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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ14/02/173602/533 (1)
Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγρά−

φονται στο Π.Δ.Ε. προς τους φορείς υποδοχής και 
ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποίησης της κατα−
σκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αε−
ρίου για την καταβολή της χρηματοδότησης και την 
κάλυψη των εξόδων τους, απαιτούμενα δικαιολογητι−
κά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και 
λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση των δράσε−
ων αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρε−
λαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

2. Το Π.Δ. 23/2015 «Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 19/Α΄/27.01.2015).

3. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015).

4. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015).
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5. Την με αριθ. Y6/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
204/Β΄/27.01.2015).

6. Την με αριθ. Υ59/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β’/20.02.2015).

7. Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/
Α΄/28.08.2014).

8. Την με αριθ. 46274/26.9.2014 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ Β΄ 2573).

9. Το άρθρο 28 του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ Α΄ 234/23.10.2014) 
«Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και 
των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».

10. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) «Διαχείρι−
ση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσε−
ων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και το 
Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014). 

11. Το Ν. 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι−
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
143/Α/28.06.2014).

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11.07.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του ΕΚ 1260/1999», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 
8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρ−
μογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου “περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνι−
κό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής” και του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης».

14. Τον Κανονισμό (EK) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά 
την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή 
απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.

15. Την με αριθ. Ε(2007) 5442/05.11.2007 απόφαση της 
Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007−2013» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), όπως 
ισχύει κάθε φορά.

16. Την με αριθ. Ε(2007) 5443/5.11.07 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά.

17. Την με αριθ. Ε(2007) 5337/26.11.07 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Μακεδονίας – Θράκης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

18. Την με αριθ. 127573/10.8.2007 κοινή υπουργική από−
φαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντι−
κών Επιπτώσεων του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 

19. Την με αριθ. 34576/11/5−1−2001 κοινή υπουργική 
απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ όπως τροποποιήθηκε με τις 
121308/18/7/2008 και 166200/24−2−2011 αποφάσεις.

20. Την υπ’ αριθ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ Β΄ 
1540/4.8.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη 
σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 
και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου 
και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν 
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τη με ΑΠ. 7718/293/ 
23.04.2010 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 525/Β΄/26.04.2010).

21. Το με αριθ. 4308/Γ/813/15.4.2009 πιστοποιητικό της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ−
ΤΗΤΑ, με το οποίο βεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια 
της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των 
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της 
Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης 
και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» για τη 
μεταβατική περίοδο και για τις επί του ανωτέρω εγ−
γράφου αναγραφόμενες κατηγορίες έργων.

22. Την με αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ Β΄ 540/27.3.2008) 
υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.

23. Την με αριθ. Φ 14/02/19398/2927/12.11.2014 (ΑΔΑ 
Ω7Ζ70−Δ72) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Προκήρυξη 
της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης 
πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» 
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013 
(ΦΕΚ Β΄ 3071/14.11.2014).

24. Την με αριθ. οικ 132402/Π162−6.08/31.10.2014 (ΑΔΑ 
6ΞΖΒ0−74Κ) πρόσκληση του Αναπληρωτή Υπουργού Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς 
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δρά−
σεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, στους τομείς της Ενέργειας, του 
Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (Κωδικός 
Πρόσκλησης 6.8).

25. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011) «Για τη λει−
τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

26. Το Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ Α΄ 252/6.12.1995) «Σύσταση του 
σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και σχεδιασμού. Εισα−
γωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου 
και άλλες διατάξεις».

27. Το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38/1997) 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

28. Την υπ’ αριθ. Δ1/18887/6.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1521/13.11.2001) 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Χορήγηση 
άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εταιρία Παροχής 
Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Ανώνυμη Εταιρία».

29. Την υπ’ αριθ. Δ1/Γ/Φ7/18819/29.8.2000 (ΦΕΚ Β΄ 
1086/31.8.2000) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
τίτλο «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην 
«Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλονίκης Ανώ−
νυμη Εταιρία».

30. Την υπ’ αριθ. Δ1/Γ/Φ7/18818/29.8.2000 (ΦΕΚ Β΄ 
1087/31.8.2000) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
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τίτλο «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην 
«Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλίας Ανώνυμη 
Εταιρία».

