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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΟΥΜΒΕΡΤΟΣ
& ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ «ΡΗΑΕΤΗΟΝ Ο.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

2

Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων
της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων
Δημοσίου Τομέα κατά το Β΄ εξάμηνο του 2017.

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΛΥ/οικ.857/Φ.ΓΕΝ.15/
15.07.2015 (Β’ 1587) απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού «Ορισμός της Διεύθυνσης Λιμενικών
Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ως
Αναθέτουσας Αρχής - Προϊσταμένης Αρχής - Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητάς της».

4

Ανανέωση Απαγόρευσης Θήρας για έξι μήνες
στην περιοχή «Κόνισκος-Μέγα Πλάι» του Δήμου
Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας του Δασαρχείου
Καρπενησίου .

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΟΥΜΒΕΡΤΟΣ
& ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ «ΡΗΑΕΤΗΟΝ Ο.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ' αριθμ. 76158/ΥΠΕ/5/03857/Ε/Ν.3299/2004/
07.07.2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

Αρ. Φύλλου 2429

της εταιρείας «ΟΥΜΒΕΡΤΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Ο.Ε.» με δ.τ. «ΡΗΑΕΤΗΟΝ Ο.Ε.», που αναφέρεται στην
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1.000,00
Kw για παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στη
θέση «αγροτεμάχιο 1776» του Δ.Δ. Χωρυγίου του Δήμου
Κιλκίς του Νομού Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τους εξής όρους:
1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο
ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα μίας
χιλιάδων ευρώ (2.861.000,00 €).
2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (715.250,00 €) που αποτελεί ποσοστό 25% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του
ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (1.144.400,00 €) που αποτελεί ποσοστό
40% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό
ενός εκατομμυρίου χιλίων τριακοσίων πενήντα ευρώ
(1.001.350,00 €) που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 05.12.2014.
6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 999,90 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 1.477.607,00
kWh/έτος.
8. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.
9. Πληρούνται οι ειδικοί όροι της υπ' αριθμ. 33610/
ΥΠΕ/5/03857/Ε/Ν.3299/2004/30.06.2014 (ΦΕΚ 1784/
τ.Β΄/2014) απόφασης υπαγωγής της επένδυσης στο
Ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.
127899/ΥΠΕ/5/03857/Ε/Ν. 3299/2004/10.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
(ΦΕΚ 2757/τ.Β΄/2015).
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή της
επιχορήγησης ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.144.400,00 €)
στην επένδυση με την υπ' αριθμ. 33610/ΥΠΕ/5/03857/
Ε/Ν. 3299/2004/30.06.2014 (ΦΕΚ 1784/τ.Β΄/2014) απόφαση υπαγωγής στο ν. 3299/2004.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ.
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7 του ν. 4399/2016 και την υπ' αριθμ. 77685/11-7-2016
Υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/τ.Β΄/2016).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
I

