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1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Αριθμ. 66264 ΕΞ 2021 
   Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη 

διενέργεια τακτικού ελέγχου της ΕΔΕΛ σε πράξη 

του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020/ΕΤΠΑ, 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 

«για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπα-
ϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» 
και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 27.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014 
«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί-
οδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 265).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 «Ρυθ-
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιο-
δοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών δια-
τάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 103).

4. Τις διατάξεις της παρ.  4 του άρθρου 65, της 
παρ. 43 του άρθρου 66 και παρ. 7 του άρθρου 67 του 
ν. 4646/2019: «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξι-
ακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α’ 201).

5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινού-
μενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 57-63 του π.δ. 142/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

7. Την υπ’  αρ. 2/91637/0004/18.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επι-
τροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Β’ 4510), όπως ισχύει, καθώς και 
την υπ’ αρ. 2/93222/004/22.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών της Επιτρο-
πής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 706), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 2/26442/0004/27.03.2018 
(ΥΟΔΔ 177), 2/52879/0004/06.07.2018 (ΥΟΔΔ 392), 
2/62581/0004/30.08.2018 (ΥΟΔΔ 502), 2/78433/0004/ 
29.10.2018 (ΥΟΔΔ 637), 2/3809/0004/14.01.2019 (ΥΟΔΔ 
23), 113716/ΕΞ 2019/14.10.2019 (ΥΟΔΔ 882) και 1639/ΕΞ 
2021/07.01.2021 (ΥΟΔΔ 4) όμοιες αποφάσεις.

8. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-4-2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της αποζη-
μίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 64 του ν. 4646/ 
2019» (ΥΟΔΔ 326), όπως διορθώθηκε (ΥΟΔΔ 362).

9. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 υπουργική 
απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο-
μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), 
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 
(ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και 
Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» (Β΄ 2730), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις 
στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συ-
μπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και 
του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(Β΄ 2943), στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι 
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ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός 
έδρας των μετακινούμενων προσώπων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της εν λόγω απόφα-
σης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διακόσιες (200).

11. Την υπό στοιχεία 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογη-
τικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινου-
μένων εντός και εκτός της Επικράτειας» (Β΄ 20), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Την εγκεκριμένη ΣΑ 051/2 του Υπουργού Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται δαπάνη 1,080.00 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

14. Το γεγονός ότι: (α) η δαπάνη για τα έξοδα μετακί-
νησης, διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση θα καλυ-
φθεί από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΛ για 
το οικονομικό έτος 2021, (β) το ποσό της εκτιμώμενης 
δαπάνης για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε 
3,800.00 €.

15. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αρ. 863/26-03-2021 Συ-
νεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ., Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε-
κριμένο στην υπ’ αρ. 863/26-03-2021 Συνεδρίαση της 
Ε.Δ.ΕΛ., Πρόγραμμα Ελέγχων, για την ελεγκτική περίοδο 
από 01/07/2020 έως 31/12/2021, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
- στο υποέργο «Αντιπλημμυρική Διευθέτηση Άνω Λε-

κάνης Χειμάρρου Αεροπόταμου Ιεράς Μονής Διονυσίου» 
(κωδ. 1) της πράξης «Αντιπλημμυρική Διευθέτηση Άνω 
Λεκάνης Χειμάρρου Αεροπόταμου Ι.Μ. Διονυσίου Αγίου 
Όρους» (κωδ. ΟΠΣ 5023971) (Δικαιούχος: «ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ») (αρ. ελέγχου 0120213033) στο 
πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020/ΕΤΠΑ, 
του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. 

ΑΒ219298, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Α’ Ελέγχου Δι-
αχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως συντονιστής.

- ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ623705, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Α’ Ελέγχου Δι-
αχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.

- ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΟ 133721, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Β’ Ελέγχου 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» 
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

Όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3213/2003 (Α’ 309), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 04/07/2021 έως 
11/07/2021 στην Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική

- ’Αγιο Όρος ως εξής:
- 4.7.2021 Μετακίνηση της ομάδας ελέγχου αεροπο-

ρικώς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
- 5.7.2021 Έλεγχος στα γραφεία της ΕYΔ Ε.Π. Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

- 6.7.2021 Έλεγχος στα γραφεία του Δικαιούχου (Τεχνι-
κή και Οικονομική Υπηρεσία της Ιεράς Κοινότητας Αγίου 
Όρους) στη Θεσσαλονίκη.

- 7.7.2021 Έλεγχος στα γραφεία του Δικαιούχου (Τεχνι-
κή και Οικονομική Υπηρεσία της Ιεράς Κοινότητας Αγίου 
Όρους) στη Θεσσαλονίκη.

- 8.7.2021 Έλεγχος στα γραφεία του Δικαιούχου (Τεχνι-
κή και Οικονομική Υπηρεσία της Ιεράς Κοινότητας Αγίου 
Όρους) και μετά το πέρας του ελέγχου αναχώρηση της 
ομάδας ελέγχου με μισθωμένο ΙΧ για την Ουρανούπολη 
Χαλκιδικής και διανυκτέρευση.

- 9.7.2021 Είσοδος στο Άγιο Όρος, μετάβαση στην Ιερά 
Μονή Διονυσίου και έλεγχος στο Φυσικό Αντικείμενο του 
έργου και διανυκτέρευση.

- 10.7.2021 Έλεγχος στο Φυσικό Αντικείμενο του έργου 
στην Ιερά Μονή Διονυσίου και διανυκτέρευση.

- 11.7.2021 Έξοδος της ομάδας ελέγχου από το Άγιο 
όρος και Επιστροφή της ομάδας ελέγχου οδικώς από την 
Ουρανούπολη στη Θεσσαλονίκη οδικώς με μισθωμένο 
ΙΧ και κατόπιν αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη στην 
Αθήνα.

O Επιτόπιος έλεγχος θα είναι έξι ημέρες, επτά ημέρες 
διανυκτερεύσεις και επτά ημέρες εκτός έδρας. Η μετακί-
νηση θα γίνει με μισθωμένο ΙΧ, λόγω ανάγκης μεταφοράς 
ογκώδους τεκμηριωτικού υλικού και διαδοχικών μετα-
κινήσεων Θεσσαλονίκη - Χαλκιδική και επιστροφή για 
τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου. Επίσης η Ομάδα 
ελέγχου θα χρησιμοποιήσει πλοίο ή ταχύπλοο για την 
μετάβαση και επιστροφή από την Ουρανούπολη στην 
Ιερά Μονή Διονυσίου.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προ-
βλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχ. 8 και 12 
του προοιμίου.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη-
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με τα στοιχ. 
5, 10, 11 και 14 του προοιμίου. Ανά μετακινούμενο υπάλ-
ληλο που συμμετέχει στην ομάδα ελέγχου, ισχύουν τα 
εξής:

- ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (Δικαιούμενες ημέρες με-
τακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών 
συμπεριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 13)

- ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Δικαιούμενες ημέρες μετακινή-
σεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών συμπε-
ριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 11)

- ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Δικαιούμενες ημέρες με-
τακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών 
συμπεριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 13)

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ., 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 2943). Η μετακίνηση θα γίνει με μισθωμένο ΙΧ, λόγω 
ανάγκης μεταφοράς ογκώδους τεκμηριωτικού υλικού 
και διαδοχικών μετακινήσεων για τον έλεγχο του φυσι-
κού αντικειμένου.

7. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως και 80% 
της σχετικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτός 
έδρας μετακίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 
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134453/23-12-2015 (Β΄ 2857) κοινής υπουργικής από-
φασης, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021 

Η Πρόεδρος 

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ
Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στην υπό στοιχεία Κ3/37153/1.4.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΟΔΔ 270), 
στη σελίδα 1166 στην Β’ στήλη, στον 16 στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Α.Δ.Τ. Ρ 748311» 
στο ορθό:
«ΑΝ 216651». 

