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Aριθμ. 55261/45209
(1)
Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος
Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).
4. Την υπ' αριθ. 250/2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής, με θέμα καθιέρωση
ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Βιβλιοθήκης του
Δήμου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε τη λειτουργία του Τμήματος Βιβλιο−
θήκης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής ως εξής: για τους
μήνες Οκτώβριο − Μάιο: Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30
− 15:30, Δευτέρα και Τετάρτη 17:00 − 20:00 και για τους
μήνες Ιούνιο − Σεπτέμβριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30
− 15:30, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας
του, για την εξυπηρέτηση του κοινού του, όπως ανα−
φέρεται στην υπ' αρ. 250/2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
2013 του Δήμου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 918/28598/21−3−2011 από−
φασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας.
Με την υπ' αριθμ. οικ. 5055/2−10−2013 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας − Στερεάς Ελλάδας, τροποποιείται η υπ' αριθμ.
οικ.918/28595/21−3−2011 απόφαση που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 607/τ.Β΄/15−4−2011 στη σελίδα 8767 στην Α΄ στήλη
παρ. 7, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 560/2012 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας για διόρθωση
του κυρίου ονόματος ανήλικου τέκνου αλλοδαπών που
γεννήθηκε στην Ελλάδα, ως προς το κύριο όνομα του
ανήλικου τέκνου:
από το εσφαλμένο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
στο ορθό ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
Aριθμ. 130659/12949
(3)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 «Πρό−
γραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του άρθρου 10 του Ν.3812/2009,
του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. ββ. του Π.Δ. 139/2010
περί αρμοδιότητας προγραμματισμού προσλήψεων Ο.Τ.Α.
3. Τις διατάξεις των άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 και τις
αριθμ. 53855/97 και 1746/99 εγκυκλίους του Υπουργείου
Εσωτερικών.
4. Τα αριθ. 6 θέμα 4ο/20−12−2012 και 1 θέμα 4ο/6−2−2013 πρα−
κτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Αχαΐας Α.Ε. Αναπτυ−
ξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, αναφορικά με την έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
5. Το αριθμ. οικ. 34128/29−8−2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.,
την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/110/15320/23−8−2013 απόφαση
της Επιτροπής του άρθρου 2 § 1 της αριθμ. ΠΥΣ 33/27−
12−2006 με την οποία εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου από την Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
με ένα (1) άτομο και σύμφωνα με την αριθ. 652/28−1−2013
πρόταση (ΑΠΟΔΟΧΗ) του ΑΣΕΠ
6.− Το αριθμ. οικ. 36417/13−9−2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.,
την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/110Β/23148/30−8−2013 απόφαση
της Επιτροπής του άρθρου 2 § 1 της αριθμ. ΠΥΣ 33/27−
12−2006 με την οποία εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης

μίσθωσης έργου από την Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
με ένα (1) άτομο και σύμφωνα με την αριθ. 8015/23−5−
2013 πρόταση (ΑΠΟΔΟΧΗ) του ΑΣΕΠ.
7.− Την αριθ. 1411/ΥΜ/4−11−2013 βεβαίωση της Αχαΐας
Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με την οποία για την
πρόσληψη του Μηχανικού Αρχιτέκτονα προκαλείται
δαπάνη ποσού 15.000,00 €, η οποία θα καλυφθεί από
τον προϋπολογισμό του Μέτρου 431 του Τοπικού Προ−
γράμματος LEADER, ο οποίος παρακολουθείται στο
λογαριασμό με ΚΑ 03.00.01.000 ( Μέτρο 431).