Αριθμ. 151416
(2)
Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων
της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων
Δημοσίου Τομέα κατά το Β΄ εξάμηνο του 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. δ της παρ.3 του άρθρου 52
του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).)
2. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 16 του άρθρου 6
του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180), όπως αντικαταστάθηκαν
με τηνπαρ.4α του αρθ.23 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) .
3. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015, απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ Β΄ 2168 ).
4.Το υπ' αριθμ. 171737/23-12-2014, έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.
5. Την ανάγκη καθορισμού του δείγματος των ελέγχων
που θα διενεργηθούν από το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης
Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων,
μέχρι 31-12-2017.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι 31-12-2017, θα ελεγχθούν, από το Τμήμα
Δ της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων:
1) Από τις συνταξιοδοτικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων και Συντάξεων Υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Κατηγοριών καθώς και από
τις συνταξιοδοτικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί από τη
Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων και για τις οποίες έχει
δοθεί εντολή πληρωμής από 1/1/2017έως 30/6/2017,
ποσοστό
α) 3%, επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο, από πληθυσμό στρωματοποιημένο ανά Διεύθυνση και Τμήμα Κανονισμού Συντάξεων και ανά είδος συνταξιοδοτικής πράξης(κανονιστικές,
τροποποιητικές, μεταβιβάσεις λόγω θανάτου).
β) 20%, επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο από πληθυσμό
στοχευμένο, βάσει παραγόντων κινδύνου(πράξεις εκτός
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σχεδιασμού Πληροφοριακού Συστήματος, απόλυση
λόγω καταδίκης ή απόταξης).
2) Από το πλήθος των μεταβολών, που διενεργήθηκαν στις καταβαλλόμενες συντάξεις, στο διάστημα από
1/1/2017 έως 30/6/2017, ποσοστό
α) 3%, επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο, επί του συνόλου
των μεταβολών με οικονομικά αποτελέσματα στρωματοποιημένο, ανά Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταβολών, με
βάση συντελεστές βαρύτητας ή επικινδυνότητας, όπως
αυτοί περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Διενέργειας Δειγματοληπτικών Ελέγχων Δεκεμβρίου 2014.
β) 3%, επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο, από πληθυσμό
μεταβολών στοχευμένο βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών(αφορολόγητα αναδρομικά, αναδρομικά που
χορηγήθηκαν από τον ίδιο εισηγητή στο ίδιο πρόσωπο
περισσότερες από μία φορές, μεταβολές από εισηγητές
που δεν ανήκουν στη Διεύθυνση Μεταβολών).
3) Από τις περιπτώσεις καταβολής προκαταβολής
σύνταξης, για τις οποίες εκδόθηκαν τελικά απορριπτικές πράξεις συνταξιοδότησης ή πράξεις με μελλοντική
ημερομηνία πληρωμής, θα ελεγχθεί ποσοστό 20%,ως
προς την αναζήτηση και επιστροφή του ποσού της προκαταβολής .
Ο προσδιορισμός του ανωτέρω δείγματος θα γίνει σε
συνεργασία με το Β΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Παραγωγικής
Λειτουργίας Συστημάτων και Λειτουργικής Υποστήριξης
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
με τη χρήση συνάρτησης τυχαιοποίησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΛΥ/435/Φ.31/Ε.1
(3)
Τροποποίηση της υπ' αρ. ΔΛΥ/οικ.857/Φ.ΓΕΝ.15/
15.07.2015 (Β' 1587) απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού «Ορισμός της Διεύθυνσης Λιμενικών
Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ως
Αναθέτουσας Αρχής - Προϊσταμένης Αρχής - Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητάς της».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει και
ειδικότερα του άρθρου 180 παρ. 2 αυτού, σύμφωνα με
το οποίο «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται η διαδικασία
σύναψης έργου σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα,
Διεύθυνση ή Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων (ΕΥΔΕ),