   Στην υπό στοιχεία Κ3/37119/1.4.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΟΔΔ 265),στη 
σελίδα 1148, στην Β’ στήλη, στον 13 στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Γεώργιος» 
στο ορθό: 
«Κωνσταντίνος». 

   Στην Κ3/37062/1.4.2021 υπουργική απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΟΔΔ 267), 
στη σελίδα 1154 στην Α’ στήλη, στον 12 στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«ΑΝ 926576» 
στο ορθό:
«ΑΜ 926576». 

   Στην υπό στοιχεία Κ3/37053/1.4.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΟΔΔ 268), 
στη σελίδα 1158 στην Α’ στήλη, στον 9 στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«3ου ΕΠΑ.Λ»,
στο ορθό: 
«1ου ΕΠΑ.Λ».

    Στην υπό στοιχεία Κ3/37129/1.4.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΟΔΔ 270), 
στη σελίδα 1167 στην Β’ στήλη, στον 19 στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«ΑΙ 608296» 
στο ορθό: 
«ΑΟ535963».

Στην υπό στοιχεία Κ3/37129/1.4.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΟΔΔ 270), 
στη σελίδα 1167 στην Β’ στήλη, στον 33 στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: 
«Βλαχογιάννη» 
στο ορθό: 
«Βλαχόγιαννη».

Στην υπό στοιχεία Κ3/37129/1.4.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΟΔΔ 270), 
στη σελίδα 1167 στην Β’ στήλη, στον 43 στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: 
«Κρική» 
στο ορθό: 
«Κρικρή».

Στην υπό στοιχεία Κ3/37129/1.4.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΟΔΔ 270), 
στη σελίδα 1168 στην Α’ στήλη, στον 54 στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: 
«Μυρίδου» 
στο ορθό: 
«Μαυρίδου». 

 (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

Ι

3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 96139 
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4324/30-12-2020 από-

φασης Ανασυγκρότησης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.(Β) της Π.Ε. 

Έβρου (ΥΟΔΔ 1107) λόγω αντικατάστασης των 

εκπροσώπων του Δικηγορικού Συλλόγου Αλε-

ξανδρούπολης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και Προστα-

σία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 167) και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 21 αυτού, όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 60 του ν. 4643/2019 (Α΄193) και τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245).
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2. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 48 του 
ν. 4759/2020 (Α΄ 245).

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ειδικότερα τα άρ-
θρα 6 και 280 αυτού σε συνδυασμό με τον ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 107).

4. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235).

5. Τις διατάξεις του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 47/2015 και Α΄ 21/2016) και ιδίως αυτές 
περί του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

α. Την υπ’ αρ. 14138 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250/2017 με ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7 - ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου 
ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας- Θράκης». 

β. Την υπ’ αρ. οικ.35748/30-05-2017 (Β΄1971) απόφαση 
του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμο-
διοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδό-
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων ”Με εντολή 
Συντονιστή” στους προϊσταμένους των οργανικών μο-
νάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης».

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

7. Τις διατάξεις του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - 
πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλων 
διατάξεων» (Α΄ 75).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 75724/83 (Β΄ 767/1983) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση - Τρο-
ποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνω-
μοδοτικής, Αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου 
Χωροταξίας, Οικισμού και περιβάλλοντος, σε ενιαίο κεί-
μενο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9. Την υπό στοιχεία ΔΙΜΕΔ/Φ11.3/71/Α.20683/22-10-1982 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβερνήσεως και Εσωτερικών (Β΄ 951) «Δημοσίευ-
ση πράξεων συγκροτήσεως των συλλογικών οργάνων 
περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας».

