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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/
5.1.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄
54/26.01.2011) με τίτλο “Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»”,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2

Έγκριση της 18-659/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας.

3

Καθορισμός αριθμού αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων
(ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα στην Περιφερειακή
Ενότητα Λασιθίου και μετατροπή υφιστάμενων
αδειών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 080175/639
(1)
Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/
5.1.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΦΕΚ Β΄ 54/26.01.2011) με τίτλο “Προκήρυξη
του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α’ 98).
2. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων… Μετονομασία … του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος

Αρ. Φύλλου 3039

και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας…».
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05.11.2016) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
5. Το π.δ. 116/2014 (Α’ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178).
7. Το π.δ. 100/2014 (Α’ 168) «Οργανισμός του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής».
8. Tην υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α. Χαρίτση
(ΦΕΚ Β’ 3722), όπως ισχύει.
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11.07.2006 “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής
της 8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την
εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου
“περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού
(ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Τον Κανονισμό (EK) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά
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την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή
απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.
12. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001).
13. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5442/5.11.2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας - Θράκης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
15. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Τον ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50/10.4.1997) περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
19. Τον ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α΄ 133/28-06-2006) περί
«Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997», όπως
ισχύει.
20. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 3, 14
και το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 αυτού, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
21. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Α) Για
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει.
22. Την με υπ’ αριθ. 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016
(ΦΕΚ 2733/Β/31.08.2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της
Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008
(ΦΕΚ 1540/Β/ 4.8.2008) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008
(ΦΕΚ 1577/Β/6.8.2008) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
ισχύουν».

