
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναστολή λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου Κε-
ντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2021-
2022.

2 Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικου-
ρικών δραστηριοτήτων αγορών έργων, μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επι-
στημονικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρι-
κή Αρχή Αγορών της παρ. 1α του άρθρου 41 του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

3 Έγκριση της υπ’ αρ. 85/2021 απόφασης του Περι-
φερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης 
η οποία αφορά στην παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 
138/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία 
εγκρίθηκε η λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών - 
εργοταξιακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του 
εγκάρσιου Κ.Ο. 2Χ2 και τις λοιπές εργασίες της 
αρτηρίας στην περιοχή των κλάδων του Α/Κ Κου-
νάβων στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή ανισό-
πεδου κόμβου Κουνάβων», αναδόχου ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΑΤΕ υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έρ-
γων Περιφέρειας Κρήτης.

4 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 9880/18.06.2021 από-
φασης Γενικού Γραμματέα «Καθιέρωση υπε-
ρωριακής εργασίας (απογευματινή, νυκτερινή, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών), πέραν της 
υποχρεωτικής, στο προσωπικό του Δήμου Κορυ-
δαλλού, για το Β’ εξάμηνο έτους 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 14713  (1)
Αναστολή λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου Κε-

ντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2021-

2022. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α΄ 109).
2. Την υπό στοιχεία Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006 

(Β΄ 1507) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημο-
τικό Σχολείο».

3. Τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 40, του ν. 4589/ 
2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 13).

4. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 33, του ν. 4521/ 
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 38).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 204, του ν. 4610/ 
2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

6. Την υπό στοιχεία Φ.6/22511/Δ1/25-02-2021 εγκύκλιο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στα 
Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Την υπό στοιχεία Φ.6/22510/Δ1/25-02-2021 εγκύ-
κλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Εγγραφές μαθητών/μαθη-
τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022».

8. Την υπό στοιχεία Φ.7/51340/Δ1/10-05-2021 εγκύ-
κλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ενέργειες Προγραμματισμού 
του Εκπ/κού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχο-
λικό έτος 2021-2022».

9. Την υπό στοιχεία Φ.7/51308/Δ1/10-05-2021 εγκύ-
κλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενέργειες Προγραμματισμού 
του Εκπ/κού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό 
έτος 2021-2022».

10. Την υπό στοιχεία 353.1/324/105657/Δ1/
08-10-2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων κα-
θηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυ-
ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 
των διδασκόντων» (Β΄ 1340).

11. Την υπ’ αρ. 6600/06-04-2021 διαπιστωτική πράξη 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακε-
δονίας, με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας».

12. Το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις 
τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες 
κάθε περιοχής.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού.

14. Το υπ’ αρ. 8128/23-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, αποφασίζουμε:

Την αναστολή λειτουργίας του κάτωθι Δημοτικού Σχο-
λείου, για το σχολικό έτος 2021-2022

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΛΛΑΣ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 
ΑΡΙΔΑΙΑΣ 9380322 2/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2021

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 231708  (2)
Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικου-

ρικών δραστηριοτήτων αγορών έργων, μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επι-

στημονικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρι-

κή Αρχή Αγορών της παρ. 1α του άρθρου 41 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/ 

2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι-
κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(Πτωχευτικός Κώδικας)  - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 204). 

3. Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 120). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα (π.δ.  63/2005 - Α’  98), και του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-

προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123). 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθ. 381 του ν. 4700/20 (Α’ 127). 

8. Τα καταχωρημένα στο Ε.ΣΗ.ΔΗΣ. και στο Κ.ΗΜ.ΔΗΣ. 
στοιχεία συμβάσεων του έτους 2020.

9. Την υπό στοιχεία Γ13/2021 σύμφωνη γνώμη της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ.). 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση ειδι-
κότερων θεμάτων που αφορούν την παροχή κεντρικών 
και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, από τη Γενική 
Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών 
(ΕΚΑΑ) για έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής 

Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες που παρέχει 
η ΓΓΥ ως ΕΚΑΑ με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις έργων, 
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μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επι-
στημονικών υπηρεσιών, των περιπτώσεων 5, 6, 7α και 9 
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/ 2016 (Α’ 147), 
που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ιδίου νόμου και ομαδο-
ποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης 
καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 3
Όροι ομαδοποίησης και
υπαγωγής συμβάσεων στην ΓΓΥ 

Αντικείμενο ομαδοποίησης και υπαγωγής στην ΓΓΥ 
δύναται να αποτελούν συμβάσεις έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών, που πληρούν ένα η περισσότερα από τα 
κατωτέρω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την γε-
ωγραφική κατανομή των Αναθετουσών Αρχών για τις 
οποίες προορίζονται ή και τη διοικητική υπαγωγή αυτών 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014: 

- αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες 
από μία Αναθέτουσες Αρχές. 

- υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες 
αναθέσεις από μία ή περισσότερες Αναθέτουσες Αρχές. 

- παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε 
να επιδέχονται ομαδοποίησης. 

- παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό τυποποίησης. 
- μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης ορι-

ζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές συμβάσεις. 

Κατά την ομαδοποίηση λαμβάνεται υπόψη κατά ανα-
λογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του 
Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών. 

Άρθρο 4
Κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών 

1. Αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο από την ΓΓΥ, θα αποτελέσουν επι-
μέρους έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και κατηγορίες, των 
τάξεων του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβά-
σεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα «έργων, μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονι-
κών υπηρεσιών» της παρούσης. 

2. Οι συμβάσεις των επιμέρους έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδο-
ποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΓΓΥ, καθώς 
και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, 
καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της 
παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016. 

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 7 της 
παρούσης, οι Αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υπο-
χρεωτικά στη ΓΓΥ για την κάλυψη των αναγκών τους σε 
έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 5
Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει 
του εδαφίου τρίτου της παρ. 3 του άρθρου 41 
ν. 4412/2016 

Από την αρμοδιότητα της ΓΓΥ για την παροχή κεντρι-
κών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι 
κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών που: 

1. Προορίζονται για την κάλυψη αναγκών των υπηρε-
σιών του εξωτερικού. 

2. Αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες 
των αναθετουσών αρχών. 

3. Εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά ή απαιτήσεις. 

5. Αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετου-
σών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, 
συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΓΥ. 

6. Κτήρια και εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Άρθρο 6
Επικουρικές δραστηριότητες αγορών 

1. Η ΓΓΥ παρέχει την υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ-Δημό-
σια Έργα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να 
συνάπτουν συμφωνίες - πλαίσιο για έργα, μελέτες και 
παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα 
χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 36 και 
37 του ν. 4412/2016. 

2. Η ΓΓΥ δύναται να παρέχει «επικουρικές δραστηριό-
τητες αγορών» για έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με εκτιμώ-
μενη αξία ανώτερη των εκάστοτε κοινοτικών ορίων, σε 
Κεντρικές Αρχές Αγορών και Αναθέτουσες Αρχές. 

Οι παρεχόμενες «επικουρικές δραστηριότητες αγο-
ρών», συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δρα-
στηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: 

α) Συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδι-
ασμό ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων. 

β) Προετοιμασίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών και 
συγκεντρωτικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ-
βάσεων/συμβάσεων, εξ ονόματος και για λογαριασμό 
της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος 
φορέα. 

3. Η σύμφωνα με την περίπτωση β’ της προηγούμενης 
παραγράφου παροχή «επικουρικών δραστηριοτήτων 
αγορών» πραγματοποιείται μετά από έγγραφο αίτημα 
του υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου για τη διοίκηση 
της αναθέτουσας αρχής προς τη ΓΓΥ, στο οποίο αναφέ-
ρονται ιδίως το είδος του διαγωνισμού, ο εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός, ο κωδικός CPV της έργου, μελέτης και 
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παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών, το είδος της πίστωσης, τυχόν ειδικοί όροι 
που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης (π.χ. τεχνικές προ-
διαγραφές) και τη διαδικασία εκτέλεσης. Σε συνέχεια 
του γραπτού αιτήματος, η ΓΓΥ δύναται να προβαίνει στη 
διενέργεια των διαδικασιών δημόσιας σύμβασης, μέχρι 
και τη σύναψη της σύμβασης. 

Η ΓΓΥ διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τη δια-
δικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, τις συνθήκες της αγοράς και τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις κάθε έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις 

1. Έως την ομαδοποίηση από την ΓΓΥ των έργων, μελε-
τών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστη-
μονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της 
παρούσης, οι αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές προβαίνουν 
στη σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών 
τους σε αυτές, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση δια-
τάξεις του ν. 4412/2016, και τις ισχύουσες ειδικές προς 
τούτο διατάξεις. 

