
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 
1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση 
Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, 
σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 
240)».

2 Επιβολή προστίμου στον LIPAR (ον.) ANDREJ του 
Syefan για τελωνειακή παράβαση.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παρά-
βαση λαθρεμπορίας εις βάρος του SHEHZAD (ον.) 
KAMRAN του BASMIR.

4 Επιβολή προστίμου στον BOUHLEL (ον.) MEHDI 
του Mohamed για τελωνειακή παράβαση.»

5 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας.

6 Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 141515/ 
5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/τ.Β΄/25.10.2016) απόφα-
σης του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Καθορισμού 
ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνη-
σης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο ΝΠΔΔ 
«Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού 
Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.)», εποπτευόμενο από την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2016 και 
εφεξής, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε 
με την αριθμ. 130006/10-7-2017 (ΦΕΚ 2511/τ. Β΄/
20-7-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή κατά τις απογευματινές ώρες, των μελών των 
Κλιμακίων Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθ-
μών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, έτους 
2017, για το Β΄ εξάμηνο έτους 2017.

8 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 284/2017 
περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου 
και αορίστου χρόνου προσωπικού του Δήμου 
Πέλλας για Β΄ εξάμηνο του 2017.

9 Μεταγραφή διαπιστωτικής απόφασης του Γενι-
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για 
τη μεταβίβαση της ακίνητης και κινητής σχολι-
κής περιουσίας του 4ου Γυμνασίου Τρίπολης στο 
Δήμο Τρίπολης Ν. Αρκαδίας.

10 Μεταγραφή, διαπιστωτικής απόφασης του Γενι-
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για 
τη μεταβίβαση της ακίνητης και κινητής σχολικής 
περιουσίας του του 10ου Δημοτικού Σχολείου 
Τρίπολης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 86437 - 03/08/2017 (1)
Τροποποίηση της αριθ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 

1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμι-

ση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρ-

τα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016

(Α΄ 240)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α) Tις διατάξεις:
1. Των άρθρων 62, 63, 64 και 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 

240), «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέ-
λη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας 
ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύει.

2. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Του π.δ. 116/2014 (Β΄ 185), «Οργανισμός Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

4. Του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178/2014 και Α΄ 25/2015) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών (Β΄ 3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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6. Του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 
(Β΄ 1445) απόφασης

1. Το εδάφιο 1 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
45231/20-04-2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δικαιούχοι πληρωμής της περιπτ. γ’ του άρθρου 
62 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους 
παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 
(εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα 
πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων 
πληρωμής που πραγματοποιούν πληρωτές της περιπτ. β’ 
του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 οι οποίοι ενεργούν για 
λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρημα-
τική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.»

2. Η περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 
45231/20-04-2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας 
ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία 
αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση 
τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων 
πληρωμής με κάρτα.»

Άρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Υφυπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι 

(2)
   Επιβολή προστίμου στον LIPAR (ον.) ANDREJ του 

Syefan για τελωνειακή παράβαση. 

 Με την υπ’ αριθμ.  MRN 16GRYK07010000036-0/
19-04-2016 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Δι-
εύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ’ εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλαμε 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 
2 και 155 παρ. 1 και 2 εδαφ. ζ΄ του ν. 2960/2001, σε βάρος 
του (επ.) LIPAR (ον.) ANDREJ του Syefan και της Kristina, 
γεννηθέντα στο Celje Σλοβενίας στις 24-08-1978, κάτοχο 
του αριθ. ΡΒ0007366 διαβατηρίου Σλοβενίας και μόνι-
μο κάτοικο Tinsko Σλοβενίας, με διεύθυνση: 26 Tinsko 
31/3240 Smarje/Jelsah και ήδη αγνώστου διαμονής, 
πολλαπλό τέλος ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσί-

ων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε 
ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1.559.835,39 €), λόγω 
τέλεσης λαθρεμπορικής παράβασης.

  Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης 

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας εις βάρος του SHEHZAD 

(ον.) KAMRAN του BASMIR. 