8.− Την αριθ. 1410/ΥΜ/4−11−2013 βεβαίωση της Αχαΐ−
ας Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με την οποία την
πρόσληψη του Πολιτικού Μηχανικού προκαλείται δα−
πάνη συνολικού ποσού 18.000,00 €, η οποία θα καλυ−
φθεί από τα έσοδα που δημιουργούνται για την Αχαΐα
Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ από την υλοποίηση του έργου
«Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την υλοποίηση των κα−
θεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του άξονα 3
του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελ−
λάδας 2007−2013» και τα οποία παρακολουθούνται από
τον λογαριασμό με ΚΑ 73.00.00.123 (παροχή υπηρεσιών
υποστηρικτικού μηχανισμού), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
από την Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ενός (1) ατόμου
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ενός (1) ατόμου ΠΕ Μηχα−
νικών − Αρχιτεκτόνων, για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την συμπλήρωση
ενός (1) έτους, επειδή συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις
του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 6 Νοεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
F
Αριθμ. 62044/5567
(4)
Κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
του Δήμου Μεσσήνης με την επωνυμία: α) «Δημοτική
Φιλαρμονική και Δημοτικός Χορευτικός Όμιλος Μεσ−
σήνης» και β) «ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α/30−5−1997)
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του Ν. 3463/
2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων».
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).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7−6−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ
98/τ.Α/26−4−2013).
6. 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»
7. Το αριθμ. 647/23−9−1969 Β.Δ/γμα (ΦΕΚ 202/τ.Α/14−10−
1969) «Περί συστάσεως εν τω Δήμω Μεσσήνης – Μεσση−
νίας, ιδίου Νομικού Προσώπου υπό το όνομα ««Δημοτική
Φιλαρμονική και Δημοτικός Χορευτικός Όμιλος Μεσσή−
νης»», όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. 70/22−1−1977
Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 26/τ.Α/1−2−1977).
8. Την αριθμ. 46/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Μεσσήνης με την οποία υποβλήθηκε αίτημα στον
Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης για τη διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Δημοτική Φιλαρμονική και Δημοτικός Χορευ−
τικός Όμιλος Μεσσήνης» ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Μεσσήνης σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.3852/2010.
9. Την αριθμ. 36281/4−8−2011 (ΦΕΚ 1765/τ.Β/5−8−2011)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία το
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«Δημοτική Φιλαρμονική και Δημοτικός Χορευτικός Όμι−
λος Μεσσήνης» διατηρήθηκε ως αυτοτελές Νομικό Πρό−
σωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου.
10. Την αριθμ. 66/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Μεσσήνης με την οποία συγχωνεύτηκαν τα
Νομικά Πρόσωπα του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης:
«Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Ανδρούσας», «Βιβλιοθήκη
Βαλύρας», «ΚΑΠΗ Δήμου Μεσσήνης» και «Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Μεσσήνης» σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗ−
ΝΗ», η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 490/3−3−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δη−
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 581/τ.Β/13−4−2011.
11. Την αριθμ. 464/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Μεσσήνης που αφορά την κατάργηση των
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: α) «Δημοτική Φιλαρμονική
και Δημοτικός Χορευτικός Όμιλος Μεσσήνης» και β)
«ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» λόγω του ότι οι σκοποί και οι αρ−
μοδιότητές τους μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις
Υπηρεσίες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης,
αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 464/2013 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσσήνης αναφορικά
με την κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου του εν λόγω Δήμου με την επωνυμία: α) «Δη−
μοτική Φιλαρμονική και Δημοτικός Χορευτικός Όμιλος
Μεσσήνης» και β) «ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ».
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Β. Καταργούμε:
α) το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επω−
νυμία «Δημοτική Φιλαρμονική και Δημοτικός Χορευτικός
Όμιλος Μεσσήνης» που συστάθηκε με το αριθμ. 647/
23−9−1969 Β.Δ/γμα (ΦΕΚ 202/τ.Α/14−10−1969) και τροπο−
ποιήθηκε με το αριθμ. 70/22−1−1977 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 26/τ.Α/
1−2−1977).
β) το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επω−
νυμία «ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» που συστάθηκε με την αριθμ.
