
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Κηφισιάς σε εφαρμογή των δι-
ατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4479/2017. 

2  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Μαραθώνος ως προς το άρθρο 
24 αυτού. 

3 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Ελευσίνας ως προς το άρθρο 
17 αυτού.

4  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Ζωγράφου ως προς το Μέρος 
4 άρθρο 20 αυτού.

5 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας του Δήμου Οινουσσών.

6 Έγκριση της 62/2017 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ψαρών.

7 Έγκριση της 197/2017 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Βόλου κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων σε τμήμα της οδού Παραθύρη στην Αγριά, 
Δήμου Βόλου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Aριθμ. 63410/23444 (1)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Κηφισιάς σε εφαρμογή των δι-

ατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4479/2017.  

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 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 της 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 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 − Πρό-
γραμμα 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) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δη-
μόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». 

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 ρυθ-
μίσεις, 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 54751/44787/29.10.2013 απόφαση Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 2868/Β/12.11.2013), περί έγκρισης του ΟΕΥ του 
Δήμου Κηφισιάς. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Την 5786/4843/27.02.2014 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 514/Β/28.02.2014), περί τροποποίησης του ΟΕΥ 
του Δήμου Κηφισιάς. 

12. Την 07/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Κηφισιάς, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ 
του Δήμου Κηφισιάς, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 24 του ν. 4479/2017. 

13. Την 443/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κηφισιάς, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ, σύμ-
φωνα με το άρθρο 24 του ν. 4479/2017. 

14. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου – Δ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αθηνών, που δια-
τυπώθηκε στο 10/2017 πρακτικό του. 

15. Την 459/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Κηφισιάς. 

16. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β/ 
14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η 443/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου Κηφισιάς, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4479/2017 και συγκε-
κριμένα συστήνονται εκατόν δεκατέσσερις νέες οργα-
νικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατά 
αριθμό, κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

Κατηγορία – κλάδος αριθμός
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων 2 
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου 3 
ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας 3 
ΔΕ Οδηγών Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας 12 
ΔΕ Εποπτών καθαριότητας 2 
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων 4 
ΔΕ Χειριστών σαρώθρου 4 
ΥΕ Φύλακα – νυχτοφύλακα για 
την υπηρεσία καθαριότητας 1 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας 83

Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπά-
νη ύψους 1.872.944,00 € και θα καλυφθεί από τον ΚΑ 
20.6011. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγενέστερη 54751/  44787/ 
29.10.2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 
5786/4843/27.02.2014 απόφαση του ιδίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 9 Αυγούστου 2017 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ 

    Aριθμ. 63332/23404 (2)
 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Μαραθώνος ως προς το άρ-

θρο 24 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 Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 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 της 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 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) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δη-
μόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». 

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 ρυθ-
μίσεις, 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 47868/42273/30.10.2012 απόφαση Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 3147/Β/27.11.2012), περί έγκρισης του ΟΕΥ του 
Δήμου Μαραθώνος. 

11. Την 01/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Μαραθώνος, περί τροποποίησης του ισχύοντος 
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ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος, σε εφαρμογή των διατά-
ξεων του άρθρου 24 του ν. 4479/2017. 

12. Την 203/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Μαραθώνος, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ, ως 
προς το άρθρο 24 αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
ν. 4479/2017. 

13. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου – Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ 
Ανατολικής Αττικής, που διατυπώθηκε στο 07/2017 
πρακτικό του. 

14. Την σε ορθή επανάληψη 191/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος. 

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

Εγκρίνεται η 203/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλί-
ου Μαραθώνος, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ, 
ως προς το άρθρο 24 αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 24 
του ν. 4479/2017 και συγκεκριμένα συστήνονται δεκαο-
κτώ νέες οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου κατά αριθμό, κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

Κατηγορία – κλάδος αριθμός 
ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου 1 
ΥΕ Εργατών καθαριότητας – συνοδοί απορ-
ριμματοφόρου 

17

Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 283.320,00 € και θα καλυφθεί από τον ΚΑ 20/6011.01. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγενέστερη 47868/42273/ 
30.10.2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 9 Αυγούστου 2017 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ

Ι

     Αριθμ. 63207/23323 (3)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Ελευσίνας ως προς το άρθρο 

17 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 Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της 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 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) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δη-
μόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

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 δια-
τάξεις».

10. Την 38756/35587/24.10.2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2532/
Β΄/07.11.2011) περί έγκρισης του ΟΕΥ του Δήμου Ελευσί-
νας.