 Με την υπ’ αριθμ.  MRN 17GRYK07010000023-9/
01-02-2017 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Δι-
εύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ’ εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλαμε, 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 
2 και 155 παρ. 2 εδαφ. ζ΄ του ν. 2960/2001, σε βάρος 
του (επ.) SHEHZAD (ον.) KAMRAN του BASMIR και της 
ΑΜΙΝΑ, γεννηθέντα την 07-09-1995 στο Πακιστάν, με 
Α.Φ.Μ. 166631657, κάτοικο Πατρών, οδός Ζαφειροπού-
λου έναντι 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, κάτοχο του 
υπ’ αριθ. 78566 Δελτίο αιτήσαντος Διεθνής Προστασί-
ας, πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 €), λόγω τέλεσης λαθρεμπορικής παράβασης.

Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης 

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ

Ι

(4)
    Επιβολή προστίμου στον BOUHLEL (ον.) MEHDI 

του Mohamed για τελωνειακή παράβαση.» 

 Με την υπ’ αριθμ.  MRN 16GRYK07010000233-5/
20-12-2016 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Δι-
εύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ’ εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλαμε 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 
2 και 155 παρ. 1 και 2 εδαφ. ζ΄ του ν. 2960/2001, σε βάρος 
του (επ.) BOUHLEL (ον.) MEHDI του Mohamed και της 
Sadlia, γεννηθέντα την 01-11-1971 στο Sousse Τυνησί-
ας, κατόχου του αριθ. R 733884 διαβατηρίου Τυνησίας 
και της αριθ. 1W3NWEKYY γαλλικής άδειας διαμονής, 
κατοίκου Grenoble Γαλλίας, οδός 22 Rue Paul Vallier και 
ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος, λόγω τέλεσης 
λαθρεμπορικής παράβασης, ανερχόμενο, κατ' επιμερι-
σμό, βάσει του βαθμού συμμετοχής του στην παράβαση, 
στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ενός 
ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (7.491,83 €) και συνολι-
κού ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδό-
ντα τριών ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (14.983,65 €).

Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης 

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ
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    Αριθμ. 4517/120524 (5)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ιδίως των άρθρων 1 [παρ. 1, 2 
(περ. 13, Α 2, Β)], 6, 63 και 280,

β) του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143) και ιδίως του άρ-
θρου 10,

γ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131) και ιδί-
ως της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 και 
της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7, όπως 
ισχύουν,

δ) του ν. 4479/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 
(Α΄ 121) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ιδίως του άρθρου 
24 καθώς και της Εγκυκλίου 19 του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών (ΑΔΑ: 6ΟΜΒ465ΧΘ7-ΑΤΖ),

ε) του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 47) και ιδίως του άρθρου 28,

στ) του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21) και ιδί-
ως του άρθρου 24,

ζ) του π.δ/τος 138/2010 «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» 
(Α΄ 231) και ιδίως της παραγράφου 4, περίπτωση γγ του 
άρθρου 8,

η) της αριθμ. οικ. 6983/85785/01.06.2017 απόφασης 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
- Στερεάς Ελλάδας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογρα-
φής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Συντονιστή” 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή 
στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμέ-
νες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής 
Διευθύνσεως» (Β΄ 2002) και κυρίως της παραγράφου Γ, 
περίπτωση 4, του άρθρου 8.

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Αγράφων (ΦΕΚ 1895/Β΄/29.08.2011).

3. Την 4/17.07.2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής (πρακτικό 3/2017 - ορθή επανάληψη), την 
132/21.07.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Αγράφων (πρακτικό 9/2017 - ορθή επανάληψη) 
και την 8/28.07.2017 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ευρυτανίας (πρακτικό 
3/2017).

4. Την 117/18.07.2017 απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής (πρακτικό 20/2017), με την οποία βεβαιώνεται 
ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταλη-

κτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων του 
γραφείου Καθαριότητας - Ανακύκλωσης του Τμήματος 
Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και 
Πρασίνου, ύψους 87.912,00 ευρώ, καλύπτεται από τις 
εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που 
αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, ως εξής:

Α) Κ.Α.: 20.6011 του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 με τίτλο «τακτικές αποδοχές (περιλαμβά-
νονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα) υπηρεσίας καθαριότητας», ποσό 
170.000,00 €.

Β) ΚΑ.: 20.6051 του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου», ποσό 30.000,00 €, για 
την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών, ενώ 
ανάλογες δαπάνες θα εγγραφούν και στους προϋπολο-
γισμούς επόμενων ετών για την κάλυψη μισθοδοσίας 
του προσωπικού, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με 
τα ετήσια έσοδα από την ανταποδοτική υπηρεσία της 
καθαριότητας.

5. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσω-

τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων (ΦΕΚ 1895/
Β΄/29.08.2011), όπως αυτός ισχύει μετά την κατάργηση 
και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προ-
σωπικού (ΦΕΚ 3201/Β΄/30.11.2012), ως εξής:

Άρθρο 25
«ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» 
Στις θέσεις Κατηγορίας ΔΕ, τροποποιούμε τον Ο.Ε.Υ. 

ως κάτωθι:
• ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων: στις υφιστάμενες τρεις 

(3) θέσεις, εκ των οποίων είναι καλυμμένες και οι τρεις 
(3), προστίθεται μία (1) θέση και ο συνολικός αριθμός 
των οργανικών θέσεων γίνονται τέσσερις (4).

• ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων: στην υφι-
στάμενη μία (1) θέση, εκ των οποίων είναι καλυμμένη μία 
(1), προστίθενται δύο (2) θέσεις και ο συνολικός αριθμός 
των οργανικών θέσεων γίνονται τρεις (3).

Στις θέσεις Κατηγορίας ΥΕ, τροποποιούμε τον Ο.Ε.Υ. 
ως κάτωθι:

• ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας: στις υφιστάμενες τέσ-
σερις (4) θέσεις, εκ των οποίων είναι καλυμμένες και οι 
τέσσερις (4), προστίθενται δύο (2) θέσεις και ο συνολικός 
αριθμός των οργανικών θέσεων γίνονται έξι (6). 

Σύνολο συνιστώμενων νέων θέσεων πέντε (5), οι οποί-
ες αναλύονται ως κατωτέρω: 

ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων: νέες θέσεις μία (1) 
ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων: νέες θέσεις 

δύο (2) 
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας: νέες θέσεις δύο (2).

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ: 
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
36.630,00 ευρώ για το τρέχον έτος 2017 που θα καλυφθεί 
από τους Κ.Α. 20-6011 και ΚΑ. 20-6051 του ψηφισμένου 
και εγκεκριμμένου προϋπολογισμού του Δήμου Αγρά-
φων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 3 Αυγούστου 2017

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

Ι

    Αριθμ. 154319 (6)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 141515/ 

5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/τ.Β΄/25.10.2016) απόφα-

σης του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμ-

ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-

σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Καθορισμού 

ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνη-

σης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο ΝΠΔΔ 

«Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού 

Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.)», εποπτευόμενο από την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2016 και 

εφεξής, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε 

με την αριθμ. 130006/10-7-2017 (ΦΕΚ 2511/τ. Β΄/

20-7-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 
Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94/τ.Α΄/2015), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

6. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

7. Την αριθμ. 141515/5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/τ.Β΄/
25.10.2016) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Καθορισμού ανώτα-
του ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας, 
υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Πελοποννή-
σου και στο ΝΠΔΔ «Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας 
Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.)», εποπτευόμενο από την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2016 και εφεξής, 
όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
130006/10-7-2017 (ΦΕΚ 2511/τ.Β΄/20-7-2017) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

8. Το αριθμ. 166070/38125/5-7-2017 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
με τα συνημμένα σ' αυτό έγγραφα της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας, με τα οποία υποβλήθηκε αίτη-
μα περί τροποποίησης της ανωτέρω αριθμ. 141515/
5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/τ.Β΄/25.10.2016) απόφασης του 
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιο-
νίου όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
130006/10-7-2017 (ΦΕΚ 2511/τ. Β΄/20-7-2017) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, προκειμένου: α) να 
περιληφθεί ο κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ της Διεύθυν-
σης Ανάπτυξης με αντίστοιχο καθορισμό ανώτατου ορίου 
ημερών κίνησης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών,

β) να αυξηθεί ο αριθμός των ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ Προσωπι-
κού Η/Υ και ΔΕ Σπερματεγχυτών της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής,

γ) να αυξηθεί ο αριθμός των ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ Διοικητι-
κού - Οικονομικού, TE Διοικητικού -Λογιστικού, ΔΕ Δι-
οικητικών Γραμματέων και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ της Δ/
νσης Διοικητικού - Οικονομικού,