Τεύχος Β’ 2429/17.07.2017
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της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2. Του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου
186 "Αρμοδιότητες Περιφερειών".
3. Του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»,
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄)
και ισχύει.
4. Της κοινής απόφασης Δ16α/04/773/29.11.90 (Β΄ 746)
των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
5. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής
6. Του π.δ. 109/2014 (Α΄ 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
7. Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Μετονομασία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».
8. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Της λοιπής Νομοθεσίας εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.
Και επειδή:
1. Σύμφωνα με την παρ. 1.3 του αποφασιστικού της
αριθμ. ΔΛΥ/οικ.857/Φ.ΓΕΝ.15/15.07.2015 (Β΄ 1587) απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (νυν
Υποδομών και Μεταφορών), ορίσθηκε ως Αναθέτουσα
Αρχή και Προϊσταμένη Αρχή στα έργα συντήρησης και
δεξαμενισμού Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας.
2. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και συντήρηση
της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας για την ασφαλή λειτουργία αυτής.
3. Η αρμοδιότητα λειτουργίας και χρήσης της Πλωτής
Γέφυρας Λευκάδας, ασκείται από τις καθ' ύλην αρμόδιες
Περιφερειακές Υπηρεσίες, κρίνεται σκόπιμο για λόγους
συνεννόησης και συντονισμού σε θέματα αντιμετώπισης
των παρουσιαζομένων προβλημάτων, αυτά να αντιμετωπίζονται και επιλύονται από τις ίδιες αρμόδιες Υπηρεσίες
λειτουργίας της Γέφυρας.
4. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ.: ΔΛΥ/οικ.857/Φ.
ΓΕΝ.15/15.07.2015 (Β΄ 1587) ως εξής:
α. Καταργείται η παρ. 1.3 του αποφασιστικού το οποίο
αφορά τα έργα συντήρησης και δεξαμενισμού Πλωτής
Γέφυρας Λευκάδας.
β. Μέχρι ολοκλήρωσης της υφιστάμενης σύμβασης
παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Δεξαμενισμός -Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ"» η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας
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Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
εξακολουθεί να ασκεί τα σχετικά καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και το Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ)
Πρέβεζας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
(ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα σχετικά καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 1016/105614
(4)
Ανανέωση Απαγόρευσης Θήρας για έξι μήνες
στην περιοχή «Κόνισκος-Μέγα Πλάι» του Δήμου
Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας του Δασαρχείου
Καρπενησίου .
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν. 86/1969
που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1985
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα». (Α΄ 7/1969)
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) Άρθρο 280
«Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ. Ι και
VI και τα άρθρα 28 και 28Α του ν.4325/2015.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010«Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας ». (ΦΕΚ 231/τ.Α΄ 27-12-2010).
4. Τη με αριθ. 6985/85797/1-6-2017 (ΦΕΚ 2003/Β/
12-6-2017) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε. σχετική
με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (δικαιώματος υπογραφής) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών
και Αγρ. Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της Ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης.
5. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/
τ.Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» , όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει και την Η.Π.. 37338/1807/Ε.
103/1-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση
της άγριας ορνιθοπανίδας κτλ» (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/2010),
6. Την αρ. 139327/1834/29 - 32016 (ΑΔΑ: 713664653
Π8 - 2 ΙΨ) εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με θέμα: «Δημοσίευση των Δασικών Απαγο-
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ρευτικών Διατάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
7. Την αρ. 81821/3160/18-1-2012 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε
περί πενταετούς απαγόρευσης θήρας στην ανωτέρω περιοχή της Π.Ε. Ευρυτανίας.
8. Το αριθμ. 2596/105551/7-7-2017 έγγραφο του
Δασαρχείου Καρπενησίου, με το οποίο προτείνει την
ανανέωση απαγόρευση θήρας στην παραπάνω περιοχή για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και
εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας
πανίδας.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ανανέωση της 81821/3160/
18-1-2012 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε και απαγορεύουμε τη
θήρα όλων των θηραμάτων για έξι μήνες (6) ήτοι από
20-8-2017(την λήξη της προηγούμενης απόφασης) εως
και την 20-2-2018, σε έκταση 22.000 στρεμμάτων περίπου στην ευρύτερη περιοχή «Κόνισκος-Μέγα Πλάι» του
Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό
διάγραμμα κλίμακας 1:40.000 και χάρτη Γ.Υ.Σ περιοχής
κλίμακας 1:100.000 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της απόφασης αυτής, θεωρημένο από τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Δασών Ευρυτανίας και ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από εικόνισμα Τσιτούρη στη γέφυρα προς
Καλλιθέα - «Μπιάρα», ακολουθεί τον ασφάλτινο δρόμο
έως τον οικισμό Καλλιθέας, προχωρεί στο δασικό δρόμο
Καλλιθέα - Άγιος Κωνσταντίνος Τ.Κ. Μυρίκης, συνεχίζει
από «Άγιο Κωνσταντίνο» το δασικό δρόμο προς θέση
«Βρύση Βαστάκη» Τ.Κ. Ανιάδας. Από «Βρύση Βαστάκη»
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(άσφαλτος) έως τη διασταύρωση προς δασικό δρόμο
προς «Πνακάκια», ακολουθεί αυτόν το δασικό δρόμο
μέχρι το ρέμα «Καλανόρεμα», ακολουθεί το «Καλανόρεμα» μέχρι τον δασικό δρόμο «Μεγάλο Χωριό- Κακαλιουρέϊκα», από εκεί το δασικό δρόμο «Μεγάλο Χωριό Κακαλιουρέϊκα» έως το τέρμα του δρόμου στη θέση
«Κουμπουρέϊκα» και ακολουθώντας το βατό αγροτικό
δρόμο (μονοπάτι) μέχρι που συναντά τον επαρχιακό
δρόμο Κλαυσί-Μουζήλο, συνεχίζοντας μέχρι την γέφυρα
Κλαυσίου και κλείνοντας ολοπόταμα (Καρπενησιώτης)
μέχρι το εικόνισμα Τσιτούρη.
Η τήρηση της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετική Ομοσπονδία και Κυνηγετικούς Συλλόγους της Π.Ε. Ευρυτανίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται
και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες
διατάξεις.
Το Δασαρχείο Καρπενησίου παρακαλείται για την έκδοση της Δ.Α.Δ.
Η ανωτέρω απαγόρευση θα ισχύει για την κυνηγετική
περίοδο 2017 -2018.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρπενήσι, 7 Ιουλίου 2017
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Ευρυτανίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΚΑΣ
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