10. Την υπ’  αρ. 4402/69/15-1-2020 εγκύκλιο του 
Υφ.Π.ΕΝ.

11. Το υπ’ αρ. 120045/3583/14-12-2020 έγγραφο του 
ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ.

12. Την από 19-01-2021 αίτηση εξαίρεσης, από το 
ΣΥΠΟΘΑ (Β) ΠΕ Έβρου, της Δικηγόρου Ελευθεριάδου 
Μαρίας του Αποστόλου.

13. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ 327/19-02-2021 έγγρα-
φο που κοινοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αλε-
ξανδρούπολης, για την αντικατάσταση της Δικηγόρου 
Ελευθεριάδου Μαρίας του Αποστόλου.

14. Το υπό στοιχεία (ΙΡΙΔΑ 56591) 208/20-04-2021 έγ-
γραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης 
με το οποίο μας αποστέλλεται κατάλογος Δικηγόρων 
προκειμένου να τροποποιηθεί - συμπληρωθεί το Μη-
τρώο Δικηγόρων με απόφαση του Συντονιστή ΑΔΜΘ.

15. Το υπό στοιχεία (ΙΡΙΔΑ 67212) 201/19-04-2021 έγ-
γραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης 
με το οποίο αποδέχεται την παραίτηση του Δικηγόρου
Νεδέλτσου Γεωργίου του Νικολάου.

16. Την υπό στοιχεία ΙΡΙΔΑ 70834/12-05-2021 (ΑΔΑ: 
Ψ035ΟΡ1Υ-33Κ) απόφαση Συντονιστή ΑΔΜΘ «Τροπο-
ποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 1454/12-5-2020 (ΑΔΑ: 
61ΒΖΟΡ1Υ-ΦΑ9) απόφασης Συντονιστή περί «Σύστασης 
Μητρώου Δικηγόρων στην Π.Ε. Έβρου κατ’ εφαρμογή 
της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 60 
του ν. 4643/2019 (Α΄ 193)».

17. Το από 24-05-2021 πρακτικό ηλεκτρονικής κλήρω-
σης, αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4324/30-12-2020 από-
φασης Ανασυγκρότησης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.(Β) της Π.Ε. Έβρου 
(ΑΔΑ: ΨΘ3ΕΟΡ1Υ - 8ΜΔ, ΥΟΔΔ 1107) λόγω αντικατά-
στασης των εκπροσώπων του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αλεξανδρούπολης ως εξής:

- Τακτικό μέλος - εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Έβρου η Ζαχαράκη Φανή του Θεολόγου με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 201379 Δικηγόρος, με αναπληρωτή την Τσαγκούρια 
Πολυχρονία του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. Ι 397789 Δικη-
γόρο.

Β. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’αρ. 4324/ 
30-12-2020 απόφαση Ανασυγκρότησης του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 
(Β) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (ΑΔΑ: ΨΘ3ΕΟΡ1Υ - 
8ΜΔ, ΥΟΔΔ 1107).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 2 Ιουνίου 2021

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Αριθμ. 93229 
    Ανασυγκρότηση του συσταθέντος με την υπ’ αρ. 

79682/25.5.2020 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Συμβουλίου Πολεο-

δομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β, στην 

έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας 

(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β Π.Ε. Αργολίδας) της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 48 

του ν. 4759/2020. 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
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της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 6 και 280.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄ 232).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 «Έλεγ-
χος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193), τις 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 108 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) 
και της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4368/2016.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 45).

7. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 «Σχέ-
σεις κράτους πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).

9. Την υπ’ αρ. 15870/15.5.2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικο-
λάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

10. Την υπ’ αρ. 130479/12.6.2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Συντονιστή” στον 
προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, καθώς και στους προϊσταμέ-
νους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξι-
κής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 
(Β΄ 2113).

