
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός του Δήμου Χανίων ως Ενδιάμεσου Φορέα 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-
2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την 
αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων της Στρατηγι-
κής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Η Ανα-
ζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους 
αειφορίας και κοινωνικής συνοχής» (Revitalizing the 
Core for Development- RECODE) του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

2  Ορισμός του Δήμου Ηρακλείου ως Ενδιάμεσου 
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρή-
τη» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιο-
τήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξε-
ων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
με τίτλο: «Ηράκλειο έξυπνη-συνεκτική πόλη, τό-
πος συνάντησης «5+1» πολιτισμών» του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

3 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας σε εργαζομένους του Τμήματος Συντήρησης 
οδών, κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, 
για το έτος 2017.

4 Καθιέρωση και αποζημίωση για εργασία καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και απο-
ζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές ώρες ή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, έτους 
2017, του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού 
(πλην ιατρών) για τη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυ-
πλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2198 (1)
  Ορισμός του Δήμου Χανίων ως Ενδιάμεσου Φο-

ρέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 

2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτή-

των για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξε-

ων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

με τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου 

Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συ-

νοχής» (Revitalizing the Core for Development- 

RECODE) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Κρήτη» 2014-2020.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).

2. Το ν.4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 
(ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 13, 
παρ. 7α, όπως ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 
(β) και το άρθρο 123, παρ. 6.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά 
με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απα-
σχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου, 
και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού.

6. Τον Κανονισμό της ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

7. Το π.δ. 123/2016 Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016).

8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05.11.2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ' αριθμ. Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722/τ.Β΄/ 
17.11.2016) απόφαση Πρωθυπουργού με θέμα «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση»

10. Την εκτελεστική απόφαση της επιτροπής των ΕΚ 
με αριθμό C(2014) 10175 final/18-12-2014 που αφορά 
την έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (κωδ. CCI: 
2014GR16M2OP011).

11. Την υπουργική απόφαση με αριθ. 32668/ΕΥΘΥ 
326/23-3-2015 (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015) με την οποία συ-
στάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι-
σης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015).

12. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 
(ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) υπουργική απόφαση με θέμα 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφα-
σης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 - 'Ελεγχοι νομιμό-
τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»».

13. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 126829/ΕΥΘΥ 
1217/08.12.2015 [ΦΕΚ Β΄2784/21.12.2015] «Σύστημα 
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτη-
σης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του 
ν. 4314/2014».

14. Την με αρ. πρωτ. 1711/10-03-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΩΩ7ΛΚ-
ΛΧΚ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την έγκρι-
ση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του 
Δήμου Χανίων με τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού 
Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συ-
νοχής» (Revitalizing the Core for Development - RECODE) 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

15. Το ν.4465/2017 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομο-
θεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για 
τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λο-
γαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πλη-
ρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
47/Α/04-04-2017) και ειδικότερα το άρθρο 58, παρ. 1, 
όπως ισχύει.

16. Τη με αρ. πρωτ. 2123/05-04-2017 εισήγηση της Ει-
δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Κρήτης μετά τη θετική αξιολό-
γηση του Δήμου Χανίων ως Ενδιάμεσου Φορέα όπως 
αποτυπώνεται στο σχετικό Φύλλο Αξιολόγησης.

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

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται 
καθήκοντα/αρμοδιότητες για την αξιολόγηση 
και επιλογή πράξεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (ΕΠ) «Κρήτη» 2014-2020

Ο Δήμος Χανίων ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο της Ανάθεσης

Ο Δήμος Χανίων αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες/ τα 
καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των πρά-
ξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσι-
μης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του 
Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινω-
νικής συνοχής», (Revitalizing the Core for Development 
- RECODE), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν. 1301/2013 
και το άρθρο 123 παρ. 6 του Κανονισμού 1303/2013, 
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Άρθρο 3 
Αρμοδιότητες / Καθήκοντα που ανατίθενται