δ) να αυξηθεί ο αριθμός των ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ Διοικητικού -
Οικονομικού, TE Μηχανικών (όλων των ειδικοτήτων) και 
ΔΕ Τεχνικών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
ε) να περιληφθεί το Γραφείο Νομικού Συμβούλου της 
Π.Ε. Κορινθίας προκειμένου να καθορισθεί ο ανώτατος 
αριθμός ημερών κίνησης εκτός έδρας σε εξήντα (60) 
ετησίως για ένα δικηγόρο που υπηρετεί προκειμένου 
να καλυφθούν ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την αριθμ. 141515/ 
5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/τ. Β΄/25.10.2016) απόφαση του 
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου περί Καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο ΝΠΔΔ «Αρ-
δευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας 
(Α.Ο.Σ.Α.Κ.)», εποπτευόμενο από την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου, για το έτος 2016 και εφεξής, όπως τροποποι-
ήθηκε - συμπληρώθηκε με την αριθμ. 130006/10-7-2017 
(ΦΕΚ 2511/τ. Β΄/20-7-2017) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, ως ακολούθως:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕ Μηχανικών (όλων των ειδικοτήτων) 60

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 60

TE Τεχνολόγων Τροφίμων 60

TE Διοικητικού -Λογιστικού 60

TE Πληροφορικής 30

TE Μηχανικών 60

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 40

ΥΕ Κλητήρων Επιμελητών 10

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (νέος κλάδος) 40

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ Γεωπόνων 60

ΠΕ Κτηνιάτρων 60

ΠΕ Βιολόγων Ιχθυολόγων 60

ΠΕ Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών 60

TE Τεχνολόγων Γεωπονίας 60

TE Τεχνολόγων Τροφίμων 60

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 60

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 60

ΔΕ Σπερματεγχυτών 60

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 30

ΥΕ Εργατών 20

ΠΕ Γεωπόνων (ΙΔΟΧ) 60

ΠΕ Κτηνιάτρων (ΙΔΟΧ) 60

ΥΕ Εργατών (ΙΔΟΧ) 60

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 60

TE Διοικητικού -Λογιστικού 60

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 60

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 60

ΔΕ Οδηγών 60

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 40

TE Μηχανικών (όλων των ειδικοτήτων) 40

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 20

ΔΕ Τεχνικών 40

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 60

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής η προκαλούμενη επιπλέον ετήσια δαπάνη ύψους 15.700,00 € θα καλυφθεί 
από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Πελοποννήσου - 
Π.Ε. Κορινθίας και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 02.072.0721.0001.

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Π.Ε. Κορινθίας 
των επόμενων ετών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 141515/5-10-2016 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο ΝΠΔΔ «Αρδευ-
τικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.)», εποπτευόμενο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
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για το έτος 2016 και εφεξής (ΦΕΚ 3423/τ.Β΄/25.10.2016), 
όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
130006/10-7-2017 (ΦΕΚ 2511/τ. Β΄/20-7-2017) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 2 Αυγούστου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

    Αριθμ. 160671 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή κατά τις απογευματινές ώρες, των μελών 

των Κλιμακίων Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και 

Σταθμών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, 

έτους 2017, για το Β΄ εξάμηνο έτους 2017.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/Α/16-12-2015) « Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομι-
κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/
7-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Κρήτης (242/Α/27-12-2010).

4. Τη Φ2- 2312/20.12.2012 «Περιοδικός Έλεγχος Μέ-
τρων και Σταθμών».

5. Την υπ’ αριθμ. 8910/16-01-2017 απόφαση Αντιπερι-
φερειάρχη Λασιθίου «Συγκρότηση Κλιμακίων Περιοδι-
κού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2017».

6. Την υπ’ αριθμ. 150706/20-07-2017 απόφαση Περι-
φερειάρχη Κρήτης «Διαπίστωση ανάγκης υπερωριακής 
απασχόλησης των μελών των Κλιμακίων Περιοδικού 
Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2017.