11. Τις διατάξεις των άρθρων 3-4 της υπ’ αρ. οικ.75724/ 
1151/30.12.1983 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού 
και Περιβάλλοντος «Κωδικοποίηση - Τροποποίηση και 
συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδοτικής, 
Αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροτα-
ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, σε ενιαίο κείμενο» 
(Β΄ 767), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 
81960/2578/14.12.1989 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 897).

12. Την υπ’ αρ. 79682/25.5.2020 απόφαση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Δ.Α.: 61ΕΝΟΡ1Φ-4ΚΑ, 

Υ.Ο.Δ.Δ. 411) «Συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδο-
μικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Β, στην 
έδρα της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Αργολίδας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου».

13. Το υπ’ αρ. 227025/18.12.2020 έγγραφο του Γραφεί-
ου Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι.) με το 
οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.ΠΕΛ.) 
το υπ’ αρ. 225001/15.12.2020 έγγραφο του Γραφείου Συ-
ντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. με συνημμένο το υπ’ αρ. 
ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/120045/3583/14.12.2020 έγγραφο του 
Γραφείου Υφυπουργού του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας περί ανασυγκρότησης των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β.

14. Το υπ’ αρ. 231764/28.12.2020 έγγραφο του Γρα-
φείου Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλο-
ντικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. προς το Γραφείο 
Υφυπουργού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, με το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με την 
ανασυγκρότηση των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β στο οποίο δεν εδόθη 
απάντηση από τους αρμοδίους.

15. Το υπ’  αρ. οικ.35906/26.2.2021 έγγραφο της 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.ΠΕΛ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. προς το Γραφείο 
Δημάρχου των Δήμων Κορινθίων, Ναυπλιέων, Τρίπολης, 
Καλαμάτας και Σπάρτης.

16. Το υπ’ αρ. 42935/2.4.2021 έγγραφο - πρόσκληση 
της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.ΠΕΛ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. προς τις Υ.ΔΟΜ. 
των Δήμων Άργους - Μυκηνών και Ερμιονίδας.

17. Το υπ’ αρ. 3055/9.3.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπλιέων προς τη 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.ΠΕΛ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι..

18. Το υπ’ αρ. 206/7.5.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Δό-
μησης του Δήμου Ερμιονίδας προς τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.ΠΕΛ. 
της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι..

19. Το υπ’ αρ. 539/14.5.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 
Πρασίνου του Δήμου Άργους - Μυκηνών.

20. Το υπ’ αρ. 6749/31.5.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του Δήμου Άργους - Μυκηνών προς τη 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.ΠΕΛ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι..

21. Την ανάγκη διαφοροποίησης των στελεχών Υ.ΔΟΜ. 
που ορίζονται ως τακτικά μέλη από εκείνα που ορίζο-
νται αντίστοιχα ως αναπληρωματικά, προκειμένου να 
αποφευχθούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του 
Συμβουλίου, όπως ζητήματα ασυμβίβαστου, κωλυμά-
των κ.λπ. και την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης των 
στελεχών των Υ.ΔΟΜ. με βάση τα στοιχεία αυτών που 
γνωστοποιήθηκαν στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.ΠΕΛ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. 
και Ι. στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Συμβουλίου.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον 
προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίζουμε:

την ανασυγκρότηση του συσταθέντος με την υπ’ αρ. 
79682/25.5.2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
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δας και Ιονίου, Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων 
και Αμφισβητήσεων Β, στην έδρα της Περιφερειακής 
Ενότητας Αργολίδας (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β Π.Ε. Αργολίδας) της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
48 του ν. 4759/2020 μέσω τροποποίησης της σύνθεσής 
του, όσον αφορά στα μέλη που ορίζονται στα υπ’ αρ. 1. 
και 2. στοιχεία του αποφασιστικού μέρους της προα-
ναφερόμενης απόφασης, καθώς και στη γραμματειακή 
υποστήριξη του Συμβουλίου, και ορίζουμε:

