
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιανουαρί-
ου 2020 την 20.12.2019.

2 Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των συντά-
ξεων μηνός Ιανουαρίου 2020 του Ενιαίου Ταμεί-
ου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). 

3 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων 
«Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμε-
νο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Άρτας, και στους Προϊσταμένους των Τμημά-
των της Διεύθυνσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 141513 (1)
   Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιανουα-

ρίου 2020 την 20.12.2019.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103),
2. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 143),

3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

4. της αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β’2901),

5. της αριθμ. 340/18-07-2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

6. Την ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης των συνταξι-
ούχων του Δημοσίου ενόψει των εορτών Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2020 
να καταβληθούν, αντί της 30ης Δεκεμβρίου 2019, την 
20η του ίδιου μηνός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019 

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Φ.21250/55805/1716 (2)
    Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των συντά-

ξεων μηνός Ιανουαρίου 2020 του Ενιαίου Ταμεί-

ου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παρο-

χών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 6 του ν. 4387/2016 

«Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις 
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α’) όπως συμπληρώθηκαν με το 
άρθρο δεύτερο του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α’). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’). 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168/Α’), όπως ισχύει. 

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄). 

5. Την αριθμ. οικ. 27677/1541/17-6-2016 απόφαση 
«Ορισμός εργάσιμης μέρας καταβολής μηνιαίων συ-
ντάξεων του ΕΤΕΑ» (ΦΕΚ 1941/Β’). 

6. Την αριθμ. 1159/138/27-11-2019 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. 

7. Την ανάγκη καθορισμού της ημερομηνίας καταβο-
λής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2020 του Ενιαίου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων. 

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε ως ημερομηνία καταβολής των συντά-
ξεων μηνός Ιανουαρίου 2020 του Ενιαίου Ταμείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών ( Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 
την 20η Δεκεμβρίου 2019. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ.: οικ. 5520  (3)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων 

«Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστά-

μενο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού 

της Π.Ε. Άρτας, και στους Προϊσταμένους των 

Τμημάτων της Διεύθυνσης.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 160 του ν. 3852 

/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α΄) «Οργα-
νισμός Περιφέρειας Ηπείρου» όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν με την αριθμ. 202855 / 27-12-2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/Β΄) « Τροποποίηση 
του Οργανισμού Περιφέρειας Ηπείρου» και την αριθμ. 
163473 / 24-10-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
«Τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Ηπείρου» 
(ΦΕΚ 3878/Β΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 3528 / 2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 ( ΦΕΚ 
131/Α΄ ) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4270 / 2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις αριθμ. οικ. 132676/8521/2-9-2019 (ΦΕΚ 705 
Υ.Ο.Δ.Δ.) και οικ. 138928/8845/12-9-2019 (ΦΕΚ 3550 
Β' ) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός 
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου και 
μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων» και «Μεταβίβα-
ση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” 
στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Ηπείρου» αντίστοιχα.

7. Την αριθμ. οικ. 666 / 1-3-2017 απόφαση (ΦΕΚ 899/
Β΄) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων 

“Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη” στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και 
στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης».

8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά την 
άσκηση αρμοδιοτήτων και με σκοπό την ταχεία διεκπεραί-
ωση των υποθέσεων και την εξασφάλιση της εύρυθμης 
και αποδοτικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικού-
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Παρέχουμε στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοι-
κητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας καθώς και στους 
Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής, την 
εξουσιοδότηση να υπογράφουν «Με εντολή Αντιπεριφε-
ρειάρχη» αποφάσεις, έγγραφα ή άλλες πράξεις σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις ως ακολούθως:

Α. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Αρτας:

1) Τα διαβιβαστικά πληροφοριακά και υπομνηστικά 
έγγραφα, καθώς και τα έγγραφα που υποβάλλονται στα 
Υπουργεία, τις Υπηρεσίες Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την Περιφέ-
ρεια Ηπείρου και αφορούν στοιχεία που υποβάλλονται 
περιοδικά.

2) Τα έγγραφα με τα οποία ζητούνται από άλλες Υπη-
ρεσίες, Νομικά Πρόσωπα, OTA Α΄ και Β΄ βαθμού, Οργα-
νισμούς και ιδιώτες πληροφορίες ή στοιχεία χρήσιμα και 
απαραίτητα για την έκδοση αποφάσεων. Εξαιρούνται τα 
έγγραφα που αφορούν τη συγκέντρωση πληροφοριών 
ή στοιχείων για τη διενέργεια προκαταρτικής έρευνας 
ή Ε.Δ.Ε.

3) Τα έγγραφα που αφορούν εκτέλεση αποφάσεων 
μας, ήτοι ανακοινώσεις διορισμού, υπηρεσιακών μετα-
βολών, εγγράφων αποστολής στο Εθνικό Τυπογραφείο 
αποφάσεων και λοιπών Πράξεων ή περιλήψεων για δη-
μοσίευση, εγγράφων συμπλήρωσης και διαβίβασης στην 
αρμόδια υπηρεσία συντάξεων των δικαιολογητικών συ-
νταξιοδότησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας.