11. Την 1/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Δήμου Ελευσίνας περί τροποποίησης του ΟΕΥ του 
Δήμου Ελευσίνας.

12. Την 298/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ελευσίνας περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ 
του Δήμου Ελευσίνας ως προς το άρθρο 17.

13. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου – Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλ-
λήλων ΟΤΑ Δυτικής Αττικής – που αποτυπώθηκε στο 
Πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης 2017.

14. Την 310/2017 βεβαίωση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Ελευσίνας.

15. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β/ 
14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνεται η 298/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ελευσίνας, περί τροποποίησης του ισχύοντος 
ΟΕΥ του Δήμου Ελευσίνας ως προς το άρθρο 17 και 
προβλέπονται δεκαεπτά (17) νέες θέσεις τακτικού προ-
σωπικού ως ακολούθως:

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων: επτά (7) νέες θέσεις
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (οδοκαθαριστών): πέντε 

(5) νέες θέσεις
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδών απορριμματο-

φόρων): πέντε (5) νέες θέσεις
Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπά-

νη ύψους 354.672, 00 € και θα καλυφθεί από τους ΚΑ 
20.6011.0001, 20.6051.0001 και 20.6051.0003 του προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2017. Ανάλογες πιστώσεις θα 
εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς επόμενων ετών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγενέστερη 38756/35587/ 
24.10.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2532/Β΄/07.11.2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ 

Ι

    Αριθμ. 63343/23412 (4)
 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Ζωγράφου ως προς το Μέρος 

4 άρθρο 20 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 Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της 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 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) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δη-
μόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

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 μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο-
σιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/
Α΄/2017) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες δια-
τάξεις».

10. Την 46206/37888/10.09.2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
2376/Β΄/23.09.2013) περί τροποποίησης του ΟΕΥ του 
Δήμου Ζωγράφου, την 62553/43460/18.11.2014 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 3163/Β΄/25.11.2014) περί τροποποίησης 
του ΟΕΥ του Δήμου Ζωγράφου, την 63373/24566+30
382/11510/29.11.2016 απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4193/
Β΄/27.12.2016) περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου 
Ζωγράφου.

11. Την 4/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Δήμου Ζωγράφου περί τροποποίησης του ισχύοντος 
ΟΕΥ του Δήμου Ζωγράφου.

12. Την 190/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ζωγράφου περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ 
ως προς το Μέρος 4 άρθρο 20.

13. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβου-
λίου – Γ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νομαρχίας Αθηνών - που 
διατυπώθηκε στο 1/2017 πρακτικό του.

14. Την 235/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Ζωγράφου.

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

Εγκρίνεται η 190/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ζωγράφου, περί τροποποίησης του ισχύοντος 
ΟΕΥ του Δήμου Ζωγράφου ως προς το Μέρος 4 άρθρο 
20 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΑΥΞΗΣΗ

ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
2 4 6
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ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
14 8 22

ΔΕ 26 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΑΥΤ/ΤΩΝ
0 2 2

ΥΕ 16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘ. 

ΕΣΩΤ. - ΕΞΩΤ. ΧΩΡΩΝ
5 4 9

ΥΕ 16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ

56 23 79

Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπά-
νη ύψους 1.458.500,00 € και θα καλυφθεί από τους ΚΑ 
20.6011.01, 20.6051.01, 45.6011.01 και 45.6051.01

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγενέστερη 46206/37888/ 
10.09.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2376/Β΄/23.09.2013), 
ως έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ 
Ι

     Αριθμ. 47850 (5)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-

σίας του Δήμου Οινουσσών.

   Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i των άρθρων 6, 238 και 280 του ν. 3812/28-12-2009 

«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα και άλλες διατάξεις του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 
Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων 
στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 

ii. του π.δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236/27-12-2010/τ. Α΄ «Ορ-
γανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

iii. του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-
2007/τ. Α΄ «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων»). 

iv. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/ 
29-06-2017) «Τροποποίηση του ν. 2725/1999 (Α΄121) και 
άλλες διατάξεις».

v. των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47/τ. 
Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Κατα-
πολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών κ.α. διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθ. 14192/15-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 250/Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-05-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3. Την αριθ. 19/22159/30-06-2017 εγκύκλιο του Υπ. 
Εσωτερικών, «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 
του ν. 4479/2017 (Α΄94) – Πρόσληψη μονίμου προσωπι-

κού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των 
ΟΤΑ α΄βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή 
των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των 
προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές.

