
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση 
έντονων καιρικών φαινομένων (παγετός, χιονο-
πτώσεις) στις 29.12.2019 στις Δημοτικές Ενότητες 
Βιλίων, Ερυθρών και Οινόης του Δήμου Μάνδρας - 
Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

2 Έγκριση της 224/2019 σε (ορθή επανάληψη) 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νικολάου 
Σκου φά περί τροποποίησης της Συστατικής Πρά-
ξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νικολάου Σκουφά».

3 Καθορισμός 24ωρης επταήμερης λειτουργίας 
(Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) υπη-
ρεσιών καθαριότητας - ανακύκλωσης και ύδρευ-
σης - αποχέτευσης του Δήμου Δίου - Ολύμπου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1042 (1)
   Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτα-

κτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδή-

λωση έντονων καιρικών φαινομένων (παγετός, 

χιονοπτώσεις) στις 29.12.2019 στις Δημοτικές 

Ενότητες Βιλίων, Ερυθρών και Οινόης του Δήμου 

Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότη-

τας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (114 Α΄), 

όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουρ-

γός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που 
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν. 2275/1994 (238 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες 
ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων 
θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές 
ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλ-
λει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄- Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ2/
9.7.2019 (2901 Β΄) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (3051/Β΄/2019) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο».

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

11. Την αριθμ. 0012/02-01-2020 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΥΛΩ46ΜΤΛΒ-
Ρ1Φ), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης 
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Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 14 Ιανουαρίου 
2020 οι Δημοτικές Ενότητες Βιλίων, Ερυθρών και Οινόης 
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενό-
τητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση 
των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (παγετός, χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν 
στις 29-12-2019 στις παραπάνω περιοχές.

12. Την αριθμ. 0190/10-1-2020 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΛΘΙ46ΜΤΛΒ-
Α9Θ), με την οποία παρατάθηκε έως και 14 Φεβρουα-
ρίου 2020 η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Βιλίων, 
Ερυθρών και Οινόης του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περι-
φέρειας Αττικής.

13. Την αριθμ. 1162/13-2-2020 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6ΠΟΑ46ΜΤΛΒ-
ΟΣΣ), με την οποία παρατάθηκε έως και 14 Αυγούστου 
2020 η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πο-
λιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Βιλίων, 
Ερυθρών και Οινόης του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περι-
φέρειας Αττικής.

14. Το αριθμ. 2360/19-2-2020 αίτημα του Δημάρχου 
Μάνδρας - Ειδυλλίας προς τον Υπουργό Οικονομικών 
με κοινοποίηση στον Υφυπουργό Οικονομικών και θέμα: 
«Λήψη μέτρων οικονομικής υποστήριξης και κοινωνικής 
αντιμετώπισης πληγέντων από θεομηνίες σε δημοτικές 
ενότητες του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας κατ΄ άρθρο 5 
παρ. 55 του ν. 2275/1994».

15. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 29.06.2020 οι προ-
θεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./
Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών 
προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια 
εγκατάσταση (έδρα) στις Δημοτικές Ενότητες Βιλίων, 
Ερυθρών και Οινόης του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περι-
φέρειας Αττικής που λήγουν ή έληξαν από 29.12.2019 
μέχρι και την 29.06.2020. Έως την ίδια ημερομηνία και 
για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και 
οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 29.06.2020 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 29.12.2019 
των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

   Αριθμ. 27038 (2)
Έγκριση της 224/2019 σε (ορθή επανάληψη) 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νικολά-

ου Σκουφά περί τροποποίησης της Συστατικής 

Πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι-

καίου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτρο-

πή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νικο-

λάου Σκουφά». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/

19-07-2018) (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), όπως σή-
μερα ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως σήμερα ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/
30-5-1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις», όπως σήμερα ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/
27-12-2010), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 
21/Α΄/21-02-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυ-
βερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

7. Την αριθμ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-05-2017) με την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ο Βασίλειος 
Μιχελάκης του Πολυκάρπου.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006), Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων, όπως σήμερα ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 4147/2013 
(ΦΕΚ 98/Α΄/26-04-2013).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005), 
όπως σήμερα ισχύει, που αφορούν στον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις.

11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/
2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρ-
νηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα», όπως σήμερα ισχύει.