31. Την υπ’ αριθ. Δ3/Α΄/οικ.6598 (ΦΕΚ Β΄ 976/28.3.2012) 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός 
Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση 
λειτουργίας έως και 500mbar».

32. Την με αριθ. οικ.: 189533/2011 υπουργική απόφα−
ση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των 
σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και 
νερού» (Φ.Ε.Κ. 2654 Β/9.11.11).

33. Την με αριθ. οικ.132664/ 07/11/2014 (ΑΔΑ: ΩΤ350−
ΧΥΕ) απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάστα−
ση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα 
φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας» με κωδικό MIS 492790 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα “Μακεδονία−Θράκη”» στο πλαίσιο της πρό−
σκλησης του σημείου 21 του σκεπτικού.

34. Την με αριθ. οικ.132678/07/11/2014 (ΑΔΑ: 6Λ910−ΛΦΠ) 
απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση 
συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυ−
σικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Αττικής» 
με κωδικό MIS 492852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
“Αττική”» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σημείου 21 
του σκεπτικού.

35. Την με αριθ. οικ. 132665/07/11/2014 (ΑΔΑ: Ω5ΚΧ0−
1ΜΠ) απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατά−
σταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστή−
ματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας» με κωδικό MIS 492879 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”» στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης του σημείου 21 του σκεπτικού.

36. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ύψους κατ’ ανώτατο 225.000 ευρώ 
σε βάρος του ΠΔΕ (ΣΑΕ 061/8, κωδ. 2014ΣΕ06180055, 
2014ΣΕ06180057 ΚΑΙ 2014ΣΕ06180056), η οποία καλύπτε−
ται με κοινοτική συγχρηματοδότηση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καταβολή χρηματοδότησης στις εταιρείες που, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2364/1995 και το Ν.4001/2011, 
είναι διαχειριστές δικτύου διανομής φυσικού αερίου και 
διαθέτουν άδεια διανομής φυσικού αερίου στις Περι−
φέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας

1. Η καταβολή της χρηματοδότησης στις εταιρίες του 
Παραρτήματος Ι, της υπουργικής απόφασης με αριθ. 
Φ14/02/19398/2927/12.11/2014 (ΦΕΚ Β΄ 3071/14.11.2014, ΑΔΑ: 
Ω7Ζ70−Δ72), εφεξής «φορείς», με τους οποίους θα συνα−
φθούν οι συμβάσεις του άρθρου 13 της ως άνω αναφε−
ρόμενης υπουργικής απόφασης, διενεργείται τμηματικά 
και ειδικότερα:

α) 1η δόση που ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 40% του 
προϋπολογισμού της δράσης που διαχειρίζονται, με την 
υπογραφή της σύμβασης.

β) Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται, μετά από 
αίτηση των φορέων ανάλογα με την πορεία των πλη−
ρωμών και κάθε δόση θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε 
ποσοστό 30% του προϋπολογισμού της δράσης που 
διαχειρίζονται.

2. Για την καταβολή κάθε δόσης οι φορείς υποβάλλουν 
προηγουμένως εγγυητική επιστολή Τραπέζης, αναγνω−

ρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία η 
Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως της 
διζήσεως, ότι θα καταβάλλει το ποσόν της εγγυητικής 
επιστολής απροφασίστως στο Δημόσιο, εντός τριών (3) 
ημερών από της εγγράφου περί της γενομένης κατα−
πτώσεως ειδοποιήσεώς της από τον Υπουργό Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδό−
τησης προς τους φορείς και στη συνέχεια στους ωφε−
λούμενους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση 
υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της 
χρηματοδότησης που δικαιούνται.

4. Η καταβολή κάθε δόσης, πλην της πρώτης, όπως 
έχει προβλεφθεί στην παράγραφο 1 του παρόντος άρ−
θρου, θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής από τους 
φορείς αίτησης καταβολής επόμενης δόσης, υποβολής 
Υπεύθυνης Δήλωσης καλής εκτέλεσης για τη χρηματο−
δότηση που έχει ήδη καταβληθεί και έκδοσης πιστοποί−
ησης, σύμφωνα με το άρθρο 3, από το Φορέα Ελέγχου 
της δράσης που ορίζεται στο άρθρο 12 της Υπουργικής 
απόφασης με αριθ. Φ 14/02/19398/2927/12 Νοεμβρίου 2014 
(ΦΕΚ Β΄ 3071/14.11.2014, ΑΔΑ: Ω7Ζ70−Δ72).