66/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης
(ΦΕΚ 581/τ.Β/13−4−2011) διότι οι σκοποί και οι αρμοδι−
ότητές τους μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις
Υπηρεσίες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης.
Γ. Οι υπηρεσίες των καταργηθέντων Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου θα παρέχονται από το Δήμο
Μεσσήνης και για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν
στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου αντίστοιχες οργανικές ομάδες
στις οποίες θα λειτουργούν οι δομές:
• ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ
− Προστασία – Ανάδειξη και προβολή ιστορικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς της Αρχαίας Μεσσήνης
− Βιβλιοθήκες
− Κ.Α.Π.Η.
− Πνευματικό Κέντρο
• Δημοτική Φιλαρμονική και Δημοτικός Χορευτικός
Όμιλος Μεσσήνης
Δ. Τα περιουσιακά στοιχεία και τα χρηματικά ποσά
που υπάρχουν στο όνομα των ανωτέρω Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου μεταβιβάζονται στο Δήμο
Μεσσήνης.
Ε. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου Μεσσήνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 5 Νοεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
F
Aριθμ. 770
(5)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης του
διοικητικού και οικονομικού προσωπικού του συν−
δέσμου ύδρευσης δήμων Καλαμάτας Μεσσήνης και
κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας για το έτος 2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 48 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α).
2. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α).
3. Την υπ' αριθ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
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4. Το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α).
5. Το υπ' αριθ. 2/92055/0026/20−12−2012 (ΑΔΑ:Β4ΜΛΗ−
ΟΛ1) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την υπ' αριθμ. Α.Π. 769/07−11−2013 απόφαση του Προ−
έδρου του Συνδέσμου Ύδρευσης.
7. Την ανάγκη υπερωριακής απογευματινής εργασί−
ας δύο (2) υπαλλήλων, ενός (1) διοικητικού και ενός
(1) οικονομικού, πέραν του κανονικού ωραρίου για την
αντιμετώπιση εκτάκτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων
υπηρεσιακών αναγκών του Συνδέσμου Ύδρευσης.
Ειδικότερα, οι συγκεκριμένες ώρες υπερωριακής απο−
γευματινής εργασίας μπορεί να απαιτηθούν για τον
διοικητικό υπάλληλο προκειμένου να καταγράψει ως
πρακτικογράφος τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Δ.Σ. και Ε.Ε. του Συνδέσμου Ύδρευσης οι οποίες θα
γίνουν εκτός ωραρίου εργασίας. Επιπρόσθετα, λόγω
έλλειψης προσωπικού και αυξημένων υποχρεώσεων εί−
ναι απαραίτητη η ανάγκη πρόβλεψης απογευματινής
υπερωριακής εργασίας και για τον Ταμία της Υπηρεσίας
μας καθότι είναι ο μοναδικός οικονομικός υπάλληλος
και έχει επιφορτισθεί εκτός των κυρίων καθηκόντων του
ως Ειδικός Ταμίας και με υποχρεώσεις ως πιστοποιημέ−
νος διευθυντής διοικητικού/προσωπικού στην εφαρμογή
"διαχείρισης προσωπικού", στατιστικός ανταποκριτής,
διαχειριστής στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, διαχειριστής
της εφαρμογής της Ε.Α.Π., υπεύθυνος τήρησης του κε−
ντρικού ηλεκτρονικού μητρώου ΟΤΑ και του μητρώου
διαχείρισης προσωπικού δημοσίου τομέα του ΥΠΕΔΔΑ/
ΓΓΔΔ & ΗΔ, ενώ παράλληλα ενημερώνει και τις εφαρμο−
γές της ΓΓΠΣ και του Ι ΚΑ με τα απαιτούμενα στοιχεία,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό−
ληση τετρακοσίων σαράντα (440) ωρών για τους δύο
(2) υπαλλήλους του Συνδέσμου ύδρευσης, ένα Διοικη−
τικό και ένα Οικονομικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 και την υπ'
αριθ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων εποχικών
ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι−
κού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες τις
Υπηρεσίας και δεν θα υπερβαίνει μηνιαίως τις είκοσι
(20) ώρες ανά υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής
της σε Φ.Ε.Κ.