4. Την αριθ. 32/17 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Οινουσσών, που εστάλη στην Υπηρεσία 
μας με το αριθ. 532/25-07-2017 έγγραφό του.

5. Την αριθ. 17/17 απόφασης της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Οινουσσών, που εστάλη στην Υπηρεσία 
μας με το αριθ. 531/25-07-2017 έγγραφό του Δήμου 
Οινουσσών.

6. Την αριθ. 498/10-07-2017 Εισηγητική Έκθεση του 
Δημάρχου.

7. Την αριθ. 29/17 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου των ΟΤΑ, που εστάλη στην Υπηρεσία μας με το 
αριθ. 61/28-07-2017 έγγραφό του.

8. Την με αρ. 13525/1095/02-09-2011 απόφαση 
Γ.Γ.Α.Δ.Α. (ΦΕΚ 2101/Β/21-09-2011 με την οποία εγκρί-
θηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Οινουσσών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 
22717/06-06-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1954/15-06-2012/Β΄), απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 32/2017 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Οινουσσών, με την οποία 
τροποποιείται το άρθρο 14 τoυ Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ως εξής:

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προ-
στίθεται δύο (2) νέες θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν. 4479/2017:

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1(μία)
ΥΕ Εργατών ΄Υδρευσης 1(μία)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ που προστίθενται 2(δύο)

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
προστίθεται μία (1) νέα θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ
ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου 1(μία)

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, διαμορφώνεται ως εξής:
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 

46.155,60 €, για το τρέχον έτος 2017 που θα καλυφθεί 
από τους Κ.Α20.6021.001 και 20.6052.001, 25-6021.001 
& 25-6052.001 του προϋπολογισμού του δήμου.

Για τα επόμενα έτη η δαπάνη αυτή θα προβλέπεται 
στους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών του δή-
μου των επόμενων ετών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2017 απόφαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής, βεβαιώνεται ότι ετήσια δαπάνη 
του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των 
νέων προτεινόμενων θέσεων που αφορά ανταποδοτικές 
υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα και την ύδρευση 
καθώς και του Κλάδου ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων ( απορ-
ριμματοφόρου ) καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές 
υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10 
του ν. 3584/2007.
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Επίσης η ετήσια δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας 
του εργάτη ύδρευσης του καταληκτικού κλιμακίου της 
μισθοδοσίας δεν υπερβαίνει το μισό του μέσου όρου των 
τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών του προϋ-
πολογισμού του Δήμου Οινουσσών.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Οινουσσών 
Νομού Χίου (ΦΕΚ 2101/21-9-2011 τ. Β΄) όπως έχει τροπο-
ποιηθεί (ΦΕΚ 1954/15-06-2012 τ. Β’) και ισχύει σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Χίος, 8 Αυγούστου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

     Αριθμ. 47885 (6)
Έγκριση της 62/2017 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ψαρών.

   Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
- των αρ. 6, 63, 214, 225 και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως ισχύουν,

- των αρ. 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/
11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

- του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/τ. Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», 

- του αρ. 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/
28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,

- του αρ. 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94 Α’ /29-06-2017) 
«Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες δι-
ατάξεις».

2. Την υπ’ αρ. 14192/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/Υ.ΟΔ.Δ/
26-05-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού του Νικολάου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της 
Α.Δ. Αιγαίου.

3. Την υπ’αρ. 19/30-06-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών αναφορικά με οδηγίες για την εφαρμογή 
του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 - Πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότη-
τας των ΟΤΑ α βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα - Πα-
ροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση 
των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές.

4. Την αρ. 62/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Ψαρών, αναφορικά με τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου 
Ψαρών, σε εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4476/2017» 
που μας διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 1014/21-07-2017 
έγγραφο.

5. Την αρ. πρωτ. 933/10-07-2017 εισηγητική έκθεση 
του Δημάρχου Ψαρών περί τροποποιήσεως του Ο.Ε.Υ. 
του Δήμου Ψαρών.

6. Την αρ. 28/2017 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου ΟΤΑ Ν. Χίου, περί τροποποιήσεως του Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου Ψαρών, που μας κοινοποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 
60/28-07-2017 έγγραφό του.

7. Την αρ. 61/2017 απόφαση της Oικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Ψαρών που μας διαβιβάστηκε με το αρ. 
πρωτ. 964/14-07-2017 έγγραφο.