Τεύχος Β’ 3039/05.09.2017

23. Την με Α.Π. 139238/23.12.2016 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση
καθηκόντων Προϊσταμένης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα
Ενέργειας».
24. Το ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/17.02.2011) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), ως καθολικού διαδόχου της
ανώνυμης εταιρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.», που
συστήθηκε με το ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
25. Το ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19.5.2008) «Μέτρα
για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με
το ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4.6.2010) «Επιτάχυνση της
ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και ειδικότερα το άρθρο 10Α.
26. Το ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/09.11.2015): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 “Για την
ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των
Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης
Μαΐου 2013 “Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης
της Δημοκρατίας της Κροατίας” και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
27. Το ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/25.7.1997) «Άσκηση
επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα το άρθρο 18 «Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όπως και το
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις.», όπως ισχύει.
28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/
Β/28.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για
τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26. 09.2014
(ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)».
29. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
30. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων
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για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
31. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010
(ΦΕΚ 1262/Β/6.8.2010) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και άμεση
ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
32. Την υπ’ αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη
του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
33. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β’ 540/
27.3.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
34. Την απόφαση της Επιτροπής C(2015) 2771/
30.04.2015 όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης C(2013) 1573 για την έγκριση των κατευθυντήριων
γραμμών σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
(2007-2013).
35. Την με Α.Π. 47692/05.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3245/
10.10.2016) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Τρόπος
κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2016».
36. Την με Α.Π. 31540/10.07.2017 (ΦΕΚ Β’ 2443/
18.07.2017) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Τρόπος
κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2017».
37. Την με Α.Π. 81231/20.07.2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την
έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2017 του έργου με τίτλο «Άμεση ενίσχυση νοικοκυριών για την υλοποίηση
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες
στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ”» ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ (Κωδικός έργου
2017ΣΕ06100002).
38. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού πέραν των 20 εκατομμυρίων ευρώ που
έχουν εγκριθεί με την υπό στοιχείο 37 του σκεπτικού,
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/
5.1.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο
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«Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’
οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:
Α. Η περίπτωση β) της παραγράφου 1.2 «Σύντομη περιγραφή - Διάρκεια Προγράμματος» του Οδηγού του
Προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) η επιδότηση επιτοκίου είναι επιλέξιμη για όλη τη
διάρκεια του δανείου και το σχετικό ποσό που αφορά
στην επιδότηση επιτοκίου για την περίοδο μετά την
30.11.2016 και προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους μεταφέρεται από το Ταμείο Εξοικονομώ
κατ’ Οίκον σε δεσμευμένο λογαριασμό μεσεγγύησης που
τηρείται στο όνομα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ,».
Β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1.2 «Σύντομη περιγραφή - Διάρκεια Προγράμματος» του Οδηγού
του Προγράμματος, αντικαθίσταται και προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Για τις αιτήσεις που υπάγονται στο Πρόγραμμα μετά
την 1.1.2016 και συνδυάζουν συγχρηματοδοτούμενους
πόρους για το δάνειο και την επιδότηση επιτοκίου, καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της ενίσχυσης
από το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης, που αφορά σε
εθνικούς πόρους, ορίζεται η 15.11.2017.
Η διάρκεια του Προγράμματος, με εξαίρεση τη λειτουργία του Ταμείου, ορίζεται έως 30.06.2019.»
Γ. Η παράγραφος 1.3 «Συνολικός προϋπολογισμός
Προγράμματος και περιφερειακή κατανομή» του Οδηγού του Προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) και «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος
ανέρχεται σε 467,45 εκ. €.
Η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού των
467,45 εκ. € στο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που
αφορά κυρίως επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο), και
στο «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά μη
επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορήγηση κεφαλαίου και
κόστος επιθεωρήσεων), είναι 101 εκ € και 366,45 εκ. €,
αντίστοιχα. Στον προϋπολογισμό του «Προγράμματος
Άμεσης Ενίσχυσης» εκτός από τους πόρους της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013 περιλαμβάνονται
πόροι:
- 19,1 εκ. €, από τα έσοδα από πλειστηριασμούς των
αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
έτους 2016, που διατίθενται προϋπολογιστικά στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 47692/05.10.2016 (Β’ 3245),
- 146.578 €, από τα έσοδα από πλειστηριασμούς των
αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έτους 2016, που διατίθενται απολογιστικά στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με την ανωτέρω κοινή υπουργική
απόφαση.
- 20 εκ. €, από τα έσοδα από πλειστηριασμούς των
αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκη-
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πίου έτους 2017, που διατίθενται προϋπολογιστικά
στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή
υπουργική απόφαση με Α.Π. 31540/10.07.2017 (ΦΕΚ Β’
2443/18.07.2017) και
- 20 εκ. €, από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 (Α.Π. 81231/20.07.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά
με την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2017 του έργου με
τίτλο «Άμεση ενίσχυση νοικοκυριών για την υλοποίηση
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες
στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ”»).
Ο ενδεικτικός επιμερισμός του προϋπολογισμού του
προγράμματος ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/ Άξονα
Προτεραιότητας, από τους πόρους της προγραμματικής
περιόδου 2007 - 2013, παρουσιάζεται στο Παράρτημα
ΧΙII. Για τον επιμερισμό λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών
βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης του
Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», καθώς και το πλήθος
κτηρίων και νοικοκυριών των Περιφερειών. Οι πόροι
από τα έσοδα από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έτους 2016
και 2017 καθώς και οι πόροι από το εθνικό σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 κατανέμονται ανά Περιφέρεια με βάση τη ζήτηση στο Πρόγραμμα
Άμεσης Ενίσχυσης και η τελική κατανομή παρουσιάζεται
στα Παραρτήματα XVI, XVI-1 και XVI-2. Με την αναλογία
των Παραρτημάτων του προηγούμενου εδαφίου διατίθενται και οι τόκοι που δημιουργούνται από τα κεφάλαια του Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης, οι οποίοι
έως 31.01.2017 ήταν 486.213,58 € καθώς και το αδιάθετο υπόλοιπο του Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης, το
οποίο στις 31.05.2017 ανέρχεται σε 8.646.938,66 €. Στον
ανωτέρω προϋπολογισμό του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’
Οίκον» συμπεριλαμβάνονται τα διαχειριστικά κόστη
του Προγράμματος για τον Δικαιούχο και τη διαχείριση
φακέλου δανείου. Η επιλεξιμότητα των δαπανών για
τα διαχειριστικά κόστη του Προγράμματος, όσον αφορά τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους, λήγει στις
31.12.2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση
της Επιτροπής C(2013) 1573, όπως έχει τροποποιηθεί με
την απόφαση C(2015) 2771/30.04.2015. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την εκκαθάριση και το κλείσιμο
των λογαριασμών μεσεγγύησης, τα διαχειριστικά κόστη
καλύπτονται από πόρους του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’
Οίκον» που προέρχονται από επιστροφές δανείων ή/και
λοιπούς εθνικούς πόρους.
Στον ανωτέρω προϋπολογισμό του «Προγράμματος
Άμεσης Ενίσχυσης» συμπεριλαμβάνονται τα κόστη του
Προγράμματος για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή και του συμβούλου έργου.
Οι τόκοι που δημιουργούνται από τα κεφάλαια του
«Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», ανά Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ Άξονα Προτεραιότητας χρησιμοποιούνται
για την υλοποίηση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στις αντίστοιχες Περιφέρειες, που καλύπτει κάθε
άξονας προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα ποσά των τόκων που έχουν δημιουργηθεί
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έως 31.01.2016 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/ Άξονα
Προτεραιότητας παρουσιάζονται στο Παράρτημα XIV.
Ποσό έως 40 εκ. € από τις επιστροφές των δανείων
που χορηγούνται επενδύονται μέσω του Προγράμματος
Άμεσης Ενίσχυσης. Το εν λόγω ποσό κατανέμεται ανά
Περιφέρεια με βάση τη ζήτηση στο Πρόγραμμα Άμεσης
Ενίσχυσης και η τελική κατανομή παρουσιάζεται στο
Παράρτημα XV.».
Δ. Ο δεύτερος υπέρτιτλος της παραγράφου 7.1 «Εκταμίευση προκαταβολής δανείου-Έναρξη Υλοποίησης Έργου - Έκδοση παραστατικών» αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν από 01.01.2016 έως
31.12.2016»
Ε. Μετά το 16ο εδάφιο στην παράγραφο 7.1 «Εκταμίευση προκαταβολής δανείου-Έναρξη Υλοποίησης Έργου - Έκδοση παραστατικών» προστίθενται υπέρτιτλος
και νέα εδάφια ως εξής:
«Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 01.01.2017
Εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση των
αποφάσεων υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή
των δανειακών συμβάσεων.
Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής στον χρηματοπιστωτικό
οργανισμό, υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις κατά
τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. Δεν επιτρέπεται καμία
παράταση της ανωτέρω προθεσμίας. Η μη υπογραφή
της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο εντός
της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας - των σαράντα
πέντε (45) ημερών - συνεπάγεται αυτοδίκαια την υπαναχώρηση του Ωφελούμενου και ο Δικαιούχος προβαίνει
στην αντικατάστασή του βάσει του πίνακα επιλαχουσών
αιτήσεων Ωφελουμένων, τροποποιώντας την οικεία απόφαση υπαγωγής.
Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο συνεπάγεται αποδοχή των όρων της απόφασης
υπαγωγής.
Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 70%
του ύψους του δανείου. Η εκταμίευση της προκαταβολής
πραγματοποιείται από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εντός 3 εβδομάδων από την
αντίστοιχη εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή
των προμηθευτών/αναδόχων, απ’ ευθείας σε τραπεζικό
λογαριασμό τους. Η εντολή του ωφελούμενου για την
πληρωμή των προμηθευτών/αναδόχων γνωστοποιείται
στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό το αργότερο εντός
ενός (1) μήνα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.»
ΣΤ. Η παράγραφος 7.4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις αιτήσεις που υπάγονται έως 31.12.2015, η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο
χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος (3) μηνών (συμβατικός
χρόνος υλοποίησης) από την ημερομηνία εκταμίευσης
προκαταβολής του δανείου ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης εφόσον δεν καταβάλλεται
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προκαταβολή, κατά περίπτωση. Παρατάσεις της ανωτέρω προθεσμίας υλοποίησης και προσκόμισης των δικαιολογητικών μπορούν να χορηγούνται κατά περίπτωση
από τον Δικαιούχο, για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες.
Η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός
χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημερομηνία
προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από
τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
Για τις αιτήσεις που υπάγονται το διάστημα από την
01.01.2016 έως 31.12.2016, το ανωτέρω διάστημα των
τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων μπορεί να επεκταθεί, κατά περίπτωση και μετά από
έγκριση του Δικαιούχου, από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής του δανείου ή την ημερομηνία
υπογραφής της δανειακής σύμβασης, εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή, έως 15.09.2017, και τα σχετικά
δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον
Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εντός
χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από το πέρας της
προθεσμίας ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.
Για τις αιτήσεις που υπάγονται μετά την 01.01.2017,
η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών
(συμβατικός χρόνος υλοποίησης) από την ημερομηνία
υπογραφής της δανειακής σύμβασης. Παράταση της
ανωτέρω προθεσμίας υλοποίησης και προσκόμισης
των δικαιολογητικών μπορεί να χορηγείται κατά περίπτωση από τον Δικαιούχο, για χρονικό διάστημα έως
τρεις (3) μήνες. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να
προσκομιστούν από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εντός χρονικού διαστήματος ενός
(1) μήνα από το πέρας της προθεσμίας ολοκλήρωσης
των παρεμβάσεων.»
Γ. Προστίθενται νέα Παραρτήματα “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧVΙ - 1 Επιμερισμός ανά Περιφέρεια 20 εκ. € από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου για το 2017 και ποσού 146.578 €
από πόρους του 2016 που διατίθεται απολογιστικά” και
“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙ - 2 Επιμερισμός ανά Περιφέρεια 20 εκ.
€ από πόρους του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων για το 2017” ως ακολούθως:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙ-1
Επιμερισμός ανά Περιφέρεια 20 εκ. € από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου για το 2017 και ποσού 146.578 € από πόρους του 2016 που διατίθεται απολογιστικά