Οι αναθέτουσες αρχές έχουν την υποχρέωση να προ-
σφεύγουν στην ΓΓΥ όταν εκδοθεί η υπουργική απόφαση 
της παρ. 4. του άρθρου 41 του ν. 4412/2016. 

2. Συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσιο που συνήφθησαν 
από τις αναθέτουσες αρχές πριν την έκδοση της απόφα-
σης της παρ. 4 του αρ. 41 του ν. 4412/2016 εξακολου-
θούν να ισχύουν. 

3. Για την ομαδοποίηση και τον προσδιορισμό των 
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της πα-
ρούσης, λαμβάνονται υπόψη τα ιστορικά ή τρέχοντα 
δεδομένα του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα - ΚΗΜΔΗΣ ή και 
οι προγραμματιζόμενες ή εκτιμώμενες από τις Αναθέ-
τουσες Αρχές ανάγκες τους. 

Άρθρο 8
Παράρτημα 

Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση παράρτη-
μα«Έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της και έχει ως εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοι-
πών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

34928100-9 - Στηθαία πρόσκρουσης 
34928110-2 - Κιγκλιδώματα οδικού δικτύου 
34928120-5 - Μέρη κιγκλιδωμάτων 
34928200-0 - Περιφράξεις 
34928210-3 - Ξύλινοι πάσσαλοι 
34928220-6 - Στοιχεία περίφραξης 
34928230-9 - Ηχοφράκτες 
34928300-1 - Στηθαία ασφαλείας 
34928310-4 - Φράγματα ασφαλείας 
45233222-1 - Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδο-

στρωσίας και ασφαλτόστρωσης 

45233223-8 - Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 
45233225-2 - Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς 

διαχωρισμένου οδοστρώματος με μια 
λωρίδα κυκλοφορίας 
45233224-5 - Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς 

διαχωρισμένου οδοστρώματος με δύο 
λωρίδες κυκλοφορίας 
45233226-9 - Κατασκευαστικές εργασίες για συνδε-

τήριες οδούς 
45233227-6 - Κατασκευαστικές εργασίες για εξόδους 

αυτοκινητοδρόμου 
45233229-0 - Συντήρησης ερεισμάτων 
45233251-3 - Εργασίες επαναδιάστρωσης 
45233252-0 - Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος 

δρόμων 
45233261-6 - Κατασκευαστικές εργασίες για άνω δι-

άβαση πεζών 
45233280-5  - Τοποθέτηση φραγμάτων ασφαλείας 

οδών 
45246400-7 - Αντιπλημμυρικά έργα 
45246410-0 - Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 
45262660-5 - Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου 
45453000-7 - Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαί-

νισης 
45453100-8 - Εργασίες αποκατάστασης 
45454000-4 - Εργασίες αναδόμησης 
44211000-2 - Προκατασκευασμένα Κτίρια 
45233140-2 - Οδικά έργα 
45233120-6 - Έργα οδοποιίας 
45233141-9 - Εργασίες Συντήρησης Οδών 
45214200-2 - Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά 

κτίρια 
45246000-3 - Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντι-

πλημμυρικά έργα 
45241000-8 - Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια 
45112200-7 - Εργασίες αφαίρεσης μολυσμένου εδά-

φους 
72212210-4 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύ-

ωσης 
72212211-1 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για 

διασυνδεσιμότητα πλατφορμών 
72212213-5 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βελτί-

ωσης λειτουργικών συστημάτων 
72212214-2 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτυ-

ακών λειτουργικών συστημάτων 
71320000-7 - Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 
71315400-3 - Υπηρεσίες επιθεώρησης κτιρίων 
71354200-6 - Υπηρεσίες εναέριας χαρτογράφησης 
71241000-9 - Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες πα-

ροχής συμβουλών, υπηρεσίες 
αναλύσεων 
71319000-7 - Υπηρεσίες πραγματογνωμόνων 
72224000-1 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέ-

ματα διαχείρισης έργων 
71314300-5 - Ενεργειακές μελέτες - Υπηρεσίες παρο-

χής συμβουλών σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση 
71354100-5 - Μελέτες τοπογραφίας- Υπηρεσίες ψηφι-

ακής χαρτογράφησης 
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71354300-7 - Μελέτες τοπογραφίας- Υπηρεσίες κτη-
ματολογικής έρευνας 

90620000-2 - Υπηρεσίες εκχιονισμού 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