7. Τις διατάξεις του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄173/08/08/2013) 
«Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παρο-
χής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του 
άρθρου 43.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 3.031,59 € η οποία είναι εγγεγραμμένη 
στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 της Περι-
φερειακής Ενότητας Λασιθίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασία με 
αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες του προσωπικού 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Λασιθίου που συγκροτεί τα Κλιμάκια Περιοδικού Ελέγ-
χου Μέτρων και Σταθμών έτους 2017, σύμφωνα με την 
8910/16-01-2017 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθί-
ου, για το Β΄ εξάμηνο έτους 2017.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθεί υπε-
ρωριακά ανέρχεται σε τέσσερεις (4) και οι ώρες απασχό-

λησης δεν μπορούν να υπερβούν τις εκατόν είκοσι (120) 
ανά υπάλληλο το εξάμηνο.

Οι πιστώσεις συνολικού ύψους 3.031,59 € θα βαρύ-
νουν τον ΚΑΕ 0511.01.002 του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Λασιθίου, οικονομικού έτους 2017.

Για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης θα εκ-
δοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής 
απασχόλησης στο οποίο θα αναφέρονται ονομαστικά οι 
συμμετέχοντες υπάλληλοι, το χρονικό διάστημα και οι 
ώρες απασχόλησής τους.

Η παρακολούθηση και η βεβαίωση της υπερωριακής 
απασχόλησης θα γίνεται με ευθύνη του προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άγιος Νικόλαος, 2 Αυγούστου 2017

Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 361/2017 (8)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 284/2017 

περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας μόνι-

μου και αορίστου χρόνου προσωπικού του Δή-

μου Πέλλας για Β΄ εξάμηνο του 2017.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3) Την αριθ. 284/2017 απόφαση περί καθιέρωσης 

υπερωριακής απασχόλησης Β΄ εξαμήνου 2017 για το 
προσωπικό του Δήμου Πέλλας.

4) Την αριθ. 224/2016 απόφαση τοποθετήσεων προ-
σωπικού στο γραφείο Ληξιαρχείου.

5) Το άρθρο 14 παρ. 1 περ. (β) περί αρμοδιοτήτων 
γραφείου ληξιαρχείου του ΟΕΥ (ΦΕΚ 786/Β/2016) του 
Δήμου Πέλλας.

6) Το γεγονός ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθη-
κε το προσωπικό που ασκεί ληξιαρχικές αρμοδιότητες 
και είναι τοποθετημένο στο γραφείο ληξιαρχείου του 
τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

7) Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολο-
γισμό έτους 2017 του Δήμου ποσό ύψους 15.500,00€ 
(ΚΑΕ 6012) για την κάλυψη της δαπάνης υπερωριακής 
εργασίας, αποφασίζει:

Τροποποιεί την αριθ. 284/2017 απόφαση περί καθι-
έρωσης υπερωριακής απασχόλησης και συμπληρώνει 
στην παρ. Δ’ την περ. γ) ως εξής:

γ) την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
για δύο (2) υπαλλήλους ΔΕ Διοικητικού εξαιτίας της ειδι-
κής φύσης των καθηκόντων του ληξιάρχου και μέχρι εί-
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κοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για απογευματινή 
εργασία εργασίμων ημερών της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για το Β΄ εξάμηνο του 2017.

Η ονομαστική κατανομή και η κατανομή κατά είδος 
υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυχτερινής, 
εξαιρέσιμων και Κυριακών) των ανωτέρω ωρών θα γίνει 
με άλλη απόφασή μας.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
έως 15.500,00 € για το έτος 2017 που θα καλυφθεί από 
τους ΚΑΕ 6012 και 6022 και η οποία δεν θα υπερβαίνει το 
1/12 της εγκεκριμένης πίστωσης του προϋπολογισμού 
του Δήμου έτους 2017.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γιαννιτσά, 27 Ιουλίου 2017

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 32683 (9)
Μεταγραφή δ    ιαπιστωτικής απόφασης του Γενι-

κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για 

τη μεταβίβαση της ακίνητης και κινητής σχολι-

κής περιουσίας του 4ου Γυμνασίου Τρίπολης στο 

Δήμο Τρίπολης Ν. Αρκαδίας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ν.  1894/1990 (ΦΕΚ 18/Α/1992), 

συγκεκριμένα την παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 31, παρ. 1 του ν. 2009/1992 και το άρθρο 2 παρ. 
12, περ. α΄ του ν. 3027/2002, και την παρ. 6 («Για την 
Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις»).