8. Την αρ. πρωτ. 13203/1064/22-08-2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
(ΦΕΚ 2019/τ. Β΄/09-09-2011) περί έγκρισης του Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ψαρών όπως τρο-
ποποιήθηκε με την αρ. 22199/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1854 Β΄/
13-6-2012) περί κατάργησης και διατήρησης κενών ορ-
γανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ψαρών 
Ν. Χίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αρ. 62/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ψαρών με την οποία τροποποιείται η παρ. 5 
του άρθρου 14 του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας ως εξής:

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπά-
γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 3

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, διαμορφώνεται ως εξής :
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 

18.993,84 € για το τρέχον έτος 2017 που θα καλυφθεί 
από τους ΚΑ 20-6011.001 και 20-6051.001, 20-6051.002 
και 20-6051.003 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Για τα επόμενα έτη η δαπάνη αυτή θα προβλέπεται 
στους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών του Δή-
μου των επόμενων ετών.

Σύμφωνα με την υπ’αρ.61/2017 απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής, βεβαιώνεται ότι η ετήσια δαπάνη 
του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου της 
νέας προτεινόμενης θέσης που αφορά ανταποδοτικές 
υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα, καλύπτεται από 
τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που 
αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση 
της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ψαρών Νομού 
Χίου (ΦΕΚ 2019/τ. Β΄/09-09-2011) όπως έχει τροποποιη-
θεί (ΦΕΚ 1854/τ. Β΄/13-6-2012) και ισχύει σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χίος, 8 Αυγούστου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34485Τεύχος Β’ 2998/01.09.2017

     Αριθμ. 1255/75489 (7)
Έγκριση της 197/2017 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Βόλου κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων σε τμήμα της οδού Παραθύρη στην 

Αγριά, Δήμου Βόλου.

   Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄) «Διοίκη-

ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε-
μάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

3. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α') που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' 
εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231Α') «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».

6. Το υπ' αριθμ. 15109/13.05.2013 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 Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Τις υπ' αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1122/9732/28.1.2014 (ΑΔΑ: 
ΒΙΨΓΟΡ10-75Β) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλά-
δας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9663/97430/
2-9-2013 απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Στ. Ελ. Αναφορικά με 
Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων ΟΤΑ α΄ και 
β΄ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

9. Την υπ' αριθμ. 13917/15-5-2017 απόφαση Υπ. Εσω-
τερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού του 
Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

10. Τις διατάξεις του αρθρ. 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93Α') «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών».

11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2874/173392/18.11.2013 έγ-
γραφο της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας με θέμα: "Διευκρινίσεις-Οδηγίες περί 
Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων 
στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων".

12. Την με αριθμ. 23563/18-3-2016 Τεχνική Έκθεση - Ει-
σήγηση της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας του Δή-
μου Βόλου για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, στην οποία 
βεβαιώνεται ότι με τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες μέσων μαζικής μεταφοράς.

13. Την με αριθμ. 49/2017 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. του 
Δήμου Βόλου για την προτεινόμενη ρύθμιση.

14. Την υπ. αριθμ. 197/2017 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του 

Δ.Σ του Δήμου Βόλου για την συγκεκριμένη κυκλοφο-
ριακή ρύθμιση.

15. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 24830/30-3-2017 έγγραφο 
του Δήμου Βόλου/Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (α.π. 
1255/75489/16-5-2017 ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ) με το οποίο απε-
στάλη στην Υπηρεσία μας η υπ'αριθμ. 197/2017 Ομό-
φωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του 
Δήμου Βόλου, με τα συνημμένα της για τις συγκεκριμένες 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

16. Με την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Βόλου και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών 
και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της 
περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπ’αριθμ. 197/2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου τροποποίησης 
της υπ' αριθμ. 913/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβου-
λίου Δήμου Βόλου κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με την 
οποία αποφασίζεται:

1. Η αμφιδρόμηση του τμήματος της οδού Παραθύρη 
στην Αγριά, μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και 
Παπαγιανόπουλου,

2. Η εκ περιτροπής κατά μήνα στάθμευση στο ανωτέ-
ρω τμήμα της οδού, όπως φαίνεται στα σχέδια που τη 
συνοδεύουν.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των 

προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεά-
ζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο-
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα από-
φαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πι-
νακίδων 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, 
Μεταφορών και Δικτύων, όπως και τα υλικά και η εφαρ-
μογή της οριζόντιας σήμανσης.

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

6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες απο-
στέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λάρισα, 9 Ιουλίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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