Από την Απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη συνολι−
κού ποσού 2.500,00 ευρώ. Η πληρωμή των δικαιούχων θα
γίνει εις βάρος του Κ.Α. 10.6012 του προϋπολογισμού του
Συνδέσμου έτους 2014 όπου έχει προβλεφθεί πίστωση
ύψους 3.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 8 Νοεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Αριθμ. 772

(6)
Έγκριση υπερωριακής και λοιπής εργασίας τις Κυρια−
κές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες των τε−
χνικών υπαλλήλων του συνδέσμου ύδρευσης Δήμων
Καλαμάτας Μεσσήνης και κοινοτήτων περιοχής Κα−
λαμάτας για το έτος 2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 48 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 143Α).
2. Το άρθρο 20 του Ν.4024/2011(ΦΕΚ 226Α).
3. Την υπ' αριθ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α).
5. Το υπ' αριθ. 2/92055/0026/20−12−2012 (ΑΔΑ:Β4ΜΛΗ−
ΟΛ1) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
β. Την υπ' αριθμ. 8/28−01−2013 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Καλαμά−
τας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας η
οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Α.Π. 9028/1180/26−03−
2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου (ΦΕΚ 845Β/09−04−2013) και με την οποία καθιερώ−
νεται η λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης(τεχνικής
Υπηρεσίας του Συνδέσμου) σε εικοσιτετράωρη βάση
όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και τις Κυριακές και
τις εξαιρέσιμες ημέρες εφόσον το επιβάλλουν οι συν−
θήκες εργασίας.
7. Την ανάγκη εργασίας των επτά (7) τεχνικών υπαλ−
λήλων του Συνδέσμου Ύδρευσης τις νυκτερινές ώρες
καθημερινών ημερών καθώς και τις νυκτερινές και ημε−
ρήσιες ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν
ή/και προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι−
αίας εργασίας τους καθότι η Υπηρεσία Ύδρευσης του
Συνδέσμου λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση όλες
τις ημέρες του μήνα καθώς και τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή και λοιπή εργασία συ−
νολικά εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (9.400) ωρών για
τους επτά (7) τεχνικούς υπαλλήλους του Συνδέσμου
Ύδρευσης για το έτος 2014 προς συμπλήρωση της υπο−
γρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας τους σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 και την υπ'
αριθ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών.
Ειδικότερα, οι ανωτέρω υπάλληλοι θα εργαστούν
6.000 ώρες νυκτερινές καθημερινών ημερών καθώς και
3.400 ώρες νυκτερινές και ημερήσιες Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη συνολι−
κού ποσού 21.000,00 ευρώ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Επιπρόσθετα, εγκρίνουμε την υπερωριακή και λοιπή
εργασία εκατόν τριάντα πέντε (135) ωρών για τους επτά
(7) τεχνικούς υπαλλήλους του Συνδέσμου Ύδρευσης για
το έτος 2014 που θα εργαστούν τις νυκτερινές ώρες
καθημερινών ημερών καθώς και τις νυκτερινές ώρες
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υπογρε−
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας τους σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4024/2011 και την υπ'
αριθ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι−
κού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες τις
Υπηρεσίας και δεν θα υπερβαίνει μηνιαίως τις δεκαέξι
(16) ώρες ανά τεχνικό υπάλληλο.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη συνολι−
κού ποσού 800,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής
της σε Φ.Ε.Κ.
Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει εις βάρος του Κ.Α.