5. Το συνολικό ύψος των προβλεπόμενων εγγυήσεων 
απομειώνεται σταδιακά, κατά το ποσό που έχει πιστο−
ποιηθεί, σύμφωνα με διαδικασία που θα προβλέπεται 
στη σχετική Σύμβαση. Το απομένον ύψος των εγγυήσε−
ων πρέπει να καλύπτει το υπόλοιπο ποσό της χρηματο−
δότησης που έχει καταβληθεί στους φορείς και δεν έχει 
πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

Ο κάθε φορέας ανοίγει ειδικό έντοκο τραπεζικό λογα−
ριασμό για τη συγκεκριμένη δράση, στον οποίο κατατί−
θενται οι μεταφερόμενες χρηματοδοτήσεις. Στο λογα−
ριασμό αυτό κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές 
πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά 
καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δημιουργηθούν από την 
παραμονή των κατατιθεμένων κατά τα ανωτέρω στον 
παραπάνω λογαριασμό αποτελούν έσοδο του προϋπο−
λογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται απο−
κλειστικά για τους σκοπούς της δράσης. Τα τυχόν αδιά−
θετα ποσά του λογαριασμού μετά την ολοκλήρωση και 
εξόφληση της δράσης κατατίθενται από τους φορείς 
με μέριμνα του Φορέα Ελέγχου για την παρακολούθηση 
των έργων των φορέων στον υφιστάμενο λογαριασμό 
αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Άρθρο 2
Διάθεση πιστώσεων και 

ενταλματοποίηση των χρηματοδοτήσεων

1. Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφο−
νται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τα 
αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης προς τους ωφελού−
μενους μεταβιβάζονται από το λογαριασμό των οικείων 
έργων δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό 
έντοκο τραπεζικό λογαριασμό που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 της παρούσας.

2. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται απευθείας 
από την Τράπεζα της Ελλάδος μετά από εντολή της 
αρμόδιας για την εκτέλεση της οικείας ΣΑΕ Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας. 
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3. Η ενταλματοποίηση και εμφάνιση της ανωτέρω χρη−
ματοδότησης στη δημόσια ληψοδοσία από την αρμόδια 
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου διενεργείται με την 
έκδοση σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμά−
των κατόπιν υποβολής των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Αντιγράφου εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας προς την Τράπεζα της Ελλάδος 
για την χρηματοδότηση των οικείων έργων δημοσίων 
επενδύσεων, στην οποία θα αναφέρεται η παρούσα 
απόφαση.

β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής.

γ) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στον 
ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που προβλέπεται στο άρ−
θρο 1 της παρούσας.

δ) Αντίγραφο της ΣΑΕ 061/8
ε) Αντίγραφα της παρούσας κοινής υπουργικής 

απόφασης και των με αριθ. οικ. 132664/7.11.2014 (ΑΔΑ: 
ΩΤ350−ΧΥΕ), οικ. 132678/7.11.2014 (ΑΔΑ: 6Λ910−ΛΦΠ) και 
οικ. 132665/7.11.2014 (ΑΔΑ: Ω5ΚΧΟ−1ΜΠ) αποφάσεων του 
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ αντίστοιχα.

Άρθρο 3 
Πιστοποίηση καταβολής 

της χρηματοδότησης της δράσης 
από τους φορείς προς τους ωφελούμενους

1. Η πιστοποίηση της καταβολής των χρηματοδοτή−
σεων από το φορέα προς τους ωφελούμενους τελικούς 
δικαιούχους διενεργείται από το Φορέα Ελέγχου της 
δράσης που ορίζεται στο άρθρο 12 της Υπουργικής 
Απόφασης με αριθ. Φ 14/02/19398/2927/12 Νοεμβρίου 2014 
(ΦΕΚ Β΄ 3071/14.11.2014, ΑΔΑ: Ω7Ζ70−Δ72) με έλεγχο των 
παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Αναλυτική κατάσταση καταβληθέντων χρηματοδο−
τήσεων από τον φορέα 

β. Αντίγραφα τραπεζικών αποδεικτικών συναλλαγής 
των ανωτέρω καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων 

γ. Αντίγραφο κίνησης του ειδικού έντοκου τραπεζι−
κού λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 1 της 
παρούσας.