4) Τα έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται ή κοινο-
ποιούνται νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις και εγκύκλιοι 
Υπουργείων και της Περιφέρειας.

5) Τα έγγραφα με τα οποία επιστρέφονται αναφορές 
ή δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν αναρμόδια καθώς 
και τα έγγραφα που αφορούν τη συμπλήρωση ελλιπούς 
αλληλογραφίας ή ζητούνται σχετικές διευκρινίσεις.

6) Τα έγγραφα με τα οποία δίδονται απαντήσεις σε 
αιτήσεις ή αναφορές πολιτών. Εξαιρούνται οι απαντή-
σεις σε αιτήσεις, αναφορές ή υπομνήματα που περιέ-
χουν καταγγελίες σε βάρος του ίδιου του προϊσταμένου 
ή υπαλλήλων της Διεύθυνσης ή σε παράνομες ενέργειες 
ή παραλείψεις της Διεύθυνσης.

7) Τον καθορισμό του αντικειμένου απασχόλησης κάθε 
υπαλλήλου, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου 
του Τμήματος.

8) Τον χαρακτηρισμό όλων των εισερχομένων εγ-
γράφων της Διεύθυνσης καθώς και την θεώρηση με 
μονογραφή όλων των εγγράφων της Διεύθυνσης που 
υποβάλλονται για υπογραφή στον Περιφερειάρχη ή 
Αντιπεριφερειάρχη.
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9) Τα έγγραφα προς το ΑΣΕΠ που αφορούν τη δια-
γραφή από τον οριστικό πίνακα διοριστεών υποψηφίων 
οι οποίοι δεν απεδέχθησαν το διορισμό τους στην Π.Ε. 
Άρτας με βάση προκηρύξεις της πρώην Ν.Α. Άρτας ή της 
Π.Ε. Άρτας και την αναπλήρωση τους με διάθεση προς 
διορισμό επομένων υποψηφίων.

10) Τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται 
μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων και αφορούν θέ-
ματα που μπορούν σύμφωνα με το νόμο να βεβαιωθούν 
από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία.

11) Τις αποφάσεις χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου, 
επιδόματος χρόνου υπηρεσίας στους υπαλλήλους των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.

12) Τις αποφάσεις καθορισμού αποδοχών - προϋπο-
λογισμού πιστώσεων των νεοδιορισθέντων και μετατα-
γέντων στη Π.Ε. Άρτας υπαλλήλων.

13) Τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών και 
τις απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας, 
σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

14) Την έγκριση χορήγησης αντιγράφων από το τη-
ρούμενο στην υπηρεσία αρχείο, συμπεριλαμβανομένης 
και της έγκρισης γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2690/1999.

15) Την παροχή απόψεων σε αιτήματα υπαλλήλων της 
Π.Ε. Άρτας επί των οποίων αποφαίνεται το Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου.

16) Τις μισθοδοτικές καταστάσεις των τακτικών απο-
δοχών και επιδομάτων, ως προς την εκκαθάριση και τη 
βεβαίωση πραγματοποίησης εργασίας του πάσης φύσης 
προσωπικού της Π.Ε. Άρτας.

17) Τις καταστάσεις των υπερωριών και των λοιπών 
αποδοχών, ως προς την εκκαθάριση.

18) Τις καταστάσεις απόδοσης των κρατήσεων του πά-
σης φύσης προσωπικού της Π.Ε. Άρτας και των δαπανών.

19) Τις βεβαιώσεις αποδοχών και τις βεβαιώσεις κρα-
τήσεων του προσωπικού της Π.Ε. Άρτας.

20) Την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 
(Α.Π.Δ.), όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν υποβάλλε-
ται ηλεκτρονικά.

21) Τις καταστάσεις πληρωμής οδοιπορικών εξόδων 
και ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων εκτός 
έδρας υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

22) Τις πράξεις θέσης στο αρχείο εγγράφων για τα 
οποία δεν χρειάζεται υπηρεσιακή ενέργεια.

Σε περίπτωση που κάποια από τις ανωτέρω αρμοδιό-
τητες για τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση εμπίπτει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 στα κωλύ-
ματα και ασυμβίβαστα του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Διοικητικού - Οικονομικού, αυτή θα ασκείται από το 
νόμιμο αναπληρωτή του.

Σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο κρίνεται ιδιαίτερης 
σημασίας ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης θα προσκο-
μίζει το σχετικό έγγραφο προς υπογραφή στον Αντιπε-
ριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας έστω και αν αυτό σύμφωνα με 
τα ανωτέρω έπρεπε να υπογραφεί από τον ίδιο.

