφάσεις που αφορούν στην παραχώρηση χώρων
αποκλειστικής στάθμευσης σε δ/άφορες κατηγορίες
δικαιούχων δεν συνιστούν μέτρο κανονιστικού περιεχομένου κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου
52 παρ 1 του ν.2696/1999, αλλά αφορούν μία απολύτως εξατομικευμένη ρύθμιση και γι αυτό έχουν χαρακτήρα ατομικής πράξης. Οι ατομικές αυτές αποφάσεις
που αφορούν στην παραχώρηση ορισμένων εκ των
νόμιμων υφιστάμενων χώρων θέσεων στάθμευσης σε
κοινόχρηστους χώρους συνιστούν στην ουσία πράξεις
διαχείρισης των χώρων αυτών και εκφεύγουν της έγκρισης του άρθρου 52 του ΚΟΚ». Στην κατηγορία αυτή
υπάγονται οι εξής ρυθμίσεις:
11. Να παραχωρηθεί θέση στάθμευσης στο Δημοτικό
χώρο στάθμευσης της Αγίου Νικολάου, (πρώην Δημοτική Αγορά), για τις ανάγκες του Τμήματος Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Φθιώτιδος-Ευρυτανίας που στεγάζεται στην οδό Λυκούργου 6, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας MIT 6263.
30. Να δοθεί μία θέση στάθμευσης για την Φιλαρμονική στην οδό Τσιριμώκου μετά την είσοδο του Σχολείου.
33. Να δημιουργηθεί θέση στάθμευσης έναντι του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων για τις ανάγκες του Ναού.
Γ2] Σύμφωνα με το αριθμ. (5) διατακτικό, δεν προκύπτει αρμοδιότητα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς την έγκριση των παρακάτω ρυθμίσεων:
17. Να τοποθετηθεί καθρέπτης στην συμβολή της
οδού Αγριελιάς-Λυγαριάς με την ανώνυμη οδό που
οδηγεί στο γυμναστήριο HOME.
19. Να τοποθετηθεί καθρέπτης επί της οδού Αγ. Γεωργίου 27 στη Μεγάλη Βρύση στη Λαμία για την ασφαλή
είσοδο και έξοδο στον παιδικό σταθμό.
20. Να τοποθετηθεί καθρέπτης στη συμβολή των οδών
Καλαμά και Δοϊράνης.
21. Να μετακινηθεί πληροφοριακή πινακίδα επί της
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οδού Αθηνών 29 με ιδία δαπάνη γιατί παρεμποδίζει την
είσοδο στο κατάστημα.
25. Να τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες «προς
Αθήνα-εθνική οδός» στη συνοικία Καλύβια στη Λαμία για
διευκόλυνση των οδηγών:
1. Στη συμβολή Σπύρου Μελά και Σεφέρη
2. Στη συμβολή Μυριβήλη και Σεφέρη
3. Στη συμβολή Μυριβήλη και Πλαστήρα
4. Στη συμβολή Φραντζή και Δαμασκηνού
32. Να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα (στο πεζοδρόμιο)
έξω από το νηπιαγωγείο Λουτρών Υπάτης.
Οι εν λόγω εγκρίσεις χορηγούνται με τις εξής προϋποθέσεις:
-Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση
κατάλληλης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, χρήση
κατάλληλων υλικών κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με τον
Κ.Ο.Κ. και ειδικότερα των απαιτήσεων του αρθ. 34 αυτού, καθώς και με τις προδιαγραφές του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών έργων, Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας).
Επίσης, θα εναρμονίζονται και με τα όσα καθορίζονται
από την ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ 2302 Β'/16-9-2013)
και συγκεκριμένα όσα αναφέρονται στο παράρτημα Γ
περί παρεμβάσεων και ρυθμίσεων σε περιοχές σχολικών
συγκροτημάτων.
-Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε με την εφαρμογή των
προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
-Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία
(ΑμεΑ).
-Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του
Δήμου Λαμιέων, ο οποίος καθ’ όλη την χρονική διάρκεια
εφαρμογής των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
υποχρεούται να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των
μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας
της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα (οδόστρωμα-σήμανση κ.λπ.).
-Αυτοδίκαιης ανάκλησης της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς και με την απόφαση
αυτή.
-Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για
την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
-Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
-Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών, πινακίδων,
(πληροφοριακών, αναγγελίας κινδύνου ή πινακίδων
που διευκολύνουν και βελτιώνουν την ρύθμιση ή την
ασφάλεια της κυκλοφορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη
του Δήμου.
-Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Τμήμα-
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τος Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου
Λαμιέων, βάσει της οποίας ελήφθη η 566/2017 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 7 Μαΐου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 3484
(4)
Τροποποίηση απόφασης περί ορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός
έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», για το έτος 2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 27 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του
ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α') «Συνταξιοδοτικές διατάξεις
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
3. Την 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2)
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2
του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') "Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας "», εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').
5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015
(ΦΕΚ 47 Α').
6. Τις διατάξεις της 14138/15.05.2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ)
απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜακεδονίαςΘράκης.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του π.δ.
142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
8. Την 35748/30.05.2017 (ΦΕΚ 1971 Β') απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης, περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στις
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οργανικές μονάδες της υπηρεσίας και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή
Συντονιστή», στους προϊστάμενους αυτών.
9. Την 11110/30.11.2017 (ΦΕΚ 4473 Β') απόφαση, περί ορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων, υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2018.
10. Το 184031(1660)/20.04.2018 έγγραφο-αίτημα, της ΠΕ Ημαθίας, με το οποίο μας ενημερώνει ότι κατόπιν της
σύστασης Γραφείο Τουρισμού στην ΠΕ Ημαθίας και της ανάγκης που προέκυψε για τη διενέργεια κινήσεων εκτός
έδρας, του Ειδικού Συμβούλου Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, απαιτείται η τροποποίηση της 11110/30.11.2017 (ΦΕΚ
4473 Β') απόφασης.
11. Το 179848(1602)/16.04.2018 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού-Ανθρώπινων Πόρων/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με το οποίο βεβαιώνεται
ότι για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης ύψους 5.000,00€, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχον εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α.Ε.: 721.0716 (1.500,00€), 721.0717
(1.000,00€), 721.0719 (1.000,00€), 721.0721(500,00€) και 721.0722 (1.000,00€), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε για τους ανωτέρω λόγους, το σχετικό πίνακα της 11110/30.11.2017 (ΦΕΚ 4473 Β') απόφαση, περί
ορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην ΠΕ Ημαθίας
για το έτος 2018, ως εξής:
1) Στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, προστίθεται ο Ειδικός Σύμβουλος και στο συγκεκριμένο σημείο, ο πίνακας
διαμορφώνεται ως εξής:
α/α