I 

   Aριθμ. 3252 (3)
Έγκριση της υπ’ αρ. 85/2021 απόφασης του Πε-

ριφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρή-

της η οποία αφορά στην παράταση ισχύος της 

υπ’  αρ. 138/2019 απόφασης του Περιφερεια-

κού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης με την 

οποία εγκρίθηκε η λήψη προσωρινών κυκλοφο-

ριακών - εργοταξιακών ρυθμίσεων για την κατα-

σκευή του εγκάρσιου Κ.Ο. 2Χ2 και τις λοιπές ερ-

γασίες της αρτηρίας στην περιοχή των κλάδων 

του Α/Κ Κουνάβων στα πλαίσια του έργου «Κατα-

σκευή ανισόπεδου κόμβου Κουνάβων», αναδό-

χου ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ υπό την επίβλεψη της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας» (A΄ 57), και ειδικά το άρθρο 52 αυτού καθώς 
και το άρθρο 109 αυτού.

2. Τον ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών 
τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 261) και ειδικότερα την παρ. 9 του άρθρου 48, 
αυτού.

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 απόφαση 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη-
μοσίων Έργων αναφορικά με την «Έγκριση Τεχνικής 
προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα 
όρια» (Β΄ 946), όπως ισχύει με την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/
Ο/613/2011(Β΄ 905) απόφαση του Υφυπουργού Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με την «Έγκρι-
ση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμε-
νων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».

4. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ. 220/15-01-2015 εγκύκλιο 
του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Έργων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα «Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο 
οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

5. Το υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ./277/Φ.52/26-3-2018 έγγρα-
φο του Τμήματος Ε’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
(Δ13) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με μέτρα 

ρύθμισης της κυκλοφορίας (ν. 2629/1999 - ΚΟΚ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο 
του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Του-
ρισμού με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
52 του ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

7. Το υπ’ αρ. 1136/26-05-2015 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Κ. προς την Διεύθυνση Οδι-
κών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών 
Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με 
αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έγκρι-
ση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση έργων 
ολιγόχρονης διάρκειας».

8. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/2624Φ-255/29-05-2015 έγγρα-
φο του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών  
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού με θέμα «Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων για την εκτέλεση έργων ολιγόχρονης διάρκειας», σε 
απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου.

9. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

10. Το π.δ. 136/2010 με θέμα «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α΄ 229).

11. Το π.δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Κρήτης» (Α΄ 242).

12. Το ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 47) και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 
28 αυτού, με την οποία καταργείται η διάταξη της παρ. 2 
του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και σε κάθε Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, 
που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης», και το άρθρο 28Α, όπως αυτό προστέθηκε με 
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).

13. Την υπ’ αρ. 14026/2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμα-
νουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

14. Την υπ’ αρ. οικ. 8165/2017 (Β΄ 2247) απόφαση της 
Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί 
«Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονά-
δες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής με «Με εντολή Συντονιστή» 
(«Μ.Ε.Σ.») αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, 
στους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλ-
λήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Δ/νσης Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
12 του ν. 4147/2013 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ 98), όπως ισχύουν», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 682/17-01-2019 απόφαση 
(Β΄  288).

15. Την υπ’ αρ. 427/15-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΟ8ΟΡ1Θ-
ΔΩΒ) απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοί-
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κησης Κρήτης για την «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης, ΧΩ.ΠΕ.Π».

16. Την υπ’ αρ. 138/2019 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρί-
θηκε η λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών - εργοταξια-
κών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου του θέματος.

17. Την υπό στοιχεία 4254π.ε./-5-2020 (ΑΔΑ: 
67Ξ2ΟΡ1Θ-ΒΛΞ, Β΄ 2345) απόφαση έγκρισης της υπ’ αρ. 
138/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Κρήτης.

18. Την υπ’ αρ. 116/2020 απόφαση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία 
εγκρίθηκε η παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 138/2019 από-
φασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κρήτης.

19. Την υπό στοιχεία 4175/4-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΕ-
ΤΟΡ1Θ-ΞΤΥ, Β΄ 5610) απόφαση έγκρισης της υπ’  αρ. 
116/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Κρήτης.

20. Την υπ’ αρ. 45/2021 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρί-
θηκε η παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 138/2019 απόφα-
σης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κρήτης.

21. Την υπό στοιχεία 2179/24-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΘ3Ο 
Ρ1Θ-0ΟΖ, Β΄ 2940) απόφαση έγκρισης της υπ’  αρ. 
45/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Κρήτης.