12. Την με αριθμ. 102/63900/13-09-2019 Εγκύκλιο του 
Υπουργείο Εσωτερικών «Συγκρότηση των διοικητικών 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8539Τεύχος B’ 789/11.03.2020

συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού.

13. Τις διατάξεις της αριθμ. 63967/13-09-2019 (ΦΕΚ 
3537/Β΄/20-09-2019) απόφασης του Υφυπουργού Εσω-
τερικών.

14. Τη με αριθμ. 69/03-03-2011 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού 
Άρτας (ΦΕΚ 670/Β΄/26-04-2011).

15. Τη με αριθμ. 224/23-10-2019 σε (ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικο-
λάου Σκουφά Νομού Άρτας «Τροποποίηση Συστατικής 
Πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία “Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Νικολάου Σκουφά”».

16. Την με αριθμ. 287/16-01-2020 οικονομική βεβαί-
ωση του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

17. Την με αριθμ. 1/17-01-2020 οικονομική βεβαίωση 
του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη με αριθμ. 224/23-10-2019 σε (ορθή 
επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας, με την οποία 
τροποποιείται η με αριθμ. 69/03-03-2011 απόφασή του, 
«Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Ν.Π.Δ.Δ. και σύ-
σταση ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Δήμου Νικολάου Σκουφά”» (ΦΕΚ 670/
Β΄/26-04-2011), ως εξής:

3. Διοίκηση του Νομικού Προσώπου:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από Διοικητικό Συμ-

βούλιο, το οποίο θα αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, 
με τους αναπληρωτές τους, ως εξής:

- Εννέα (09) μέλη, τα οποία θα ορίζονται με την ανα-
λογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 ( Α΄134).

- Δύο (02) Διευθυντές /Διευθύντριες, εκ των πέντε αρ-
χαιοτέρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

- Μία/ένας (01) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτή-
των, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμι-
κό σχολικής μονάδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

- Μία /ένας (01) εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων 
και κηδεμόνων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μα-
θητικό δυναμικό σχολικής μονάδας της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

- Όταν συζητούνται θέματα συγκεκριμένης σχολικής 
μονάδας, τότε συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο οικείος 
διευθυντής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 69/03-03-2011 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου 
Σκουφά Νομού Άρτας (ΦΕΚ 670/Β΄/26-04-2011).

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά 
και του ανωτέρω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 3 Μαρτίου 2020

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

 Αριθμ. 980 (3)
Καθορισμός 24ωρης επταήμερης λειτουργίας 

(Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) υπη-

ρεσιών καθαριότητας - ανακύκλωσης και ύδρευ-

σης - αποχέτευσης του Δήμου Δίου - Ολύμπου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

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

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε-
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3469/2006 
(ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
76 Α΄) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο-
μικής στρατηγικής 2012-2015».

7. 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 Α΄).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.».

9. Τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018): 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυ-
ξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕ-
ΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για 
την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄) «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης».

11. Τις διατάξεις της με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/
2006 (ΦΕΚ 769/Β΄/27.06.2006) απόφασης του Υπουρ-
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γού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

12. Την αριθμ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/
26-05-2017) (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) υπουργική από-
φαση περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.

13. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/Β΄/
07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί Ανάθεσης 
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και πα-
ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγρά-
φων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Τις αριθμ. 74895/60/30-12-2010 και 74896/59/
30-12-2010 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

15. Την αριθμ. 23/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου Δήμου Δίου-Ολύμπου περί καθιέρωσης 24ωρης 
επταήμερης λειτουργίας του Γραφείου με αρμοδιότητες 

καθαριότητας - ανακύκλωσης του Τμήματος Περιβάλλο-
ντος και Πολεοδομίας του Δήμου.

16. Την αριθμ. Δ.Υ./3-02-2018 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου - Ολύμπου, αποφα-
σίζουμε:

Καθορίζουμε 24ωρη επταήμερη λειτουργία (Σάββατα, 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) για το έτος 2020 και 
εφεξής του Γραφείου με αρμοδιότητες «Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης» του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πο-
λεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περι-
βάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δίου - Ολύμπου.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 28.000€ 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δίου - Ολύ-
μπου έτους 2020 στους ΚΑΕ 20.6012 και 20.6022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2020

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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