2. Ο Φορέας Ελέγχου, για τη διαπίστωση της ορ−
θότητας καταβολής της χρηματοδότησης προς τους 
ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους, πραγματοποιεί 
δειγματοληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών με βάση 
τα οποία έγινε η καταβολή της.

Άρθρο 4 
Κάλυψη των εξόδων των φορέων 

1. Ως «έξοδα» νοούνται το σύνολο των πραγματικών 
δαπανών που δημιουργούνται στους φορείς αποκλειστι−
κά και μόνον από την παροχή των υπηρεσιών τους στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης και αποδεδειγμένα 
δεν συνδέονται με τη συνήθη τρέχουσα δραστηριό−
τητα αυτών. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως 
αμοιβές προσωπικού, αμοιβές προς τρίτους, δαπάνες 
αναλωσίμων. 

2. Η καταβολή των ως άνω αναφερόμενων εξόδων 
γίνεται σε βάρος των πιστώσεων της δράσης και απο−
τελεί το μόνο ποσό που θα καταβληθεί για την εκτέ−
λεση του συνόλου των εργασιών που αναλαμβάνουν οι 
φορείς στο πλαίσιο της δράσης.

3. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενης 
αποζημίωσης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερ−
βαίνει το 1,5% του προϋπολογισμού της υλοποιούμενης 
από τον οικείο φορέα δράσης.

4. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης οι φορείς 
υποβάλλουν κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυ−
ητική επιστολή Τραπέζης ίση με το 5% του μέγιστου 
ποσού στο οποίο μπορεί να ανέλθουν τα καλυπτόμενα 
έξοδα, αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος 
στην οποία η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της 
ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλλει το ποσόν 
της εγγυητικής επιστολής απροφασίστως στο Δημό−
σιο, εντός τριών (3) ημερών από της εγγράφου, περί 
της γενομένης καταπτώσεως, ειδοποιήσεώς της από το 
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος & Ενέργειας. Η εγγυητική επιστολή παρακρατείται 
και αποδίδεται στους φορείς μετά το τέλος της εκκα−
θάρισης των συμβατικών υποχρεώσεων τους και της 
παραλαβής του έργου τους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης 
ή μη προσήκουσας εκτέλεσης του Έργου, όπως αυτό 
θα ορίζεται στη σύμβαση του άρθρου 1, που οφείλεται 
σε υπαιτιότητα του Φορέα, η εγγύηση καλής εκτέλε−
σης καταπίπτει συνολικά ή μερικά προς όφελος της 
Αναθέτουσας Αρχής για την ικανοποίηση αξίωσής της.

5. Η πληρωμή των εξόδων των φορέων γίνεται απολο−
γιστικά, με την υποβολή των αναγκαίων παραστατικών 
στοιχείων που τεκμηριώνουν την πραγματοποίηση των 
υπόψη δαπανών, μετά από αίτημά των φορέων που 
υποβάλλεται εφόσον ολοκληρωθεί η πληρωμή προς 
τους ωφελούμενους του συνολικού ποσού κάθε δόσης 
χρηματοδότησης που έχουν λάβει και την έκδοση πι−
στοποίησης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 

6.  Η πιστοποίηση της ορθότητας των εξόδων που 
υποβάλλονται για πληρωμή από τους φορείς διενερ−
γείται από το Φορέα Ελέγχου της δράσης με έλεγχο 
των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αναλυτική κατάσταση των αιτούμενων εξόδων 
β) Αντίγραφα των παραστατικών για την πραγματο−

ποίηση και εξόφληση των εξόδων
7. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πλη−

ρωμή των εξόδων είναι τα εξής:
• Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του φορέα
• Υπεύθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης των υποχρεώ−