22. Το υπ’ αρ. 7578/25-08-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αρ. 85/2021 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης 
με την οποία εγκρίθηκε η παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 
138/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Κρήτης.

23. Την υπ’ αρ. 230670/04-08-2021 εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, απο-
φασίζουμε:

Την έγκριση της υπ’ αρ. 85/2021 απόφασης του Περι-
φερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης η οποία 
αφορά στην παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 138/2019 από-
φασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η λήψη προσωρινών κυ-
κλοφοριακών - εργοταξιακών ρυθμίσεων για την κατα-
σκευή του εγκάρσιου Κ.Ο. 2Χ2 και τις λοιπές εργασίες της 
αρτηρίας στην περιοχή των κλάδων του Α/Κ Κουνάβων 
στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου 
Κουνάβων», αναδόχου ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ υπό την επίβλεψη 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης. Οι εν 
λόγω προσωρινές κυκλοφοριακές-εργοταξιακές ρυθμί-
σεις θα ισχύουν έως και την 31-12-2021.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Μεταφορών και 
Υποδομών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2021

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΧΩ.ΠΕ.Π.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ 

I

   Αριθμ. 14309 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9880/18.06.2021 από-

φασης Γενικού Γραμματέα «Καθιέρωση υπερω-

ριακής εργασίας (απογευματινή, νυκτερινή, Κυ-

ριακών και εξαιρέσιμων ημερών), πέραν της 

υποχρεωτικής, στο προσωπικό του Δήμου Κο-

ρυδαλλού, για το Β’ εξάμηνο έτους 2021. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 16218/18.09.2020 απόφαση του Δη-

μάρχου, περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα του Δήμου Κορυδαλλού».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών υπαλλήλων», (Α’ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

4. Την υπ’ αρ. 76/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Κορυδαλλού, περί καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση 
ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, η οποία 
επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 11941/11346/02.04.2012 
όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης (Β΄ 1403).

5. Την υπ’ αρ. 16/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Κορυδαλλού, περί καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου, η 
οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 9756/8433/26.02.2013 
όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης (Β’ 621).

6. Την υπ’ αρ. 9880/18.06.2021 προγενέστερη απόφα-
ση μας «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευ-
ματινή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) 
πέραν της υποχρεωτικής στο προσωπικό του Δήμου 
Κορυδαλλού, για το Β’ εξάμηνο 2021» (Β΄ 2846).

7. Την υπ’ αρ. 14249/27.08.2021 βεβαίωση της Οικ. 
Υπηρεσίας, περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων 
στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, για την υπε-
ρωριακή απασχόληση εργαζομένων, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

8. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας του Δήμου (Β΄ 1013).
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9. Το γεγονός ότι λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια 
υγεία και την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας 
του Δήμου Κορυδαλλού, λόγω των αυξημένων αναγκών 
που υπάρχουν για την αποτροπή της διασποράς του 
covid-19, απαιτείται πρόσθετη υπερωριακή απογευμα-
τινή απασχόληση από το προσωπικό καθαριότητας των 
Σχολικών Μονάδων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 9880/18.06.2021 απόφαση 
«Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινή, νυ-

κτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών), πέραν της 
υποχρεωτικής, στο προσωπικό του Δήμου Κορυδαλλού, 
για το Β’ εξάμηνο έτους 2021», (B΄ 2846), κατά το μέρος 
και μόνο που αφορά στην καθιέρωση απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας στο απασχολούμενο προσωπικό 
στην καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων, με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με την 
προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, ως ακολού-
θως:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕΧΡΙ 

22:00)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΑΠΟ 22:00 ΕΩΣ 

06:00)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ (ΑΠΟ 06:00 
ΕΩΣ 22:00)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ (ΑΠΟ 22:00 
ΕΩΣ 06:00)

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 50 άτομα 0 άτομα 0 άτομα 0 άτομα

Για την καταβολή της ανωτέρω σχετικής αποζημίωσης, έχει προβλεφθεί δαπάνη ύψους 16.740,00 €, σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021, στον Κ.Α. 15.6042.0002, με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
καθαριστριών Σχολικών Μονάδων».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 9880/18.06.2021 απόφασή μας, (Β΄ 2846).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κορυδαλλός, 27 Αυγούστου 2021

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΑΚΑΣ     



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57628 Τεύχος B’ 4320/17.09.2021

*02043201709210008*

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,