Ο Δήμος Χανίων αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 και 
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: 
«Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με 
όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής», (Revitalizing 
the Core for Development -RECODE), τα ακόλουθα κα-
θήκοντα / τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για 
την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης, εφόσον απαιτείται, τον προγραμ-
ματισμό των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων/ 
προτάσεων χρηματοδότησης και τη διαμόρφωση του 
περιεχομένου των προσκλήσεων.
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2. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 
για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων 
αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων, προκειμένου να 
εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

3. Προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτά-
σεων, βάσει των ομάδων κριτηρίων και τα κριτήρια που 
αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφεια 
τους με την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με 
τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με 
όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής» (Revitalizing 
the Core for Development - RECODE) και με το ΕΠ «Κρή-
τη» 2014-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επι-
τροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

4. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση των αιτήσεων/ προ-
τάσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εφόσον η 
μέθοδος αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση και 
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, εφόσον η μέθοδος 
αξιολόγησης των προτάσεων είναι συγκριτική, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση για την υποβο-
λή αιτήσεων χρηματοδότησης.

5. Αποστέλλει εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 
Κρήτης τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το σύνολο 
των προτάσεων.

6. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 
στην εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων που δύ-
νανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι σχετικά με 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 43 της Υπουργικής Απόφασης Συστή-
ματος Διαχείρισης 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 
3521/Β/1.11.2016), εφόσον η ΕΥΔ κρίνει ότι απαιτείται.

7. Παρακολουθεί την πρόοδο της Στρατηγικής Βιώ-
σιμης Αστικής Ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων 
της, στη βάση των τακτικών ενημερώσεων που παρέχει 
η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.

8. Εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης προτά-
σεις αναθεώρησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης.

9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 
για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα 
ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο, από τα αρμόδια 
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

10. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των 
καθηκόντων του.

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)

Επιπροσθέτως, των καθηκόντων/ αρμοδιοτήτων που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο Δήμος 
Χανίων αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Προβαίνει σε κατανομή των καθηκόντων που ανα-
τίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλί-
ζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθη-
κόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών αξιολόγησης 
και επιλογής πράξεων και των διαδικασιών υλοποίησης 
των πράξεων, στην περίπτωση που η αστική αρχή είναι 
και δικαιούχος των πράξεων που αξιολογεί. Υποβάλλει 
την ως άνω κατανομή των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων 
στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.

2. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, το νέο 
οργανόγραμμα του σε περίπτωση μεταβολής ή τροπο-
ποίησής του.

3. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του 
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε 
άλλους ΕΦ.

4. Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων πληροφό-
ρησης και επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στο πλαί-
σιο άσκησης των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που του 
ανατίθενται, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε ενέργειες 
δημοσιότητας της Στρατηγικής ή και επί μέρους πράξε-
ων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της.

5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των σχετικών 
εγγράφων με την αξιολόγηση των προτάσεων σε συμ-
φωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για 
τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ πράξεις.

6. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης και παρέχει σε αυ-
τήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, 
η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που 
έχουν ανατεθεί.

7. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών ελεγκτι-
κών αρχών στην έδρα του και διευκολύνει τον έλεγχο, 
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην 
αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.

8. Το προσωπικό του ΕΦ, που απασχολούνται σε δρα-
στηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξε-
ων υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης 
συμφερόντων.

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020, στο πλαίσιο της πα-
ρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας απόφασης 
από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:

1. Κοινοποιεί στον ΕΦ όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, ιδίως αυτά 
που αφορούν στη εγκεκριμένη μεθοδολογία και στα 
εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. τις αντίστοιχες 
διαδικασίες του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020, 
και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ αναθεώρηση τους.

2. Έχει την ευθύνη για την καταχώρηση όλων των δε-
δομένων της αξιολόγησης των πράξεων από τον Δήμο 
Χανίων στο ΟΠΣ.