σεών του, όπως αυτές προκύπτουν από την ΥΑ και την 
οικεία Σύμβαση

• Απόδειξη είσπραξης 
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Ισχύον καταστατικό του φορέα
• Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί μη πτώχευ−

σης, μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση 
και μη τροποποίησης του καταστατικού

• Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί μη 
τροποποίησης του καταστατικού και ότι οποιαδήποτε 
τροποποίηση του θα γνωστοποιείται στο Υπουργείο 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέρ−
γειας εντός δυο (2) ημερών από την ημέρα καταχώρη−
σης στο Πρωτοδικείο ή την ημέρα ανακοίνωσης στη 
Νομαρχία.

• Πιστοποίηση του Φορέα Ελέγχου περί της ορθότη−
τας των εξόδων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπο−
λογισμό της αποζημίωσης του οικείου φορέα.

8. Μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου των 
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φορέων διενεργείται εκκαθάριση των εξόδων τους, με 
βάση τα τηρούμενα νόμιμα παραστατικά, τους όρους 
της υπουργικής απόφασης και της οικείας σύμβασης.

9. Οι ανωτέρω φορείς για την παρακολούθηση των 
εξόδων τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης 
τηρούν χωριστή λογιστική μερίδα.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των φορέων

1. Υπεύθυνοι για την δέσμευση των ποσών χρημα−
τοδότησης και την διενέργεια των πληρωμών στους 
ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους, είναι οι φορείς.

2. Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης πληρωμής, τα αχρε−
ωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4270/2014, σε 
συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3492/2006 
(ΦΕΚ Α΄ 210).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

    F 
 Αριθμ. ΠΟΛ: 1062 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 από−

φασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
«Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της δια−
δικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επι−
στροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων 
(Ε.Ε.Τ.Α.)».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.7 της παραγρά−

φου Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 
Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της περίπτω−
σης 16 αυτής, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει τον ειδι−
κότερο τρόπο και τη διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης, 
απόδοσης και επιστροφής του ΕΕΤΑ καθώς και κάθε 
άλλο αναγκαίο θέμα.

2. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄), όπως αυτό 
προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 599/1977 (ΦΕΚ 160/
Α΄), με τις οποίες προβλέπεται ότι μπορεί να ανατε−
θεί κατ’ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις 
τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας 
ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρο−
μεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές και ότι με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και 
η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για 
την είσπραξη αυτών.

3 Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού» (ΦΕΚ 247/Α΄), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
55 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α΄), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α΄) «Κανονι−
σμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων 
και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογι−
κής Απεικόνισης Συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του πρώτου 
άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄).

7. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της 
απόφασης υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1101/2013 (ΦΕΚ 1167/Β΄).

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Τα τρία πρώτα εδάφια της υποπαραγράφου 2.2 της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1101/2013 απόφα−
σης του ΓΓΔΕ, τροποποιούνται ως εξής:

«2.2. Η Δ.ΗΛΕ.Δ., μετά την επεξεργασία των καταστά−
σεων των περ. 1.3. και 1.4. του άρθρου αυτού και τη 
διασταύρωση του αριθμού παροχής που αναγράφεται 
σε αυτές με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τις 
αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων (έντυπο Ε2), τις 
δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και το αρχείο αιτήσεων 
επιδόματος θέρμανσης, δημιουργεί χρηματικούς κατα−
λόγους στο όνομα του κύριου ή επικαρπωτή του ακινή−
του, όπως προκύπτει μετά την πιο πάνω διασταύρωση, 
και τους αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας 
εισοδήματος των υπόχρεων.

Αν στις παραπάνω δηλώσεις δεν έχει δηλωθεί ο αριθ−
μός παροχής, η βεβαίωση γίνεται στο όνομα του κατα−
ναλωτή, όπως αυτό αναγράφεται στο αρχείο χρέωσης 
της ΔΕΗ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία δεν 
είναι γνωστά τα στοιχεία κυρίου ή επικαρπωτή και δεν 
έχει συμπληρωθεί στα αρχεία της ΔΕΗ έγκυρος Α.Φ.Μ., 
η κατάσταση αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρ−
μοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο, για εύρεση 
του υπόχρεου και βεβαίωση του φόρου.