1. ως Πρόεδρο του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β της Π.Ε. Αργολίδας 
τον Γεώργιο Τρίκκα του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 370451, 
του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με Α’ βαθμό, 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Ποιότη-
τας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων, σε αντικατάσταση της 
Κακαράντζα Μαρίας του Ευθυμίου με Α.Δ.Τ.: Ν 485996, 
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Αγρονόμου Τοπογράφου 
Μηχανικού με Α’ βαθμό, υπαλλήλου της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (της Π.Ε. Αργολίδας), με αναπληρώτρια 
την Κοτσοβού Ανδριανή του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 
268985, του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με Α’ 
βαθμό, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμη-
σης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του 
Δήμου Άργους - Μυκηνών, σε αντικατάσταση της Δημη-
τρίου Ελένης του Λεωνίδα με Α.Δ.Τ.: Χ 198876, του κλά-
δου ΠΕ Μηχανικών, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού 
με Α’ βαθμό, υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(της Π.Ε. Αργολίδας).

2. ως τακτικό μέλος τον Σαριδάκη Δημήτριο του Σπυ-
ρίδωνα με Α.Δ.Τ.: Χ 517037, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών με Α’ βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Έκδο-
σης Οικοδομικών Αδειών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας 
και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων, σε αντικα-
τάσταση του Χαραμή Θεοδώρου του Κωνσταντίνου με 
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 268443, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Αγρονό-
μου Τοπογράφου Μηχανικού με Α’ βαθμό, υπαλλήλου 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου (της Π.Ε. Αργολίδας), 
με αναπληρώτρια την Πιπίνη Ελένη του Χαραλάμπους 
με Α.Δ.Τ.: AΗ 234656, του κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολι-
τικών Μηχανικών Δομικών Έργων με Α’ βαθμό, υπάλλη-
λο του Τμήματος Δόμησης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου 
του Δήμου Άργους - Μυκηνών, σε αντικατάσταση του 
Ξυγκάκη Λεωνίδα του Αντωνίου με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 615819, 
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Πολιτικού Μηχανικού με Α’ 
βαθμό, υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (της 
Π.Ε. Αργολίδας).

Γραμματέας του ως άνω Συμβουλίου ορίζεται ο Λάιος 
Κωνσταντίνος του Χαρίλαου με Α.Δ.Τ.: Π 441196, του 
κλάδου ΔΕ Διοικητικού, Προϊστάμενος του Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων, 
σε αντικατάσταση του Τρεμπέλα Χαράλαμπου του Ανα-
στασίου με Α.Δ.Τ.: Μ 460961, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων με Α’ βαθμό, υπαλλήλου της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας, με αναπληρώτρια την 
Σουρλά Καλλιόπη του Αναστασίου με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 733828, 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, υπάλληλο του Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων, 

σε αντικατάσταση της Κολιγκιώνη Γρηγορίας του Αθανα-
σίου με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 283700, του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής 
Προσωπικού Η/Υ με Α’ βαθμό, υπαλλήλου του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Αργολίδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 79682/25.5.2020 
απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. (Α.Δ.Α.: 
61ΕΝΟΡ1Φ-4ΚΑ, Υ.Ο.Δ.Δ. 411) για τη συγκρότηση του 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει δύο (2) 
χρόνια από τις 5.6.2020, ημερομηνία δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αρχικής απόφασης 
του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. περί συγκρότησης 
του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β της Π.Ε. Αργολίδας, ήτοι στις 5.6.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 4 Ιουνίου 2021

Με εντολή Συντονιστή
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 159574 
    Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανά-

δειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη 

Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού 

υδατορέματος», προϋπολογισμού 1.101.812,19 € 

(με Φ.Π.Α.) .

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Έ χοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοί-

κησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα 
Καλλικράτης (Α΄ 87).

2. Τον ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκ-
συγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
μ ε την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).

3. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147) και όλες τις κανο-
νιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, 
καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιους 
που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του και ιδίως την 
παρ. 9 του άρθρου 221 αυτού.
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4. Τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α΄ 176) και ιδίως το άρθρο 21 αυτού.

5. Την υπ’ αρ. 11595/2020 απόφαση της Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρή-
της για την Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με 
τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπα-
διανού υδατορέματος» και Κ. Α. 2019 ΜΠ 90200016 της 
ΣΑΜΠ 902 της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΨΦ07ΛΚ - 
ΦΕΥ, ΑΔΑΜ: 21 REQ 008445965 2021 - 04 - 12).

6. Την υπ’ αρ. 278245/2020 απόφαση της Διεύθυν-
σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Κρήτης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 11595/2020 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: «Μελέτη 
Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατο-
ρέματος» και Κ.Α. 2019 ΜΠ 90200016 της ΣΑΜΠ 902 της 
Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: Ω7ΝΡ7ΛΚ - Ε4Β).

7. Την υπ’ αρ. 625/2021 (πρακτικό Νο 11/17-05-2021) 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρή-
της για την έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας, διάθε-
ση πίστωσης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού της 
μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κα-
τσαμπαδιανού υδατορέματος», η οποία τροποποιεί την 
υπ’ αρ. 491/2021 (πρακτικό 9/21 - 04 - 2021) απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης για την 
έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης δημοπρασίας 
και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Με-
λέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού 
υδατορέματος».

8. Το Πρακτικό κλήρωσης μελών επιτροπής Διαγω-
νισμού που συστάθηκε στις 16/04/2021 και ώρα 09: 00 
μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
της Δ. Τ. Ε. Π. Ε. Η. από τριμελή επιτροπή.

9. Το υπ’ αρ. 589/27 - 04 - 2021 έγγραφο του ΤΕΕ - Τμήμα 
Ανατολικής Κρήτης για τον ορισμό εκπροσώπου για την 
ανάδειξη αναδόχου για τη μελέτη: «Μελέτη Οριοθέτησης 
και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος».

10. Την υπ’ αρ. 90945/15 - 04 - 2021 απόφαση έγκρισης 
τευχών δημοπράτησης της υπηρεσίας (ΑΔΑ: Ψ8ΥΜ7ΛΚ- 
42Ζ).

11. Την υπ’ αρ. 673/2021 (πρακτικό Νο 12/27-05-2021) 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης 
για την έγκριση διάθεση πίστωσης Αμοιβής εκπροσώπου 
ΤΕΕ για τη συμμετοχή του στην επιτροπή διαγωνισμού 
της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης 
Κατσαμπαδιανού υδατορέματος».

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΚΑΕ 01. 072 - 
00. 0515. 01 κατά 880, 00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε επιτροπή διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης 

«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδια-
νού υδατορέματος», με τρία (3) μέλη ως

Α) Τακτικά Μέλη:
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, ΠΕ Πολιτικός 

Μηχανικός (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 463923)
2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΙΘΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, ΠΕ Ηλεκτρο-

λόγος Μηχανικός (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 926464)
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, ΠΕ 

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ/
ΤΑΚ (Α.Δ.Τ.: ΑΗ 957238).

Ο πρώτος των μελών ορίζεται Πρόεδρος της Επιτρο-
πής.

Β) Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΜΑΡΙΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ, ΠΕ Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός (Α.Δ.Τ.: ΑΤ Χ 350594)
2. ΤΣΙΡΙΤΑ ΧΡΥΣΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μηχανικός Δομικών 

Έργων Τ. Ε. (Α.Δ.Τ. ΑΙ 441823)
3. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΕ Αγρο-

νόμος Τοπογράφος Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ/ΤΑΚ 
(Α.Δ.Τ.: ΑΒ 481815).

Ο πρώτος των αναπληρωματικών μελών ορίζεται ανα-
πληρωτής πρόεδρος της επιτροπής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 2 Ιουνίου 2021

  Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Κρήτης

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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