Περιφέρεια

Πρόγραμμα Άμεσης
Ενίσχυσης Νοικοκυριών
και Ενεργειακών
Επιθεωρήσεων

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

1.812.339,85€

ΗΠΕΙΡΟΥ

2.012.160,05€

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4.623.046,07€

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.785.893,05€
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1.107.826,71€

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

643.538,59€

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

248.305,99€

ΚΡΗΤΗΣ

813.973,47€

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.953.389,40€

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

661.904,42€

ΑΤΤΙΚΗΣ

2.849.641,78€

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

235.817,22€

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.398.741,41€

ΣΥΝΟΛΟ

20.146.578,00€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙ-2
Επιμερισμός ανά Περιφέρεια 20 εκ. € από πόρους του
Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2017
Περιφέρεια

Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης Νοικοκυριών και
Ενεργειακών
Επιθεωρήσεων

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

1.799.154,03 €

ΗΠΕΙΡΟΥ

1.997.520,42 €

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4.589.410,74 €

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.772.899,65 €

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1.099.766,63 €

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

638.856,48 €

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

246.499,42€

ΚΡΗΤΗΣ

808.051,34€

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.939.177,36€

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

657.088,68€

ΑΤΤΙΚΗΣ

2.828.908,98€

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

234.101,52€

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.388.564,76€

ΣΥΝΟΛΟ
20.000.000 €
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. υπ’ αριθμ.
Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄
54/26.01.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓEΩΡΓIΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Αριθμ. 164240
(2)
Έγκριση της 18-659/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α’ 47)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,
2. την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (Α’ 107)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις»,
3. τα άρθρα 103 παρ. 1 και 2801 του ν. 3852/2010
(Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ’Καλλικράτης’»,
4. το άρθρο 239 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3463/2006 (Α’ 114)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
5. το άρθρο 16 του ν. 4147/2013 (Α’ 98) «Κύρωση της
από 31.12.12 Π.Ν.Π. ’Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων
αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας’ και άλλες
διατάξεις»,
6. το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα»,
7. την υποπερίπτωση δδ) της περίπτωσης α) της παρ.
A4 του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (Α’ 232) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου»,
8. την 15870/2017 (ΥΟΔΔ 250 - ΑΔΑ: ΩΨΦΒ465ΧΘ7Τ4Γ) υπουργική απόφαση «Διορισμός του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου»,
9. την 140634/22.6.2017 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Β’ 2208-ΑΔΑ: ΩΜΜ0ΟΡ1Φ-ΕΞΒ) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ’Με εντολή Συντονιστή’
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής
Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου»,
10. την 41107/1.6.2011 (Β’ 1565) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας περί συγχωνεύσεως δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. στον Δήμο Κέρκυρας και
σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. στον Δήμο Κέρκυρας με την επωνυμία«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας
Δήμου Κέρκυρας», μεταφορά δραστηριοτήτων και προσωπικού λυομένων κοινωφελών επιχειρήσεων,
11. το 68391/2016/28.12.2016 έγγραφο του Δήμου Κέρκυρας με το οποίο μας απέστειλε την 18-659/
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2016 (ΩΩ6ΩΩΕΑ-ΞΥ1) απόφαση του Δημοτικού του
Συμβουλίου περί εγκρίσεως της 12-1/2016 (ΑΔΑ:
ΩΒΔ1ΟΚΕΔ-ΨΞΡ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του τελευταίου,
12. το 12781/15.3.2017 έγγραφο του Δήμου Κέρκυρας
με το οποίο μας απέστειλε την 10423/15.3.2017 βεβαίωση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης στον οικείο Προϋπολογισμό
τρέχοντος οικονομικού έτους για την κάλυψη μέρους της
προκαλούμενης εκ της ανωτέρω τροποποίησης δαπάνης
και γνωστοποιείται ότι το υπόλοιπο μέρος της δαπάνης
(300.000,00€) θα καλυφθεί έπειτα από κατάλληλη αναμόρφωση του υπ’όψιν Προϋπολογισμού και
13. το 2845/19.7.2017 έγγραφο του Δήμου Κέρκυρας
με το οποίο μας απέστειλε την 5-230/2017 απόφαση
του Δημοτικού του Συμβουλίου περί εγκρίσεως των
10-28/2017 (ΑΔΑ: 6ΚΗ1ΩΕΑ-ΞΩΝ) και 10-29/2017 (ΑΔΑ:
