E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.11.01 22:15:51
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

45857
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάθεση αρμοδιοτήτων για το έργο «Οδική σύνδεση του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης με τον
αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό».

2

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπάλληλο του
Δήμου Φαρσάλων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφάλματος στην 1486/Φ20 απόφαση
της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3281/
τ.Β΄/27-08-2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.72589/Φ.2.2.1
(1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων για το έργο «Οδική σύνδεση του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης
με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία
Οδό».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης».
2. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα την
παράγραφο 2 του άρθρου 180.
3. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
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4. Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) και ειδικότερα του άρθρου
3 που αφορά στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) και ειδικότερα του άρθρου
4 που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών.
6. Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
7. Του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ466/6-4-2017
υπουργική απόφαση (Β’ 1980) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ν. 4412/2016 αρμοδιότητας
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών».
Αφού λάβαμε επίσης υπόψη:
1. Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση της κατασκευής του
οδικού τμήματος σύνδεσης του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και
την Εγνατία Οδό προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Οδικές Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
(ΕΣΠΑ 2014-2020).
2. Το γεγονός ότι έχει ήδη αποσταλεί στις 20/06/2019
αίτηση χρηματοδότησης και Τεχνικό Δελτίο στην ΕΥΔ/
ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το οποίο βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.
3. Το αριθμ. Z30/084.35/AM/ID109340/26-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Χρηματοδοτήσεων της Εγνατίας
Οδού Α.Ε. σύμφωνα με το οποίο:
3.1. Το υπόψη οδικό τμήμα ανήκει στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΔΜ) και μάλιστα στο Κυρίως Δίκτυο
(Core) καθόσον συνδέει τους αυτοκινητοδρόμους ΠΑΘΕ
και ΕΓΝΑΤΙΑ με το λιμένα της Θεσσαλονίκης ο οποίος
εντάσσεται στο ΔΔΜ.
3.2. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το έγγραφο της με αριθμό 437949/(6496)/10-07-2019 δήλωσε
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αδυναμία ανάληψης της συντήρησης του υπόψη οδικού
τμήματος.
4. Ο καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας για τη συντήρηση του έργου είναι αναγκαίος προκειμένου να εκδοθεί η Βεβαίωση Ανάληψης Συντήρησης του έργου που
αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εξέτασης
από την ΕΥΔ/ ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ του αιτήματος ένταξης της
ολοκλήρωσης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Οδικές Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ 2014-2020), αποφασίζουμε:
1. Αναθέτουμε δυνάμει του άρθρου 180 του ν. 4412/
2016 (Α΄147) τις αρμοδιότητες συντήρησης του έργου
«Οδική σύνδεση του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία
Οδό» ως εξής:
1.1 στη Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντήρησης και Ασφάλειας (Δ14) της Γ.Γ.Υ. σε ότι αφορά
στην άσκηση των αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής και
1.2 στην ΕΥΔΕ/Μακεδονίας της Γ.Γ.Υ. σε ότι αφορά στην
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 14113/168748
(2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπάλληλο
του Δήμου Φαρσάλων.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2) Του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α’ 143), όπως ισχύουν μετά
την αντικατάσταση τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 και 16)
του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).
3) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’47), όπως συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α’21)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
4) Του άρθρου 5 παρ. 20 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφια-
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κή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
5) Της παραγράφου 4, περίπτωση γγ του άρθρου 8 του
π.δ. 38/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).
6) Της Φ.127080/57460/21.12.2010 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής
περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση
Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Β’ 1984).
7) Της 13917/15.05.2017 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).
8) Την οικ.6983/85785/01.06.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην
Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 2002/τ.Β΄/12.06.2017) όπως διορθώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9) Την εγκύκλιο 65 (Α.Π. Φ.127080/57510/31.12.2010)
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
10) Το Φ.131360/13554/14/14.8.2014 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Ληξιάρχου.
11) To 61791/Σ.15782/04.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ληξίαρχοι της νέας δημοτικής περιόδου».
12) Το γεγονός ανάληψης καθηκόντων του Δημάρχου
Φαρσάλων από 01-09-2019.
13) Το γεγονός ότι η άσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων του Δημάρχου Φαρσάλων δεν είναι δυνατή ή είναι
εξαιρετικά δύσκολη.
14) Το 10789/19.09.2019 έγγραφο του Δήμου Φαρσάλων, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η ανάθεση
των καθηκόντων Ληξιάρχων σε υπάλληλο του Δήμου
Φαρσάλων.
15) Την 11382/01.10.2019 βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων ότι στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Φαρσάλων
και στον Κ.Α.10/6912.03 «Αποζημίωση Ληξιάρχου» έχει
προβλεφθεί πίστωση ποσού 1.500,00 ευρώ, η οποία
καλύπτει την υπερωριακή απασχόληση του Ληξιάρχου.
Ανάλογη πίστωση έχει προβλεφθεί και για τα επόμενα
έτη, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στη
Δημοτική Ενότητα Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων
στον Χρήστο Παπαδόπουλο τακτικό υπάλληλο του Δήμου Φαρσάλων, κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας ΔΕ
Διοικητικών.
Ο ανωτέρω θα ασκεί τα καθήκοντα του Ληξιάρχου
στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα από τη δημοσίευση
της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Με την παρούσα ανακαλείται κάθε προηγούμενη
απόφαση περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στη
Δημοτική Ενότητα Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 1 Οκτωβρίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην 1486/Φ20 απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3281/τ.Β΄/27-08-2019, στη σελίδα 39307 στη Β΄
στήλη, στον στίχο 2 από κάτω διορθώνεται το εσφαλμένο «(Δ.Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Ελεγκτική» στο ορθό «Π.Μ.Σ.
Μηχανικών Πληροφορικής» - Informatics Engineering»
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ
Κρήτης».
(Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)

45860

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3978/01.11.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02039780111190004*