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκη-
ση των καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα 
διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Στρατηγική Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ΕΥΔ:

3.1 Παρακολουθεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των πράξεων από τον ΕΦ, εντός των χρόνων που ορίζο-
νται στο άρθρο 3 της παρούσας.
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3.2 Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των διαδικα-
σιών αξιολόγησης των πράξεων και των κριτηρίων επι-
λογής από τον ΕΦ.

3.3 Δύναται να διεξάγει έλεγχο της αξιολόγησης που 
διενήργησε ο ΕΦ, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι 
διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων έχουν 
εφαρμοστεί ορθά από τον ΕΦ, ότι διασφαλίζεται η συμ-
βολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων 
και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας 
και ότι οι διαδικασίες δεν συνιστούν διακριτική μεταχεί-
ριση και είναι διαφανείς.

3.4 Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
στον Δήμο Χανίων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δι-
ατήρηση της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων που 
του έχουν ανατεθεί, και ότι τα καθήκοντα αυτά εκτελού-
νται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση 
και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

3.5 Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
διενεργούνται στον Δήμο Χανίων από την Αρχή Ελέγχου 
και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα / αρχές.

3.6 Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα τηρού-
νται από τον ΕΦ σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονο-
διάγραμμα που ισχύει για τις συγχρηματοδοτούμενες 
πράξεις από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 7 Απριλίου 2017

Ο Περιφερειάρχης 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2199 (2)
 Ορισμός του Δήμου Ηρακλείου ως Ενδιάμεσου 

Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρή-

τη» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιο-

τήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξε-

ων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

με τίτλο: «Ηράκλειο έξυπνη-συνεκτική πόλη, τό-

πος συνάντησης «5+1» πολιτισμών» του Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).

2. Το ν.4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσε-
ων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 
265/Α/23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 7α, 
όπως ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 
(β) και το άρθρο 123, παρ. 6.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά 
με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απα-
σχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου, 
και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού.

6. Τον Κανονισμό της ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

7. Το π.δ. 123/2016 Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016).

8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05.11.2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

9. Την υπ' αριθμ. Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722/τ.Β΄/ 
17.11.2016) απόφαση Πρωθυπουργού με θέμα «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση»

10. Την εκτελεστική απόφαση της ρπιτροπής των ΕΚ 
με αριθμό C(2014) 10175 final/18-12-2014 που αφορά 
την έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (κωδ. CCI: 
2014GR16M2OP011).

11. Την υπουργική απόφαση με αριθ. 32668/ΕΥΘΥ 
326/23-3-2015 (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015) με την οποία συ-
στάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι-
σης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015).

12. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 
(ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) υπουργική απόφαση με θέμα 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφα-
σης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 - 'Ελεγχοι νομιμό-
τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»».
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13. Την αριθμ. ΥΑ 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 
[ΦΕΚ Β' 2784/21.12.2015] «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014».

14. Την με αρ. πρωτ. 1710/10-03-2017 (ΑΔΑ: ΨΛ5Ρ7ΛΚ-
Π9Υ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την 
έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
με τίτλο: «Ηράκλειο έξυπνη-συνεκτική πόλη, τόπος συ-
νάντησης «5+1» πολιτισμών» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

15. Το ν.4465/2017 «Ενσωμάτωση στην εθνική νο-
μοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 
2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέο-
νται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογα-
ριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και ειδικότερα το άρθρο 58, παρ. 1, 
όπως ισχύει.

16. Τη με αρ. πρωτ. 2121/05-04-2017 εισήγηση της Ει-
δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Κρήτης μετά τη θετική αξιολό-
γηση του Δήμου Ηρακλείου ως Ενδιάμεσου Φορέα όπως 
αποτυπώνεται στο σχετικό Φύλλο Αξιολόγησης.