Β. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού και 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας:

1) Τα έγγραφα διαβίβασης δικαιολογητικών δαπανών 
(μισθοδοσία, εκτός έδρας, υπερωρίες, Επιμίσθιο, έξοδα 

κίνησης και λοιπές αποζημιώσεις) προς το Τμήμα Εσό-
δων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών 
της Διεύθυνσης.

2) Τα έγγραφα που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας 
τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων 
του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των Υπηρεσι-
ών της Π.Ε. Άρτας και τη θέση σε «ΑΡΧΕΙΟ» των σχετικών 
εγγράφων απαντήσεων υπηρεσιών και φορέων εφόσον 
δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

3) Την υποβολή αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες 
για υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποι-
ητικών που αφορούν υπαλλήλους των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας.

4) Τα έγγραφα προς το ΑΣΕΠ και τους λοιπούς φορείς 
του Δημοσίου, που αφορούν γνωστοποίηση - ανάρτηση, 
αποστολή πρακτικού παραλαβής και ανάρτησης προκη-
ρύξεων, ανακοινώσεων αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, 
αλφαβητικών πινάκων κατάταξης.

5) Την χορήγηση βεβαιώσεων υπαλληλικής ιδιότητας 
στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.

6) Την ανάρτηση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» πράξεων 
και αποφάσεων που αφορούν υπαλλήλους των Υπηρεσι-
ών της Π.Ε. Άρτας των οποίων η δημοσίευση απαιτείται 
από τις διατάξεις του ν. 3861/2010 ή από ειδική διάταξη 
νόμου.

Γ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Δι-
αχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας:

1) Την ανάρτηση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στο 
«Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.» πράξεων και αποφάσεων των οποίων η δη-
μοσίευση απαιτείται από τις διατάξεις του ν. 3861/2010 
και του ν. 4412/2016 ή από ειδική διάταξη νόμου.

2) Τα έγγραφα διαβίβασης χρηματικών ενταλμάτων 
προς το Τμήμα Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πλη-
ρωμής Δαπανών της Διεύθυνσης.

Δ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων, Λογιστι-
κής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Διεύθυνσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας:

1) Την παραλαβή των χρηματικών ενταλμάτων που 
διαβιβάζονται από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
της Διεύθυνσης.

2) Την υποβολή αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες 
για υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιη-
τικών που αφορούν συναλλασσόμενους πολίτες με το 
Τμήμα.

3) Την ανάρτηση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στο 
«Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.» πράξεων και αποφάσεων των οποίων η δη-
μοσίευση απαιτείται από τις διατάξεις του ν. 3861/2010 
και του ν. 4412/2016 ή από ειδική διάταξη νόμου.

Ε. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας:

1) Τα έγγραφα-εισηγήσεις προς το Τμήμα Εσόδων, Λο-
γιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών των τεκ-
μηριωμένων αιτημάτων πραγματοποίησης δαπανών και 
διάθεσης πιστώσεων για την έκδοση των αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης.

2) Τα έγγραφα διαβίβασης δικαιολογητικών δαπανών 
προς το Τμήμα Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πλη-
ρωμής Δαπανών της Διεύθυνσης.
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3) Την υποβολή αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες 
για υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιη-
τικών που αφορούν συναλλασσόμενους πολίτες με το 
Τμήμα.

4) Την ανάρτηση στο «Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.» σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4013/2011 και του ν. 4412/2016 όλων 
των Πρωτογενών αιτημάτων προμήθειας αγαθών και 
παροχής υπηρεσιών και των εγκρίσεων αυτών, των δι-
ενεργηθέντων διαγωνιστικών διαδικασιών και των συ-
ναφθεισών συμβάσεων.

5) Την ανάρτηση στο «Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.» σε εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4155/2013 όλων των ανοικτών ηλεκτρο-
νικών διαγωνισμών καθώς και τη διενέργεια όλων των 
απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση αυτών.

6) Την ανάρτηση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όλων των 
απαιτούμενων εγγράφων και αποφάσεων των οποίων 
η δημοσίευση απαιτείται από τις διατάξεις του ν. 3861/ 
2010 ή από ειδική διάταξη νόμου.

7) Τις προκλήσεις για υποβολή προσφοράς στους υπο-
ψήφιους αναδόχους στις περιπτώσεις προσφυγής στη 

διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης προμηθειών και 
εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

8) Τις βεβαιώσεις καταχώρησης των προμηθειών που 
αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία στο βιβλίο υλικού 
της Υπηρεσίας.

Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που δεν μνημονεύε-
ται ρητά στην παρούσα απόφαση αλλά προκύπτει από 
τις σχετικές διατάξεις και από τον Οργανισμό της Περιφέ-
ρειας ως αρμοδιότητα των ανωτέρω Προϊσταμένων της 
Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.

Η αριθμ. οικ. 666/1-3-2017 απόφαση (ΦΕΚ 899/Β΄). 
παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άρτα, 4 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02045110912190004*
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