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6 Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης 
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επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης του 
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επί της οδού Παπαστράτου, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 54/16 Α.Δ.Σ. Δήμου Αγρινίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση στον Moula Baboul του Abdoul. 

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δυνάμει της αρ. 267/16/2017 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδό-
θηκε, την 06-11-2017, κατά τις διατάξεις των άρθ. 142 
παρ. 2 και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνει-
ακού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 
152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα 
τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επι-
βλήθηκε σε βάρος του Moula Baboul του Abdoul και 
της Saleha, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Στουρνάρη αρ. 
29 και νυν αγνώστου διαμονής και με ΑΦΜ: 160470490, 

γεν. 01-01-1985 στο Μπαγκλαντές, πολλαπλό τέλος πο-
σού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελά-
χιστο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 
του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την 
είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος Τελωνείου

  ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση στον Moula Baboul του Abdoul κ.α. 

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δυνάμει της αρ. 259/16/2017 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθη-
κε την 06-11-2017 κατά τις διατάξεις των αρθ. 142 παρ. 2 
και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 
παρ. 1 και 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα 
τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επι-
βλήθηκε στους υπαίτιους πολλαπλό τέλος συνολικού 
ποσού δύο χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και επτά λεπτών 
(2.108,07 €), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στα 
υπό κρίση καπνικά δασμών και φόρων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 το 
οποίο υπόκειται κατά την είσπραξή του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, και 
το οποίο επιμερίζουμε στους:

1. Moula Baboul του Abdoul και της Saleha, γεν. την 
01.01.1985 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, 
οδού Στουρνάρη αρ. 29 και νυν αγνώστου διαμονής, με 
ΑΦΜ 160470490, ποσό χιλίων εκατόν πενήντα τεσσάρων 
ευρώ και τεσσάρων λεπτών (1.054,04 €) και

2. Farid Sarbar του Ladabdoul και της Nworjahan, γεν. 
01-01-1986 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, 
οδού Οικονόμου αρ. 7 και νυν αγνώστου διαμονής, με 
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ΑΦΜ 113344220, ποσό χιλίων εκατόν πενήντα τεσσάρων 
ευρώ και τριών λεπτών (1.054,03 €).

Οι παραβάτες κηρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις ολόκλη-
ρον υπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά επιβληθέ-
ντος πολλαπλού τέλους.

Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 16860/212483 (3)
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλ-
λήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού Ν. Καρδίτσας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέ-

τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄21) με το οποίο προστίθεται άρθρο 28 Α
στο ν. 4325/2015.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις. (Α΄47).

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

4. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» 
περί συγκρότησης και λειτουργίας των συλλογικών ορ-
γάνων διοίκησης.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 7, 8, 187 και 230 παρ. 4 
του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη-
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων » (A΄ 143).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.  2 και 3 του 
ν. 4369/2016 (Α΄33), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
72 παρ. 3, 4 και 5 του ν. 4370/2016 (Α΄37) και το άρθρο 
171 του ν. 4389/2016 (Α΄94).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4407/2016 «Ρύθ-
μιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας και άλλες διατάξεις» (Α΄134).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν .4369/2016 «Εθνι-
κό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης... 
και άλλες διατάξεις» (Α΄33).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλά-
δας».

10. Την αριθμ. 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ./250).

11. Την αριθμ. 1636/19823/13.2.2017 απόφαση (ΑΔΑ: 
6Ξ3ΜΟΡ10-ΩΗ2) με θέμα «Ορισμός μελών Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Καρδίτσας».

12. Την αριθ. 16931/213263/1.12.2016 (ΑΔΑ: 
ΩΜΜ4ΟΡ10-ΒΞΡ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 
περί συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ-
λήλων ΟΤΑ Ν. Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4369/2016.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλή-
λων ΟΤΑ α΄ βαθμού Ν. Καρδίτσας στην έδρα του Δήμου 
Καρδίτσας αποτελούμενη από τα τακτικά μη αιρετά μέλη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Μονίμων και 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΟΤΑ α΄ βαθμού 
Ν. Καρδίτσας και ενός προϊσταμένου Διεύθυνσης προ-
ερχόμενου από άλλο φορέα του νομού, κατόπιν επιλογής 
σύμφωνα με τη διαδικασία του πέμπτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4369/2016.

Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, ορί-
ζεται υπάλληλος του Δήμου Καρδίτσας της Διεύθυνσης 
αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού.