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

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα/
αρμοδιότητες για την αξιολόγηση και 
επιλογή πράξεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (ΕΠ) «Κρήτη» 2014-2020

Ο Δήμος Ηρακλείου ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Άρθρο 2
Αντικείμενο της Ανάθεσης

Ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες/ 
τα καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των 
πράξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ηράκλειο έξυ-
πνη-συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης “5+1” πολιτι-
σμών», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν. 1301/2013 και 
το άρθρο 123 παρ. 6 του Κανονισμού 1303/2013, όπως 
προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Άρθρο 3 
Αρμοδιότητες / Καθήκοντα που ανατίθενται

Ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 και 
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: 
«Ηράκλειο έξυπνη-συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης 
“5+1” πολιτισμών», τα ακόλουθα καθήκοντα / τις ακό-
λουθες αρμοδιότητες:

1. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για 
την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης, εφόσον απαιτείται, τον προγραμ-
ματισμό των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων/ 
προτάσεων χρηματοδότησης και τη διαμόρφωση του 
περιεχομένου των προσκλήσεων.

2. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 
για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων 
αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων, προκειμένου να 
εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

3. Προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτά-
σεων, βάσει των ομάδων κριτηρίων και τα κριτήρια που 
αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφεια 
τους με την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με 
τίτλο: «Ηράκλειο έξυπνη-συνεκτική πόλη, τόπος συνά-
ντησης “5+1” πολιτισμών» και με το ΕΠ «Κρήτη» 2014-
2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης του ΕΠ.

4. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση των αιτήσεων/ προ-
τάσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εφόσον η 
μέθοδος αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση και 
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, εφόσον η μέθοδος 
αξιολόγησης των προτάσεων είναι συγκριτική, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση για την υποβο-
λή αιτήσεων χρηματοδότησης.

5. Αποστέλλει εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 
Κρήτης τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το σύνολο 
των προτάσεων.

6. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 
στην εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων που δύ-
νανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι σχετικά με 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 43 της υπουργικής απόφασης Συστή-
ματος Διαχείρισης 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 
3521/Β/1.11.2016), εφόσον η ΕΥΔ κρίνει ότι απαιτείται.

7. Παρακολουθεί την πρόοδο της Στρατηγικής Βιώ-
σιμης Αστικής Ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων 
της, στη βάση των τακτικών ενημερώσεων που παρέχει 
η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.

8. Εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης προτά-
σεις αναθεώρησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης.

9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 
για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα 
ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο, από τα αρμόδια 
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

10. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των 
καθηκόντων του.

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)

Επιπροσθέτως, των καθηκόντων/ αρμοδιοτήτων που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο Δήμος 
Ηρακλείου αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
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1. Προβαίνει σε κατανομή των καθηκόντων που ανα-
τίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλί-
ζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθη-
κόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών αξιολόγησης 
και επιλογής πράξεων και των διαδικασιών υλοποίησης 
των πράξεων, στην περίπτωση που η αστική αρχή είναι 
και δικαιούχος των πράξεων που αξιολογεί. Υποβάλλει 
την ως άνω κατανομή των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων 
στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.

2. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, το νέο 
οργανόγραμμα του σε περίπτωση μεταβολής ή τροπο-
ποίησής του.

3. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του 
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε 
άλλους ΕΦ.

4. Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων πληροφό-
ρησης και επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στο πλαί-
σιο άσκησης των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που του 
ανατίθενται, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε ενέργειες 
δημοσιότητας της Στρατηγικής ή και επί μέρους πράξε-
ων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της.

5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των σχετικών 
εγγράφων με την αξιολόγηση των προτάσεων σε συμ-
φωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για 
τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ πράξεις.

6. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης και παρέχει σε αυ-
τήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, 
η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που 
έχουν ανατεθεί.

7. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών ελεγκτι-
κών αρχών στην έδρα του και διευκολύνει τον έλεγχο, 
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην 
αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.

8. Το προσωπικό του ΕΦ, που απασχολούνται σε δρα-
στηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξε-
ων υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης 
συμφερόντων.

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020, στο πλαίσιο της πα-
ρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης 
από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:

1. Κοινοποιεί στον ΕΦ όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, ιδίως αυτά 
που αφορούν στη εγκεκριμένη μεθοδολογία και στα 
εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. τις αντίστοιχες 
διαδικασίες του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020, 
και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ αναθεώρηση τους.