Υπηρεσία

1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Κλάδος/Ειδικότητα

Άτομα Χ ημέρες εκτός έδρας

ΠΕ

Διοικητικού-Οικονομικού

1X25

TE

Διοικητικού-Λογιστικού

1X25

ΔΕ

Διοικητικών Γραμματέων

1X25

ΔΕ

Διοικητικών Γραμματέων

1X60

ΔΕ

Οδηγών

1X60

Ειδικός Σύμβουλος

1X60

2) Με α/α 10, προστίθεται στο τέλος του πίνακα, η οργανική μονάδα του Γραφείου Τουρισμού της ΠΕ Ημαθίας,
ως εξής:
α/α

Υπηρεσία

10

Γραφείο Τουρισμού
ΠΕ

Κλάδος/Ειδικότητα

Άτομα Χ ημέρες εκτός έδρας

Διοικητικού-Οικονομικού

1X50

Κατά τα λοιπά, η αριθμ. 11110/30.11.2017 (ΦΕΚ 4473 Β') απόφαση, ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βέροια, 30 Απριλίου 2018
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ι
Αριθμ. 1357
(5)
Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. 1203/
17-03-2015 (ΦΕΚ 474/Β/27-03-2015) «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ”
2014-2020», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 3471/05-09-2016 (ΦΕΚ 3306/Β/
14-10-2016) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-

σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
265) και ιδίως των άρθρων 24, 24Α και 58 (παρ.6) αυτού,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
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Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και
110 αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1080/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του
Συμβουλίου.
5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών
και επενδυτικών ταμείων.
6. Την με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου
«Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην
Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017,
Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο
πλαίσιο της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής για το
έτος 2017 (COM(2016)311).
7. Την με αριθμό 1310/Γ’ΚΠΣ 310/17-01-2001 (ΦΕΚ 33/
Β’/18-01-2001) κοινή υπουργική απόφαση για τη σύσταση
της Ειδικής Υπηρεσίας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει σύμφωνα με την αριθμ. 32670/ΕΥΘΥ 327/23.03.2015
(ΦΕΚ 715/Β΄/24.04.2015) υπουργική απόφαση.
8. Την αριθμ. 1203/17-03-2015 (ΦΕΚ 474/Β΄/27-03-2015)
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τη «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3471/05-092016 (ΦΕΚ 3306/Β/14-10-2016) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.
9. Το αριθμ. 58456/ΕΥΘΥ 502/28-05-2015 έγγραφο της
Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού.
10. Την αριθμ. 55/10-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ)
απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε.
11. Την αριθμ. 56/10-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΟΔ67Λ7-ΔΘΜ)
απόφαση Ορισμού του ΕΦΔ: «Ενδιάμεσος Φορέας Δια-
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χείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.», για την υλοποίηση της Στρατηγικής
ΟΧΕ/ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ
Α.Ε. (ΦΕΚ 72/Β΄/19.01.2018).
12. Την αριθμ. 375/07-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΝΩΝ7Λ7-24Υ)
απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: Δήμος Πειραιά - ΚΟ.Δ.Ε.Π. - Ο.Π.Α.Ν.
13. Την αριθμ. 379/07-02-2018 (ΑΔΑ: 7ΧΟΤ7Λ7-Ψ0Ε)
απόφαση Ορισμού του ΕΦΔ: «Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά», για την υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: Δήμος
Πειραιά - ΚΟ.Δ.Ε.Π. - Ο.Π.Α.Ν. (ΦΕΚ 789/Β΄/07.03.2018),
14. Την αριθμ. 376/07-02-2018 (ΑΔΑ: 7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ)
απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
(ΑΣΔΑ).
15. Την αριθμ. 378/07-02-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΘΙ7Λ7-ΜΧ1)
απόφαση Ορισμού του ΕΦΔ: «Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ», για την υλοποίηση
της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) (ΦΕΚ 775/Β΄/
07.03.2018).
16. Την αριθμ. 630/28-02-2018 (ΑΔΑ: 6Β2Ν7Λ7-ΠΥΧ)
απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.),
17. Την αριθμ. 631/28-02-2018 (ΑΔΑ: 67ΚΜ7Λ7-3Κ2)
απόφαση Ορισμού του ΕΦΔ: «Διεύθυνση Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.», για την υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Αστικής Αρχής:
Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) (ΦΕΚ 841/
Β΄/09.03.2018).
18. Το από 01-10-2017 αίτημα της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομ προς την Περιφέρεια Αττικής,
19. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
2014-2020, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 1203/17-03-2015 (ΦΕΚ
474/Β΄/27-03-2015) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής,
η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3471/05-09-2016
(ΦΕΚ 3306/Β΄/14-10-2016) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ως προς τα εξής
σημεία:
Στην περίπτωση (γ) της παραγράφου (ΙΙ) προστίθενται
οι ακόλουθοι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) για
τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής:
- Εκπρόσωπος του ΕΦΔ: «Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.», για την υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ/
ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε.
-Εκπρόσωπος του ΕΦΔ: «Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης
Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά», για την υλοποίηση
της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: Δήμος
Πειραιά - ΚΟ.Δ.Ε.Π. - Ο.Π.Α.Ν.
- Εκπρόσωπος του ΕΦΔ: «Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ», για την υλοποίηση
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της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).
- Εκπρόσωπος του ΕΦΔ: «Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.», για την υλοποίηση
της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.).
Στην περίπτωση (γ) της παραγράφου (ΙΙ) προστίθεται
επίσης ο ακόλουθος Φορέας:
- Εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας
Ελλήνων Ρομ.
Στους Φορείς χωρίς δικαίωμα ψήφου της παραγράφου
(ΙΙΙ) προστίθεται ο ακόλουθος Φορέας:
-Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1203/17-03-2015 (ΦΕΚ
474/Β΄/27-03-2015) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3471/
05-09-2016 (ΦΕΚ 3306/Β΄/14-10-2016) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2018
Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
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