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2 Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

3 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 

πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-

γίας επένδυσης της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANY A.E.» που υλοποιή-

θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.   

 Με την απόφαση 103983/05-10-2020 του Προϊσταμέ-
νου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχεί-
ρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANY A.E.», 
που αναφέρεται στον «εκσυγχρονισμό του συγκροτήμα-
τος NORIDA BEACH 4* δυναμικότητας 1.444 κλινών - 752 
δωματίων» στον Δήμο Καρδάμαινας της Νήσου Κω της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικής δαπάνης σαρά-
ντα εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων, 
διακοσίων ευρώ (40.939.200,00€) και ποσού επιχορήγη-
σης δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι 
οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (14.328.720,00€), 
ήτοι ποσοστού επιχορήγησης 35% επί της συνολικής 
δαπάνης, με τους εξής όρους:

1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
18-06-2020.

2. Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό-
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα 

εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων δια-
κοσίων ευρώ (40.939.200,00€).

3. Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα 
εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων επτα-
κοσίων εξήντα ευρώ (12.281.760,00€) που αποτελεί πο-
σοστό 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της 
επένδυσης.

4. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τρακοσίων είκοσι οκτώ 
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (14.328.720,00€), που 
αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού ενισχυόμενου 
κόστους της επένδυσης.

5. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τρακοσίων είκοσι 
οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (14.328.720,00€) 
που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού ενισχυόμε-
νου κόστους της επένδυσης.

6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 926 δωμάτια 
και 2097 κλίνες.

7. Πληρείται ο ειδικός όρος της παρ. στ, του άρθρου 
6, της απόφασης υπαγωγής: «Μέχρι την ολοκλήρωση 
της επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
και πάντως πριν την καταβολή της τελευταίας δόσης 
της επιχορήγησης, η επιχείρηση υποχρεούται να έχει 
τουλάχιστον μηδενίσει το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 
της (κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υπο-
χρεώσεις = 0) με βάση τον επίσημο ισολογισμό που θα 
έχει εκδώσει πριν την καταβολή της τελευταίας δόσης».

8. Οι συνολικές θέσεις εργασίας κατά το χρόνο ολο-
κλήρωσης ανήλθαν σε 325,18 ΕΜΕ. Πληρείται ο όρος της 
παρ. β’ του άρθρου 6 της απόφασης υπαγωγής περί δημι-
ουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας 
κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επένδυσης (>2,5 
ΕΜΕ) και πληρείται ο όρος περί διατήρησης των υφιστά-
μενων θέσεων εργασίας (141,5 ΕΜΕ). Η δημιουργία του 
συνολικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας (5 ΕΜΕ), θα 
ελεγχθεί στο πλαίσιο των μακροχρονίων υποχρεώσεων, 
η έναρξη των οποίων αρχίζει από την ημερομηνία ολο-
κλήρωσης της επένδυσης όπως αυτή ορίζεται με την 
παρούσα απόφαση.

Με την ίδια απόφαση (103983/05-10-2020) εγκρίνεται 
η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 
επτά εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιά-
δων τρακοσίων εξήντα ευρώ (7.164.360,00 €). Το ποσό 
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προκύπτει ως διαφορά, μετά από την αφαίρεση του πο-
σού που έχει καταβληθεί ως Α΄ Δόση (7.164.360,00€) από 
το σύνολο της επιχορήγησης όπως αυτή οριστικοποιείται 
με την παρούσα απόφαση (14.328.720,00€).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτι-
κή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 7 των άρθρων 27 και 85 
του ν. 4399/2016 και την υπ΄αρ. 77685/21.07.2016 υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου 
λειτουργίας της» (Β΄ 2335/28.07.2016), όπως ισχύει.

Η παρούσα περίληψη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ   

Ι

Αριθμ. οικ. 29872 (2)
 Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 των άρθρων 82, 87, 91, 94 και 

της παρ. 13 του άρθρου 118 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις όμοιες του άρθρου 174 του ν. 4635/2019 
(Α΄ 167).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/ 
2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων 
(διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 161 και 162 του 
ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 26), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

5. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 24 και 
παρ. 5 περ. ε’ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143).

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 112).

7. Τις διατάξεις της περ. ιβ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 
του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με τις όμοιες 
της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10. Την υπ’ αρ. Υ96/06-09-2019 διαπιστωτική πράξη 
του Πρωθυπουργού με θέμα «Διαπιστωτική πράξη για 
τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνει-
ας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 702).

11. Την υπ’ αρ. 11699/19-05-2020 (Β΄ 1991) απόφαση 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανι-
σμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας».

12. Την υπ’ αρ. οικ. 29565/05-10-2020 απόφαση του 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, περί ορισμού 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΗΦΞ46ΜΙ0Φ- ΒΑΝ).

13. Την υπ’ αρ. οικ. 295657/05-10-2020 απόφαση του 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας περί ορισμού 
Αναπληρωτή του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρή-
σεων και Ελέγχων της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΝΒΔ46ΜΙ0Φ-1Ψ3).

14. Την υπ’ αρ. οικ. 29566/05-10-2020 απόφαση του 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, περί ορισμού 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ακεραι-
ότητας και Λογοδοσίας της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΣ4Ζ46ΜΙ0Φ-
Τ86).

15. Την υπ’ αρ. οικ. 29859/06-10-2020 εισήγηση της 
προϊσταμένης τη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού.

16. Το υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1267/13065/28-07-2020 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διευκρι-
νίσεις αναφορικά με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων 
υπαλλήλων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας».