ΩΖΠΓΩΕΑ-Ω5Ε) περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους με τις
οποίες αποφασίζεται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση του
Κ.Α.00.6715.003 με τίτλο «Τακτική επιχορήγηση του Δημοτικού Νομικού Προσώπου», μέσω του αποθεματικού,
με το ποσό των 300.000, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 18-659/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας με την οποία
τροποποιείται η 41107/1.6.2011 (Β’ 1565) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας περί
συγχωνεύσεως δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. στον Δήμο Κέρκυρας και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. στον Δήμο Κέρκυρας με την
επωνυμία«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας», μεταφορά δραστηριοτήτων και
προσωπικού λυομένων κοινωφελών επιχειρήσεων, και
συγκεκριμένα:
• η παράγραφος α) του άρθρου 4 «ΠΟΡΟΙ» αυτής, η
οποία διαμορφώνεται ως εξής:
«α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου προς το
Νομικό Πρόσωπο ύψους 1.300,00€ (ενός εκατομμυρίου
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με
τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της
έκτακτης επιχορήγησης» και
• το άρθρο 11 «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ» αυτής, το οποίο
διαμορφώνεται ως εξής:
«Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 1.300,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού
του Δήμου Κέρκυρας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας
για το έτος 2017 και για τα επόμενα έτης σε βάρος του
αντίστοιχου προϋπολογισμού».
Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η 41107/1.6.2011
(Β’ 1565) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας.
Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας τρέχοντος οικονομικού έτους ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων
χιλιάδων ευρώ (1.300.000,00€) στον Κ.Α. 00.6715.003.
Για τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται δαπάνη ίδιου
ποσού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διευθύνσεως
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

Αριθμ. 167908
(3)
Καθορισμός αριθμού αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ
και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και μετατροπή υφιστάμενων αδειών.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/
27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 85, 100,106, 107,108,109
110 και 111 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012)
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του αρ. 31 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α΄/
17.12.2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
5. Την αριθμ. Α20534/1646/04.05.2012 εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Την αριθμ. 84/2012 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2080/
Β΄/4.7.2012 περί καθορισμού εδρών στην ΠΕ Λασιθίου.
7. Την αριθμ. 19875/27.1.2017 (ΑΔΑ: 6ΧΖ57ΛΚ-ΧΝ8)
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία
καλούσαμε τους ενδιαφερόμενους, φυσικά και νομικά
πρόσωπα, που επιθυμούσαν να υποβάλλουν αιτήσεις για
τη χορήγηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) στις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
8. Τα με αρ. 46819/06.03.2017 και 46834/06.03.2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Π.Ε. Λασιθίου, με το οποίο ζητήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την στατιστική Υπηρεσία Λασιθίου αντίστοιχα, τα επίσημα στοιχεία που διατίθενται για
τον μόνιμο πληθυσμό των Δήμων του Νομού Λασιθίου
καθώς και το πλήθος των διανυκτερεύσεων της τελευταίας τριετίας, που δεν έτυχαν σχετικής απαντήσεως.
9. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας, και για κάθε έδρα ΕΔΧ της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου όπως αυτά έχουν καταγραφεί
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 11247/28.12.2012 απόφαση (ΦΕΚ 3465/Β/2012,
«Αποτελέσματα της Απογραφής πληθυσμού-κατοικιών
2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της Χώρας»).
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όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΓΠ-191/2014 όμοια
και ισχύει (ΦΕΚ 698/Β/20.03.2014).
10. Το γεγονός ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δεν προκύπτει το σύνολο
των διανυκτερεύσεων ανά έδρα κατά τα τρία τελευταία
έτη πριν τον υπολογισμό, αλλά μόνο ανά Νομό. Συνέπεια αυτού είναι ότι για τον υπολογισμό του τύπου
Α=[(Π+Πν)/1000]*Σi όπως προτείνεται σύμφωνα με το
από 19.06.2017 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 85
του ν. 4070/2012 ο όρος Πν να είναι ίσος με μηδέν (Πν =0).
11. Τον υφιστάμενο αριθμό εδρών ΕΔΧ ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου όπως αναγράφεται παρακάτω:
ΕΔΡΑ/
ΔΗΜΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΧ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΧ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΑΥΤ/ΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΧ
ΕΙΔΜΙΣΘ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