25.6012 του προϋπολογισμού του Συνδέσμου έτους 2014
όπου έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 26.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 8 Νοεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
F
Αριθμ. 771
(7)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης των
τεχνικών υπαλλήλων του συνδέσμου ύδρευσης Δή−
μων Καλαμάτας Μεσσήνης και κοινοτήτων περιοχής
Καλαμάτας για το έτος 2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 48 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α).
2. Το άρθρο 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α)
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α).
5. Το υπ' αριθ. 2/92055/0026/20−12−2012 (ΑΔΑ:Β4ΜΛΗ−
ΟΛ1) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την ανάγκη υπερωριακής απογευματινής εργασί−
ας των επτά (7) τεχνικών υπαλλήλων του Συνδέσμου
Ύδρευσης, πέραν του κανονικού ωραρίου τους για την
αντιμετώπιση εκτάκτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων
υπηρεσιακών αναγκών που μπορεί να προκύψουν κατά
την διάρκεια του έτους. Ειδικότερα, οι συγκεκριμένες
ώρες απογευματινής εργασίας μπορεί να απαιτηθούν
για την επιδιόρθωση απρόβλεπτων βλαβών στον ηλε−
κτρομηχανολογικό εξοπλισμό και στο σύστημα χλωρίω−
σης των αντλιοστασίων μας καθώς και για τον εντοπι−
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σμό διαρροών/βλαβών και την επίβλεψη επισκευής των
κεντρικών αγωγών ύδρευσης της Υπηρεσίας μας που
υδροδοτούν τις πόλεις της Καλαμάτας, Μεσσήνης και
Δυτικής Μάνης. Επιπρόσθετα, είναι πιθανή η απαίτηση
χρήσης κάποιων ωρών απογευματινής υπερωριακής ερ−
γασίας προκειμένου να γίνουν οι μηνιαίες καταμετρή−
σεις των ενδείξεων στα υδρόμετρα της Υπηρεσίας μας
καθώς επίσης και ο έλεγχος των δεξαμενών, φρεατίων
και γενικότερα των εγκαταστάσεων μας που βρίσκονται
διάσπαρτα σε διάφορα σημεία των διευρυμένων Καλ−
λικρατικών Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής
Μάνης σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων
και συμβάντων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό−
ληση χιλίων (1.000) ωρών για τους επτά (7) τεχνικούς
υπαλλήλους του Συνδέσμου Ύδρευσης για το έτος 2014,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4024/2011
και την υπ' αριθ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών, για την αντιμετώπιση εκτά−
κτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών
αναγκών.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι−
κού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες τις
Υπηρεσίας και δεν θα υπερβαίνει μηνιαίως τις είκοσι
(20) ώρες ανά τεχνικό υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής
της σε Φ.Ε.Κ.
Από την Απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη συνολι−
κού ποσού 4.200,00 ευρώ. Η πληρωμή των δικαιούχων θα
γίνει εις βάρος του Κ.Α. 25.6012 του προϋπολογισμού του
Συνδέσμου έτους 2014 όπου έχει προβλεφθεί πίστωση
ύψους 26.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 8 Νοεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην υπ’ αριθμ. Φ. 5266/2013/0002857/8.10.2013 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2803/τ.Β΄/4.11.2013 στη σελίδα 41045, γίνεται η εξής
διόρθωση:
από το εσφαλμένο «ΛΕΝ ΤΖΑΪ»
στο ορθό «ΛΕΝΗ ΤΖΑΪ»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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(9)
Στην αριθμ. 5662/31−7−2013 απόφαση Δημάρχου που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2420/Β/27−9−2013:
στη σελίδα 34310 στη Β΄ στήλη στον τίτλο της από−
φασης διορθώνεται:
από το εσφαλμένο «Τμημάτων»
στο ορθό «Σχολής»

και
στη σελίδα 34311 στην Α΄ στήλη στον 33 στίχο διορ−
θώνεται:
από το εσφαλμένο «Τμημάτων»
στο ορθό «Σχολής».
(Από το Δήμο Θεσσαλονίκης)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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