Ταυτόχρονα με την αποστολή των ανωτέρω καταστά−
σεων, οι οποίες αποτελούν χρηματικούς καταλόγους, 
η Δ.ΗΛΕ.Δ. αναρτά ειδοποίηση για την οφειλή αυτή 
στον υπόχρεο, ενημερώνοντας τον ταυτόχρονα για τις 
επιπτώσεις της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής.

Για το έτος 2013, για όσα ακίνητα δεν έχει χρεωθεί το 
ΕΕΤΑ, γιατί θεωρήθηκαν δημόσια κτίσματα, η Δ.ΗΛΕ.Δ. 
επεξεργάζεται τα στοιχεία που αποστέλλονται από τη 
Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου και τα οφειλόμενα 
ποσά βεβαιώνονται στους υπόχρεους ακολουθώντας 
την παραπάνω διαδικασία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015

Η Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

    F 
 Αριθμ. 2433+2432 (3)
Λύση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του 

Δήμου Σαμοθράκης. 

 O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 109, 112, 225, 238, 280 του 
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Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/Α΄/7−6−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας –Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 262 και 269 του 
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006), όπως τροποποιή−
θηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 101 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143 Α΄/28−6−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ 3 του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α΄/26−4−2013) Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό−
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επι−
κρατείας» και άλλες διατάξεις.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
9/Α΄/14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

8. Την αριθ. 3998/31−7−2009 (ΦΕΚ 1688/Β΄/17−8−2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατο−
λικής Μακεδονίας−Θράκης , περί μετατροπής της της 
αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δη−
μοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Σαμοθράκης» σε κοινω−
φελή επιχείρηση του άρθρου 254 του Ν. 3463/2006 με 
την επωνυμία «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου 
Σαμοθράκης».

9. Την αριθ. 20/2015 απόφαση του Δ.Σ. Σαμοθράκης, 
σχετικά με την λύση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επι−
χείρησης Δήμου Σαμοθράκης και ορισμός εκκαθαρι−
στών.

10. Την αριθ. 21/2015 απόφαση του Δ.Σ. Σαμοθράκης, 
σχετικά με την έγκριση μεταφοράς αρμοδιοτήτων και 
προσωπικού της υπό λύσης Κοινωφελούς Δημοτικής 
Επιχείρησης Δήμου Σαμοθράκης ή σε Ν.Π.Δ.Δ., αποφα−
σίζουμε:

1. Τη λύση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επω−
νυμία «Kοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης», 
την εκκαθάριση και την ανάληψη των δραστηριοτήτων 
της από το Δήμο Σαμοθράκης, κατά τα οριζόμενα στην 
αριθ. 21/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Σαμοθράκης.

2. Ορίζουμε εκκαθαριστές τους ορκωτούς λογιστές 
Νίκο Λαζαρίδη και Κωνσταντίνο Νικολέτο και καθορί−
ζουμε την αποζημίωση που θα τους καταβληθεί στο 
ποσό των 10.500,00 €, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Σαμοθράκης. Από την υπογραφή του 
συμφωνητικού με τους εκκαθαριστές παύει αυτοδίκαια 
η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης. 

3. Tην υλοποίηση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο 
σπίτι» και «Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Χώρας και Λακ−
κώματος» από το Δήμο Σαμοθράκης. 

4. Τη μεταφορά του προσωπικού της επιχείρησης με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 

Δήμο Σαμοθράκης με την ίδια σχέση εργασίας, κατά τα 
οριζόμενα στην αριθ. 21/2015 απόφαση του απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαμοθράκης και τη 
σύσταση τριών (3) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης κατηγο−
ρίας , κλάδου ή ειδικότητας τις οποίες θα καταλάβουν 
οι κάτωθι υπάλληλοι: 

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΝΙΩΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ 

ΛΑΔΙΚΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Οι ανωτέρω θέσεις καταργούνται όταν κενωθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο. 