2. Έχει την ευθύνη για την καταχώρηση όλων των δε-
δομένων της αξιολόγησης των πράξεων από τον Δήμο 
Ηρακλείου στο ΟΠΣ.

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκη-
ση των καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα Απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα 
διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Στρατηγική Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ΕΥΔ:

3.1 Παρακολουθεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των πράξεων από τον ΕΦ, εντός των χρόνων που ορίζο-
νται στο άρθρο 3 της παρούσας.

3.2 Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των διαδικα-
σιών αξιολόγησης των πράξεων και των κριτηρίων επι-
λογής από τον ΕΦ.

3.3 Δύναται να διεξάγει έλεγχο της αξιολόγησης που 
διενήργησε ο ΕΦ, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι 
διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων έχουν 
εφαρμοστεί ορθά από τον ΕΦ, ότι διασφαλίζεται η συμ-
βολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων 
και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας 
και ότι οι διαδικασίες δεν συνιστούν διακριτική μεταχεί-
ριση και είναι διαφανείς.

3.4 Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
στον Δήμο Ηρακλείου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
διατήρηση της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων 
που του έχουν ανατεθεί, και ότι τα καθήκοντα αυτά 
εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
απόφαση και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

3.5 Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που δι-
ενεργούνται στον Δήμο Ηρακλείου από την Αρχή Ελέγχου 
και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/αρχές.

3.6 Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα τηρού-
νται από τον ΕΦ σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονο-
διάγραμμα που ισχύει για τις συγχρηματοδοτούμενες 
πράξεις από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 7 Απριλίου 2017

Ο Περιφερειάρχης 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 16418 (3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-

ας σε εργαζομένους του Τμήματος Συντήρησης 

οδών, κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων της Δι-

εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κα-

βάλας, για το έτος 2017.

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.3852/ 

2010, περί των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του ν. 3584/2007, 
περί ωρών εργασίας-ημερών αργίας και περί της δια-
δικασίας καθιέρωσης εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, για την εξυπη-
ρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών, που λειτουργούν 
σε 24ωρη βάση ή όλες τις ήμερες του μήνα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «απο-
ζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου»

4. Το αριθ. πρωτ. 14732/29-3-2017 έγγραφο του Αντι-
δημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Καθιέρωση 
έκτακτης απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλ-
λήλων του Τμήματος Συντήρησης οδών, κτιρίων και 
κοινόχρηστων χώρων», το οποίο αναφέρει:

Σας γνωρίζουμε ότι οι αρμοδιότητες του Τμήματος 
Συντήρησης οδών, κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων 
παρουσιάζουν συχνά ανάγκες που είναι έκτακτες, επεί-
γουσες και πέραν του κανονικού ωραρίου, όπως η απο-
κατάσταση του οδοστρώματος από κάγκελα, φωτιστικά, 
διαφημιστικές πινακίδες μετά από ατυχήματα οχημάτων, 
μεταφορά εξεδρών και προετοιμασία χώρου σε εκδη-
λώσεις πολιτιστικών συλλόγων, αποκατάσταση ομαλής 
κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών μετά από έντονα και-
ρικά φαινόμενα (πλημμύρες, πυρκαγιές).

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να εγκρίνε-
τε στο προσωπικό του τμήματος, το οποίο δυνητικά θα 
απασχοληθεί υπερωριακά και αποτελείται από 1 Τεχν. 
Ηλεκ/γο Μηχ/κό, 6 υπαλλήλους ΔΕ Τεχνιτών, 1 υπάλλη-
λο ΔΕ5 Εργοδηγών και 2 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, 
απογευματινή υπερωριακή εργασία από 01/04/2017.