71

2

73

ΔΗΜΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

28

4

32

ΔΗΜΟΣ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ

5

0

5

ΔΗΜΟΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ

37

1

38

12. Τη γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 3 του
άρθρου 85 του ν. 4070/2012, όπως διατυπώνεται στην
από 19.6.2017 συνεδρίασή της και έγινε δεκτή από τον
Περιφερειάρχη Κρήτης. Σύμφωνα μ’ αυτή προτείνεται ο
συντελεστής Σi κατά τον υπολογισμό του τύπου, για όλες
τις έδρες της Περιφέρειας Κρήτης να είναι ίσος με 1,5.
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων φυσικών και νομικών προσώπων, με τις οποίες αιτούνται τη χορήγηση
νέων αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων καθώς και μετατροπή
υφισταμένων αδειών ΕΔΧ σε ΕΔΧ - ΕΙΔΜΙΣΘ κατά τα οριζόμενα στο ν. 4070/2012.
14. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, άρθρο 90 π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/2005), αποφασίζουμε:
1. Γίνεται δεκτή η πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της από 19.6.2017 συνεδρίασής
της, όπως μέγιστος αριθμός αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων
(ΤΑΞΙ και ΕΔΙΜΙΣΘ) ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα
Λασιθίου μετά την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου
Α=[(Π+Πν)/1000]*Σi, λαμβάνοντας α) ως Π το μόνιμο
πληθυσμό κάθε έδρας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, β) ως Πν τον αριθμό
μηδέν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10
του σκεπτικού της παρούσας και γ) Σi = 1,5 καθορίζεται
όπως παρακάτω:
α/α

Έδρα/Δήμος

Μέγιστος αριθμός αδειών
ΕΔΧ και ΕΔΧ - ΕΙΔΜΙΣΘ

1

Αγ. Νικολάου

41

2

Ιεράπετρας

39

3

Ορ. Λασιθίου

4

4

Σητείας

30
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2. Προσδιορίζουμε την προκύπτουσα διαφορά των υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ και του μέγιστου αριθμού ΕΔΧ ανά
έδρα και επιμερίζουμε τις άδειες Ε.Δ.Χ-ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ- ΕΙΔΜΙΣΘ, ως εξής:

Έδρα/Δήμος

Μέγιστος
Επιμερισμός αδειών ΕΔΧ
αριθμός
Υφιστάμενες
αδειών ΕΔΧ Διαφορά Μέγιστος ΕΔΧΕΔΧάδειες ΕΔΧ
αριθμός
και ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΙΔΜΙΣΘ
ΕΔΧ
ΕΙΔΜΙΣΘ

Αγ. Νικολάου

73

41

-32

41

39

Συμπεράσματα

2

Διακόπτεται και δεν
συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης νέων
αδειών.

Ιεράπετρας

32

39

7

39

33

6

Χορηγούνται 5
νέες άδειες
ΕΔΧ Ταξί και 2
νέες άδειες
ΕΙΔΜΙΣΘ

Οροπεδίου
Λασιθίου

5

4

-1

4

4

0

Δεν συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης νέων
αδειών.

4

Διακόπτεται και δεν
συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης νέων
αδειών. Εγκρίνεται η
μετατροπή 3 άδειών
από Ταξί σε ΕΙΔΜΙΣΘ

Σητείας

38

30

-8

30

26

(To αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει ότι ο μέγιστος αριθμός αδειών που προκύπτει από τον τύπο είναι
μικρότερος των υφισταμένων αδειών άρα δεν χορηγούνται νέες άδειες).
Η μετατροπή υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ -ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ καθώς και η χορήγηση νέων αδειών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 85, 106 και 111 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άγιος Νικόλαος, 11 Αυγούστου 2017
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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