2. Την  κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. ΣΤ1/13/
22-12-1993 (ΦΕΚ 40/Β/1994) των Υπουργών Εσωτερικών 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων [«Μεταβίβαση 
κινητής και ακίνητης περιουσίας των σχολείων στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)»].

3. Την εγκύκλιο με αριθ. ΣΤ1/1842/23-08-1994 του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων («Με-
ταβίβαση κινητής και ακίνητης σχολικής περιουσίας 
στους Ο.Τ.Α.»).

4. Το άρθρο 274 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22, παρ. 8 του 
ν.  3536/2007, με το άρθρο 20, παρ. 24 και 25 του 
ν. 3731/2008 («Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων»).

5. Το άρθρο 19 παρ. 8 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) 
(«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ»).

6. Το άρθρο 41 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) 

(«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών»).

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 61416/23-03-2017 διαπιστωτική 
απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου μεταβίβασης 
της ακίνητης και κινητής σχολικής περιουσίας του 4ου 
Γυμνασίου Τρίπολης στο Δήμο Τρίπολης Ν. Αρκαδίας.

8. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει μεταγραφεί 
στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Τρίπο-
λης και δεν έχει καταχωρηθεί σιο τηρούμενο Κτηματο-
λογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Τρίπολης, 
αποφασίζουμε:

Τη μεταγραφή στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτημα-
τολογικού Γραφείου Τρίπολης της ανωτέρω, υπ’ αριθ. 
πρωτ. 61416/23-03-2017, διαπιστωτικής απόφασης του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου για τη μεταβίβαση της ακίνητης 
και κινητής σχολικής περιουσίας του 4ου Γυμνασίου Τρί-
πολης στο Δήμο Τρίπολης Ν. Αρκαδίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 27 Ιουλίου 2017

Ο Δήμαρχος
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 32682 (10) 
 Μεταγραφή, διαπιστωτικής απόφασης του Γενι-

κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για 

τη μεταβίβαση της ακίνητης και κινητής σχολι-

κής περιουσίας του του 10ου Δημοτικού Σχολεί-

ου Τρίπολης .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ν.  1894/1990 (ΦΕΚ 18/Α/1992), 

συγκεκριμένα την παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 31, παρ. 1 του ν. 2009/1992 και το άρθρο 2 παρ. 
12, περ. α΄ του ν. 3027/2002, και την παρ. 6 («Για την 
Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις»).

2. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. ΣΤ1/13/
22-12-1993 (ΦΕΚ 40/Β/1994) των Υπουργών Εσωτερικών 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων («Μεταβίβαση 
κινητής και ακίνητης περιουσίας των σχολείων στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)ή.

3. Την εγκύκλιο με αριθ. ΣΤ1/1842/23-08-1994 του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων («Με-
ταβίβαση κινητής και ακίνητης σχολικής περιουσίας 
στους Ο.Τ.Α.»).

4. Το άρθρο 274 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 22, παρ. 8 του ν. 3536/2007, 
με το άρθρο 20, παρ. 24 και 25 του ν. 3731/2008 («Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»).

5. Το άρθρο 19 παρ. 8 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) 
(«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ»).
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6. Το άρθρο 41 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) 
(«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών»).

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 44309/16-03-2017 διαπιστωτική 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
μεταβίβασης της ακίνητης και κινητής σχολικής περιου-
σίας του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης στο οποίο 
φιλοξενούνται και συστεγάζονται το 3ο και 9ο Νηπιαγω-
γείο Τρίπολης στο Δήμο Τρίπολης Ν. Αρκαδίας.

8. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει μεταγραφεί 
στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Τρίπο-
λης και δεν έχει καταχωρηθεί σιο τηρούμενο Κτηματο-
λογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Τρίπολης, 
αποφασίζουμε:

Τη μεταγραφή στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτημα-
τολογικού Γραφείου Τρίπολης της ανωτέρω, υπ’ αριθ. 
πρωτ. 44309/16-03-2017, διαπιστωτικής απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τη μεταβί-
βαση της ακίνητης και κινητής σχολικής περιουσίας του 
του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης στο οποίο φιλο-
ξενούνται και συ στεγάζονται το 3ο και 9ο Νηπιαγωγείο 
Τρίπολης στο Δήμο Τρίπολης Ν. Αρκαδίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 27 Ιουλίου 2017

Ο Δήμαρχος
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ  

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