5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων κατά 
κλάδο-ειδικότητα και σχέση εργασίας που απασχολού-
νται στο Τμήμα Συντήρησης οδών, κτιρίων και κοινό-
χρηστων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

1
ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟΙ 1

2 ΔΕ5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 1
3 ΔΕ5 ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 1

4
ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ 2

5
ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ 2

6
ΔΕ30 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ 2

7
ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ 2

8
ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ 2

9
ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ 2

6. Την με αριθμ. πρωτ. 14977/30-3-2017 βεβαίωση του 
Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, από την οποία προκύπτει ότι στον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Καβάλας, υπάρχουν 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στους παρακάτω κωδικούς:

Κ.Α. 30.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές», ποσό 6.305,60 €,

Κ.Α. 30.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑ-
ΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου», ποσό 
10.831,88 € και

Κ.Α. 30.6051.0002 «Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ-ΤΥΔ-
ΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου», ποσό 
44.505,25 €, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε, για το χρονικό διάστημα του έτους 
2017 απογευματινή υπερωριακή εργασία στο προανα-
φερόμενο στην παρ. 5 της παρούσας μόνιμο προσωπικό 
του Δήμου Καβάλας, για την κάλυψη αναγκών λειτουρ-
γίας του Τμήματος Συντήρησης οδών, κτιρίων και κοινό-
χρηστων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 
20 του ν.43 54/2015 όπως ισχύουν, δηλαδή ανά εξάμηνο, 
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των 
δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής: 

Απογευματινή υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν 

είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

  Καβάλα, 31 Μαρτίου 2017

Η Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Ι

    Αριθμ. 5/15/28.3.2017 (4)
Καθιέρωση και αποζημίωση για εργασία καθ’ 

υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και απο-

ζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-

χρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές ώρες ή 

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, έτους 

2017, του επιστημονικού και λοιπού προσωπι-

κού (πλην ιατρών) για τη Νοσηλευτική Μονάδα 

Ναυπλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

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

176/τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «....για το προσωπικό 
των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερω-
ριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των 
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωρι-
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ακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επι-
βάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους»

2. Τις υπ' αριθμ. 308 και 307/18-01-2017 αποφάσεις της 
6ης ΥΠΕ σύμφωνα με τις οποίες η εγκεκριμένη πίστωση 
πρόσθετων αμοιβών για το έτος 2017 ανέρχεται για το 
επιστημονικό προσωπικό στο ποσό των 11.000€ και για 
υπερωρίες/νυκτερινά και εξαιρέσιμα του μόνιμου προ-
σωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασία ιδιωτικού 
δικαίου στο ποσό των 150.000€, που έχουν προϋπολογι-
σθεί στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για το 2017.

3. Τις υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες της νοση-
λευτικής, τεχνικής, ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας 
της Ν.Μ. Ναυπλίου λόγω της επί 24ωρου λειτουργίας 
της και της μη επαρκούς κάλυψης των τμημάτων με το 
αναγκαίο προσωπικό, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (Α΄176), 
σύμφωνα με τις οποίες οι ώρες της καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται σε 120 για απογευμα-
τινή υπερωριακή εργασία, σε 96 για υπερωριακή κατά τις 
νυχτερινές ώρες και σε 96 για υπερωριακή εργασία κατά 
τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο, 
αποφασίζει:

Την καθιέρωση και αποζημίωση για εργασία καθ' 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημίωση 
για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες του επιστημονικού, μόνιμου και Ι.Δ. 
προσωπικού της Ν. Μ. Ναυπλίου ως εξής για το έτος 2017:

1. 11.000€ για τις εφημερίες του επιστημονικού προ-
σωπικού (ΚΑΕ 261, 263, 562, 564, 566) και

2. 150.000€ για τις πρόσθετες αμοιβές του λοιπού (πλην ια-
τρικού) προσωπικού (ΚΑΕ 261, 263, 561, 562,563, 564,565, 566)

Αναλυτικά:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΤΟΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ/
ΩΡΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 2 24 5.500€

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

108 30.000 75.000€

ΣΥΝΟΛΟ 110 80.500€
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΤΟΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΡΩΝ/
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 2 24 5.500€

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

108 30.000 75.000€

ΣΥΝΟΛΟ 110 80.500€
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Άργος, 28 Μαρτίου 2017

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΛΩΚΟΥ  

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