17. Το γεγονός ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στελε-
χώνεται σήμερα μόνο με αποσπασμένους υπαλλήλους 
και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η έναρξη διαδικασίας 
εκλογής αιρετών εκπροσώπων στην Αρχή.

18. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4622/2019, μέχρι τη 
διενέργεια εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων, 
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την πα-
ρούσα λειτουργεί νόμιμα με τα τρία (3) τακτικά μέλη.

19. Το γεγονός ότι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πέ-
ραν της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει 
στελεχωθεί και τοποθετηθεί προϊστάμενος στη μία εκ 
των λοιπών δύο Γενικών Διευθύνσεων αυτής, ήτοι μόνο 
στη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας.
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20. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Αρχής Δια-
φάνειας.

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

Τη συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το πά-
σης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), το οποίο αποτελείται από:

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον προ-
ϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

β) Τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και 
Ελέγχων της Αρχής ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 
τον προϊστάμενο του Τομέα Ασφάλισης Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασιακών Σχέσεων.

γ) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιό-
τητας και Λογοδοσίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 
τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικών και Προτύ-
πων Λογοδοσίας.

Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται ο 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Οργάνωσης, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρω-
τή του κατά την άσκηση των κύριων καθηκόντων του.

Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι-
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με 
βαθμό τουλάχιστον Γ’.

Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του 
ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), όπως ισχύει.

Από τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
της Αρχής, οι τυχόν εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης 
λειτουργίας της Αρχής, υποθέσεις ενώπιον των Υπη-
ρεσιακών Συμβουλίων των καταργούμενων με τον 
ν. 4622/2019 φορέων, για το πάσης φύσεως προσωπικό 
που μεταφέρθηκε και υπηρετεί στην Αρχή διαβιβάζονται 
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αρχής και εξετάζονται 
από αυτό.

Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου 
έτους από τη συγκρότησή του. Kατ’ εξαίρεση για την 
πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η θητεία 
τους αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης 
ορισμού των μελών του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του έτους 2020.

Ως έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η 
έδρα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο κτήριο επί των 
οδών Λένορμαν 195 και Αμφιαράου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ

Αριθμ. 6593 (3)
    Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας .

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 των άρθρων 214, 225, 238, 

280 και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» .

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4674/2020 «Στρα-
τηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης» 
(Α΄ 235).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α΄ 47).

8. Τις διατάξεις της 14138/15.05.2017 απόφασης 
Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή, 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 
(ΥΟΔΔ 250).

9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4479/ 
2017 «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 94).

10. Την 5109/23.06.2011 απόφαση Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 
περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας Δήμου Βέροιας (Β΄ 1606), όπως τροποποιήθηκε με 
τις 1183/20.02.15 (Β΄  463), 989/16.02.2018 (Β΄  719), 
852/18.02.2019 (Β΄ 639) και 4274/20.07.2020 (Β΄ 3541) 
όμοιες.

11. Την 3/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Βέροιας, με την οποία εισηγήθηκε προς το Δημο-
τικό Συμβούλιο, την τροποποίηση του οικείου Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, με την προσθήκη στην πα-
ράγραφο Β «ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ» του άρθρου 
6 «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ», μιας (1) επιπλέον θέσης Ειδικού 
Συνεργάτη, η πλήρωση της οποίας θα γίνεται αποκλει-
στικά από δημοσιογράφο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 4674/2020, 
σύμφωνα με τις οποίες, σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό 
άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, μπορεί να 
συστήνεται μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον 
αυτών που αναλογούν στον αριθμό των αντιδημάρχων, 
η πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλειστικά με δημο-
σιογράφο.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ49250 Τεύχος B’ 4539/15.10.2020

12. Την 224/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Βέροιας, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την ανω-
τέρω εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

13. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ημαθίας, όπως διατυπώνεται 
στην 47/30.06.2020 απόφασή του.

14. Την 15151/06.08.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικο-
νομικών Δήμου Βέροιας, με την οποία κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, βεβαιώνεται ότι 
ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων του Δήμου Βέροιας 
των δύο τελευταίων ετών, είναι διπλάσιος του ποσού στο 
οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού 
του καταληκτικού κλιμακίου της προτεινόμενης νέας 
θέσης, πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.

15. Την 15150/05.08.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικο-
νομικών Δήμου Βέροιας, περί ύπαρξης πιστώσεων, για 
την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης στον προϋπο-
λογισμό του Δήμου Βέροιας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 224/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, περί τροποποίησης του Ορ-
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας, με την 
αντικατάσταση της παραγράφου Β του άρθρου 6, ως εξής:

«Οκτώ (8) θέσεις Ειδικών Συνεργατών ή Ειδικών 
Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών (διατάξεις 

άρθρου 163 του ν. 3584/07, (Α΄ 143) «Κώδικας Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως 
αυτές κάθε φορά ισχύουν), όπου η πλήρωση της μιας 
ειδικής θέσης, γίνεται αποκλειστικά με δημοσιογράφο».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η 5109/23.06.2011 (Β΄ 1606) από-
φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, όπως έχει τροποποιηθεί.

Ακροτελεύτιο Άρθρο
Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της παρούσας, προκαλείται δαπάνη 
ύψους 5.695,72€ για το τρέχον οικονομικό έτος 2020, 
η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α. του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Βέροιας 00.6031.001 (4.884,00€) και 
00.6053.001 (1.211,72€), ενώ για καθένα από τα επό-
μενα έτη, θα προκαλείται ανάλογη δαπάνη, η οποία θα 
προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς και 
στους αντίστοιχους Κ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βέροια, 7 Σεπτεμβρίου 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 *02045391510200004*
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