5. Την μεταφορά του απασχολούμενου στα ανωτέρω 
προγράμματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στο Δήμο Σαμοθράκης οι οποίες συνεχίζονται 
μέχρι τη λήξη τους.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 
2015, ως εξής: 49.460,00 € (KA 70/6012.01, 70/6054.04, 
15/6012.2 και 15/6054.04) , 111.188,60 € (Κ.Α 15/6041.03 και 
15/6054.05) και 48.150,00 (Κ.Α 15/6112.01) .

Αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον προϋ−
πολογισμό του Δήμου Σαμοθράκης για τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 9 Μαρτίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ  

   F 

 Αριθμ. απόφ. 92/2015 (4)
Έγκριση προσθήκης τμήματος Κρουστών στο Ωδείο 

«Ρωμανός ο Μελωδός».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ − ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» Φ.Ε.Κ. 90/1976/τ.Α΄ ως και του από 
11.11.1957 Β.Δ. «περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονι−
σμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης», 

β. του άρθρου 30 του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (Φ.Ε.Κ. 146/τ.Α΄/2003),

γ. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/2005),

δ. του άρθρου 2 του Β.Δ. 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιω−
τικών μουσικών ιδρυμάτων (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α΄/1966),

ε. του άρθρου 75, παρ. Ι, τομέας στ΄, περίπτωση 28 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), όπως 
προστέθηκε με το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7.6.2010), 
άρθρο 94, παρ. 4,

στ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 περί «Ρύθμισης θε−
μάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
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2. Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 απόφαση 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. Γραμμα−
τείς, Γεν. Δ/ντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων, 
Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (Φ.Ε.Κ. 987/τ.Β΄/28.11.1991).

3. Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/33990/16.9.1987 απόφα−
ση σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος 
κρουστών (ΦΕΚ 500/τ.Β΄/1997).

4. Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΠΟ./ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφα−
ση του ΥΠ.ΠΟ. (Φ.Ε.Κ. 123/τ.Β΄/23.2.1994) περί «Καθορισμού 
παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής 
Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».

5. Την υπ’ αριθ. ΚΑΤΕΧΝ/Δ/37328/11.9.1990 (Φ.Ε.Κ. 626/ 
τ.Β΄/1990) απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. σχετικά με τη χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου με την επω−
νυμία «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ» στην Μαρία Ποταμίτου.

6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΜ/57923/1778 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. 
(Φ.Ε.Κ. 1143/τ.Β΄/17.8.2005) σχετικά με την έγκριση της 
μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
Ωδείου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ» στην Νικολέττα Βρα−
κά.

7. Την από 17.2.2015/8461 αίτηση του Δημήτρη Σίμου, 
όπως ο Δήμος Κερατσινίου−Δραπετσώνας μεριμνήσει 
τα δέοντα για την έγκριση−προσθήκη λειτουργίας 
τμήματος Κρουστών στο Ωδείο «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕ−
ΛΩΔΟΣ».

8. Την υπ’ αριθ. απόφ. 110/2013 (ΦΕΚ 914/τ.Β΄/15.4.2013) 
του Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώνας σχετικά με την 
έγκριση της μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας του Ωδείου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προσθήκη τμήματος Κρουστών στο 
Ωδείο «Ρωμανός ο Μελωδός».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κερατσίνι, 19 Μαρτίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

    F 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)

 Στην αριθ. 4259/22−07−2014/Φ.30.1 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρή−
της που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2194/τ.Β΄/11−08−2014, 
στη σελίδα 27413 στον αρ.5 σχετικά με τα παρακάτω 
στοιχεία της Χαριτάκη Χαρίκλειας: α) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, β) 
ΒΑΘΜΟ γ) ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ επέρχο−
νται οι παρακάτω διορθώσεις:

Από το εσφαλμένο ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: «Δημήτριος»,
στο ορθό: «Σωτήριος».
Από τον εσφαλμένο ΒΑΘΜΟ: «Δ»,
στον ορθό: «Ε».
Από το εσφαλμένο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ: 

«05 ΕΤΗ, 02 ΜΗΝΕΣ, 01 ΗΜΕΡΑ»,
στο ορθό: «09 ΕΤΗ, 07 ΜΗΝΕΣ, 29 ΗΜΕΡΕΣ».

  (Από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Κρήτης)  