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσε-
ων του άρθρου 20, καθώς και των εξαιρετικών επιδό-
σεων κατά τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 12 του άρθρου 
17, στις παρ. 5 και 12 του άρθρου 18 και στην παρ. 4 του 
άρθρου 16 του ν. 4369/2016.

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη-
σης είναι διετής.

Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη 
λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιο-
λόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 27 Νοεμβρίου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 4110/210806 (4)
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσε-
ων για το Νομό Τρικάλων.

   Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3β΄ και 3στ΄ του 

ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως τροποποιή-
θηκαν με το άρθρο 7 του ν. 177/1975.

2. Το ν. 3200/1955 περί Διοικητικής Αποκέντρωσης 
όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

3. Τις δ/ξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στε-
ρεάς Ελλάδας».

4. Τις διατάξεις της με αριθμό 414985/29-11-1985 
(ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης 
των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή 
Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτη-
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νοπανίδας» και ιδιαίτερα των διατάξεων της παρ. 3 του 
άρθρου 5 αυτής όπως αντικαταστάθηκε με την κοινή 
υπουργική απόφαση 87578/703/6-3-2007.

5. Τις δ/ξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006) 
«Περί Εθνικού τυπογραφείου-Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως και άλλες δ/ξεις» όπως ισχύει.

6. Την με αριθμό 159489/1969/10-08-2017 (ΦΕΚ 2809/ 
τ.Β΄) απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική πε-
ρίοδο 2017-2018».

7. Την με αριθμό οικ. 6985/85797/01.06.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με «Μεταβίβαση δικαι-
ώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) 
στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Δι-
ευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους 
Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και 
Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως», δη-
μοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ Β΄ 2003 /12.06.2017) και έλαβε 
αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης 625ΙΟΡ10-ΟΣΩ.

8. Τις με αριθμό 5140/205458/17-11-2017 και 6950/ 
200309/10-11-2017 αναφορές - εισηγήσεις των Δασαρ-
χείων Καλαμπάκας και Τρικάλων αντίστοιχα.

9. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
της περιοχής του Νομού Τρικάλων, λόγω χιονοπτώσεων 
μεγάλης διάρκειας και εντάσεως που καλύπτουν κάθε 
χειμώνα τον ορεινό, ημιορεινό και πεδινό χώρο του Νο-
μού.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε, τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότητας 
μας (περικλείεται στα όρια του Ν. Τρικάλων) κατά την 
παρούσα κυνηγετική περίοδο 2017 - 2018 και όπου δεν 
απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας 
όπως παρακάτω:

• Παντός θηράματος στις περιπτώσεις ακραίων καιρι-
κών φαινομένων (διάρκειας και έντασης) που έχουν ως 
κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση, τον παγετό, κ.τ.λ., 
στις περιπτώσεις αυτές πολλά είδη της άγριας πανίδας 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα κυρίως ως προς την έλλειψη 
τροφής και κάλυψης.

• Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
• Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος 

καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως 
των ιχνών επί της χιόνος.

Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμω-
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. δ/των 86/1969, 
996/1971, 177/1975 και της κοινής υπουργικής από-
φασης  414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 
87578/703(ΦΕΚ 581/Β΄/2007) όπως ισχύουν.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή 
της, μέχρι τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018.

Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, 
Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετικούς Συλλόγους του 
Ν. Τρικάλων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Τρίκαλα, 28 Νοεμβρίου 2017
Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Δασών Ν. Τρικάλων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ 

Ι

    Αριθμ. 17615 (5)
Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σιντικής.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύ-

ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων».

2. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6, 95, 97, 280 και 283 
παρ. 4 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010).

4. Το π.δ.  142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α΄/
27-12-2010).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α΄).

6. Την αριθ. 14138/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 
250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

8. Την αριθ. 154/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Σιντικής με την οποία επικαιροποιήθηκε η 
αριθ.200/2011, περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σι-
ντικής που εγκρίθηκε με την αριθμ.11057/28-6-2012 
απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 2134/τ.Β΄/13-7-2012).

9. Το αριθ. 1/1/23-5-2017 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού Ν. Σερρών που 
γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δή-
μου Σιντικής.

10. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση αυτή προκα-
λείται δαπάνη σε Βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Σιντικής στους Κ.Α. 35.6011 με τίτλο “Αποδοχές τακτικού 
προσωπικού”, με το ποσό των 15.144 € και 35.6051 με 
τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού” με 
το ποσό των 4.441,80 σύμφωνα με την Δ.Υ./4-10-2017 
Βεβαίωση της Δ/ντριας Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Σιντικής. Για κάθε ένα από τα επό-
μενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους 19.585,80€ η οποία 
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θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 286/2016 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Σιντικής, με την οποία τροπο-
ποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ως προς 
το εξής σημείο:

Συστήνεται μια θέση κατηγορίας ΠΕ Κτηνιάτρων, η 
οποία εντάσσεται στο Γραφείο Ανάπτυξης Αγροτικής 
Παραγωγής του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτι-
κής Προστασίας που υπάγεται στην Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

Ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων για τα έτη 2015-
2016 ανέρχεται στο ποσό των 6.780.628,07 € και είναι 
τουλάχιστον διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται 
η ετήσια δαπάνη του Βασικού μισθού του καταληκτικού 
κλιμακίου της θέσης ΠΕ Κτηνιάτρων πολλαπλασιαζόμε-
νης της δαπάνης αυτής επί δυο (2) και το οποίο ποσό 
είναι: 59.305,92 €.

Επίσης ο παραπάνω μέσος όρος είναι τουλάχιστον δι-
πλάσιος της δαπάνης που προκαλείται από μια θέση ΠΕ 
Κτηνιάτρων στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 
και των επόμενων οικονομικών ετών η οποία δαπάνη 
ανέρχεται στο ποσό των 17.373,36.

Η ισχύς της παρούσης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. αρχίζει 
με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11057/28-6-2012 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 23 Νοεμβρίου 2017 
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 21979 (6)
Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλω-
σης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντα-
σης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά 
δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή 
ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας.

   Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/Α΄/2010), 

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτο-διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ. 107/Α΄/1997), 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ. 90/Α΄/1996), 
«Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για 
μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ. 153/Α΄/1994), 
«Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ. 43/Α΄/1992), 
«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δη-
μόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ. 235/Α΄/2010), 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας και Θράκης».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ. 40/Α΄/1993), 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο-
μαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 258, παράγραφος 3 εδά-
φιο στ', του ν.δ.  86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» (ΦΕΚ
7/Α΄/1969), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 
757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι-
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

11. Την αριθ. 35748/30-5-2017(ΦΕΚ1971/Β΄/7-6-2017) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας- Θράκης, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή-
των σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντο-
νιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

12. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλού-
του και της άγριας πανίδας της περιοχής αρμοδιότητας 
του Δασαρχείου Καβάλας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης 
χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επι-
κράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών 
συνθηκών.

13. Το γεγονός του ότι, από τις διατάξεις της παρούσης, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των 
θηρεύσιμων ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και 
πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του 
Δασαρχείου Καβάλας, σε περίπτωση που επικρατούν 
ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω:

1) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης,
2) όταν και όπου το έδαφος είναι συνεχόμενα σκεπα-

σμένο με χιόνι.
Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρού-

νται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.  86/1969, ν. 996/ 
1971, ν. 177/1975 και της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ  
757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι-
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η εφαρμογή της παρούσης, ανατίθεται στους Δασι-
κούς, εν γένει, υπαλλήλους, τους φύλακες θήρας των 
αναγνωρισμένων, ως συνεργαζόμενων με το Υ.Π.ΕΝ, Κυ-
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νηγετικών Οργανώσεων (Συνομοσπονδίας - Ομοσπονδί-
ας και Τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων), το προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και 
φιλοπρόοδο πολίτη.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με τη δημοσίευση αυτής, 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη 
της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 31 Οκτωβρίου 2017 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Δασάρχης Καβάλας
ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ

Ι

     Αριθμ. 288881 (7)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφο-
ρούν α) παραχώρηση θέσεως φορτοεκφόρτω-
σης, επί της οδού Τερτσέτη και β) διεύρυνση του 
μήκους και μετατόπιση θέσεων στάθμευσης επί 
της οδού Παπαστράτου, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 54/16 Α.Δ.Σ. Δήμου Αγρινίου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (ΦΕΚ 232Α΄/27.12.2010).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Η με αρ. πρωτ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/ 
26.05.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών και το με αρ. πρωτ. 118604/29.05.2017 έγγραφο 
της Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανάληψης υπη-
ρεσίας του Συντονιστή.

6. Η με αρ. 130479/17 (ΦΕΚ 2113/Β΄/17) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής ......».

• Το υπ’ αριθμ. 15109/19.05.2013 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

8. Το ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63Α/22.03.2012) «Παροχή υπη-
ρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά 
πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 52Α 

που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στους 
χερσαίους χώρους λιμένων».

9. Το ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102Α/29.04.2013) «Ανασυ-
γκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».

10. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α/23.03.1999) που αφορά 
την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

11. Το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50Α/02.03.2007) «Τροποποι-
ήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».

12. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012,49/2012 και 819/2013 
Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την υπ’ αριθμ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία 
ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για την έγκριση απο-
φάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν 
μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.

14. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 (ΦΕΚ 2302Β΄/ 
16.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υπο.Με.Δι. περί 
«Εγκρίσεων Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμ-
βάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους 
σε i) περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και ii) περιοχές 
με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας».

15. Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α΄/17.12.2014) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμίσεων 
θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά συνο-
λικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.

16. Το υπ’ αριθμ. 44836/05.03.2014 έγγραφο της Δ/
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 
52 του ΚΟΚ».

17. Το αριθμ. 3042/08.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ 
του Υπουργείου Υπο.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη 
ΔΜΕΟ, των Κανονιστικών Αποφάσεων των Δημοτικών ή 
Κοινοτικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν. 3463/2006, Κύρωσης Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

18. Το αριθμ.2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Α-
ΟΡ1Φ-10Θ) έγγραφο διευκρινήσεων-οδηγιών του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως συ-
μπληρώθηκε με το 3487/130690/02.10.2014 έγγραφο 
επίσης του Γ.Γ. της ΑΔ/ΠΔΕ και Ι.

19. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ./220/15.01.2015 Εγκύκλιο της 
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπο.Με.Δι., (ΑΔΑ:Ω37Χ1-2ΥΑ).

20. Το αριθμ.221252/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΤΘΚΟΡ1Φ-034)
έγγραφο διευκρινήσεων-οδηγιών του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

21. Την αριθμ. 54/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με τα πρακτικά 
της 3ης/7-3-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. που αφορά σε 
παραχώρηση μιας θέσεως φορτοεκφόρτωσης επί της 
οδού Τερτσέτη και διεύρυνση και μετατόπιση θέσεων 
στάθμευσης επί της οδού Παπαστράτου.
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22. Τις από 20-1-16 και 8/2/16 εισηγήσεις και κυκλο-
φοριακές μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αγρινίου για την παραχώρηση μίας θέσεως φορ-
τοεκφόρτωσης επί της οδού Τερτσέτη και διεύρυνση 
και μετατόπιση θέσεων στάθμευσης επί της οδού Πα-
παστράτου.

23. Την με αρ. 17/16 απόφαση Επιτροπής ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με τα πρακτικά της 
2ης/26-2-16 Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. με θετική εισήγηση 
για παραχώρηση μιας θέσεως φορτοεκφόρτωσης επί της 
οδού Τερτσέτη και διεύρυνση και μετατόπιση θέσεων 
στάθμευσης επί της οδού Παπαστράτου.

24. Το με αρ. πρωτ. 39007/29-3-2016 έγγραφο της Δ/
νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

25. Το από 9-3-2016 αποδεικτικό δημοσίευσης της 
54/2016 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Αγρινίου.

26. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, με τα συ-
νοδευτικά σχέδια.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφο-
ρούν α) σε παραχώρηση θέσεως φορτοεκφόρτωσης, 
επί της οδού Τερτσέτη και β) σε διεύρυνση του μήκους 
και μετατόπιση θέσεων στάθμευσης επί της οδού Παπα-
στράτου, για εξυπηρέτηση οχήματος ή λεωφορείου για 
τις ανάγκες του ξενοδοχείου Marpessa.

Η εν λόγω έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οι 
οποίες αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 54/2016 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, γίνεται 
με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 54/2016 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου σύμφωνα 
με τα οποία εγκρίνεται η παραχώρηση μιας θέσεως φορ-
τοεκφόρτωσης επί της οδού Τερτσέτη και η διεύρυνση 
και μετατόπιση θέσεων στάθμευσης, επί της οδού Πα-
παστράτου, για τη στάση λεωφορείου.

2. Η τοποθέτηση της οριζόντιας και κατακόρυφης σή-
μανσης θα γίνει με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας και 
δαπάνες του Δήμου Αγρινίου, στις κατάλληλες θέσεις, 
σύμφωνα με τα σχέδια και την 54/16 απόφαση Δ.Σ. του 
Δήμου Αγρινίου. Οι πινακίδες θα αναγράφουν και τον 
αριθμό της απόφασης (54/2016).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρού-
σα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Να εφαρμόζεται ο Κ.Ο.Κ.
5. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που 

έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και με 
την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανά-
κλησή της.

6. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυ-
χόν παράνομες ενέργειες.

Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση 
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακρι-
βή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον 
αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.




