
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, 
Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον 
Αερολιμένα Καβάλας.

2 Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 
του άρθρου 25 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49).

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και 
με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε-
ρών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2018 για την υλοποίη-
ση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθρο-
ϋλοτομιών.

4 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ 
του Δήμου Ερέτριας με την επωνυμία «Ο ΔΑΦΝΗ-
ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ».

5 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 
στην περιοχή Αγ. Αναργύρων στην πόλη των Σερ-
ρών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 565/2017 απόφα-
ση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.

6 Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί δημο-
τικής οδού του Δήμου Πατρέων της Π.Ε. Αχαΐας 
όπως συζητήθηκαν στην 10η/2015 Τακτική Συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 
απόφασης 279/2015.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1065089 ΕΞ 2018 (1)
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, 

Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών 

στον Αερολιμένα Καβάλας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 27, παρ. 1 του ν. 827/1978 (Α΄ 194) «Περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατά-
ξεων»,

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17). «Περί συ-
στάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμε-
τάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και 
αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουρ-
γίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού»,

δ) του άρθρου 120 παρ. 4 του ν. 2533/97 (Α΄ 228) «Χρη-
ματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις»,

ε) την από 30.12.1997 Σύμβαση Παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22.3.2013 τροποποίηση αυτής,

στ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
(Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. α) Την αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3.1.2011 (Β΄ 46 
και Β΄ 134) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Εξου-
σιοδότηση υπογραφής με “Με εντολή Υφυπουργού” 
στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών 
Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 
και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, άρθρο 2, ΙΙ, 
παρ. 5, περίπτωση (κα),

β) άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/24.2.2012 
(Β΄ 465) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα της Γενι-
κής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμά-
των του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τα αριθμ. 5/9.1.2018 αίτημα της εταιρίας «Καταστή-
ματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά την 
επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμο-
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λογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Αερολιμένα 
Καβάλας.

5. Το αριθμ. 4.422/4.4.2018 έγγραφο του Τελωνείου 
Αερολιμένα Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» το οποίο πε-
ριλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 
17, παρ. 2 του π.δ. 86/1979 μετά του σχετικού τοπογρα-
φικού διαγράμματος.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την επέκταση του Καταστήματος Αφο-
ρολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ει-
δών, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον 
Αερολιμένα Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος», στη θέση 
και έκταση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διά-
γραμμα που συνοδεύει το από 4.4.2018 Πρακτικό Γνω-
μοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 17, παραγράφου 
2 του π.δ. 86/1979.

2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνο-
λική επιφάνεια 195,24 τ.μ. και θα βρίσκεται υπό τελωνει-
ακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή-
κει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολο-
γήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος 
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 
120 του ν. 2533/1997, από τις διατάξεις των Υπουργικών 
Αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμί-
ζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου 
κλπ των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Aπριλίου 2018 

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ 
ΤΤΠΑΑΕ/195226/7816/992/195 (2)
Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 

του άρθρου 25 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών 

Γραμματειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού» (ΦΕΚ 137/Α΄/26.7.1985).

β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005).

γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22.1.2018).

δ) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015).

ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/210/5.11.2016).

στ) Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 
απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γε-
ώργιο Βασιλειάδη (ΦΕΚ Β΄/3672/11.11.2016) και της υπ’ 
αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/
28.2.2018 (ΦΕΚ Β΄/852/9.3.2018) τροποποίησης αυτής.

ζ) Της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔ-
ΤΑ/74404/9307/8374/1153/17.3.2015 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων περί ανάθεσης καθηκόντων Γενι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 183/ΥΟΔΔ/27.3.2015).

η) Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/
5201/552/439/13.3.2018 απόφασης του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού περί μεταβίβασης του δι-
καιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής 
Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμέ-
νους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματεί-
ας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, καθώς και των υπαγόμενων στον Υφυπουργό 
υπηρεσιακών μονάδων (ΦΕΚ Β΄/987/20.3.2018).

2. Τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25 του 
ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 49).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 
του ν. 4373/2016 (Α΄ 49) την προβλεπόμενη στην παρά-
γραφο 1 του ιδίου άρθρου προθεσμία έως 30.6.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Aπριλίου 2018

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
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Αριθμ. 61092 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και 

με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, 

κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε-

ρών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις 

εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2018 για την υλοποί-

ηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λα-

θροϋλοτομιών.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 297/2010) «Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα 
τα άρθρα 6 και 280.

2. Του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ Α΄ 234/2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μα-
κεδονίας».

3. Του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ Α΄ 7/1969) «Περί Δασικού 
Κώδικα».

4. Του ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289/1979) «Περί προστα-
σίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

5. Του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ Α΄ 102/1989) «Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δα-
σοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄107/1997) «Διοίκηση, Ορ-
γάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

7. Του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ Α΄ 237/1998) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

8. Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297/2003) «Μισθολογι-
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσί-
ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
άρθρο 16.

9. Του ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61/2011), άρθρο 21 «Εν-
σωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική 
Υπηρεσία».

10. Του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 1234/2015) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις», άρθρο 28.

11. Του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ A΄ 176/2015) «Αποζημίωση 
για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει, άρθρο 20.

12. Την με αριθμ. 13912/15.5.2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Βασιλείου Μι-
χελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 
250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017).

13. Την με αριθμ. 7166/17.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 148/25.1.2018) 
απόφαση «Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονί-
μου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις 
νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2018».

14. Την με αριθμ. πρωτ. 133.3/2018 του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου «Έγκριση του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 
2018» και σχεδίου της σχετικής υπουργικής απόφασης» 
(ΑΔΑ:6Υ9Θ46Ψ844-ΔΘΦ).

15. Την με αριθμ. 168364/2066/3.4.2018 (ΦΕΚ Β΄ 
1354/19.4.2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθιέρωση υπερωριακής 
εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος 
Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2018 και κατανομή 
αντίστοιχων αριθμού ωρών», με την οποία κατανεμήθη-
καν επίσης οι διατεθείσες πιστώσεις ανά περιφέρεια του 
Πράσινου Ταμείου, έτους 2018.

16. Την με αριθμ. 169182/2491/24.4.2018 εγκύκλιο 
οδηγιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προ-
στασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. 
«Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λα-
θροϋλοτομιών έτους 2018» (ΑΔΑ: ΨΛΟΜ4653Π8-9ΣΩ).

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη για το τρέχον έτος μέχρι του συνολι-
κού ποσού των «162893,76» €, η οποία θα καλυφθεί 
από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις ανωτέρω 
(14) και (15) σχετικές.

18. Την ανάγκη προστασίας των δασικών εν γένει οι-
κοσυστημάτων από λαθροϋλοτομίες με τη συγκρότηση 
συνεργείων ελέγχου από τις δασικές υπηρεσίες της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία «375» 
υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 
2018 και για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι 13 εβδο-
μάδες, με δαπάνη I) μέχρι του ποσού των «42079,33» € 
για την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευ-
ματινές ώρες των εργασίμων ημερών και τα Σάββατα, 
II) μέχρι του ποσού των «27168,54» € για την παροχή 
υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες, και III) μέχρι του ποσού των «20333,68» € για την 
παροχή εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής του προσωπικού που αναφέρεται στην 
με αριθμό 7166/17.1.2018 απόφαση.

Β. Ορίζουμε για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των 
συνολικά 13 εβδομάδων τις ώρες α) της υπερωριακής 
απασχόλησης σε «9027» ώρες, από τις οποίες, «6011» 
ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία και «3018» 
ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαι-
ρέσιμες ημέρες και β) της εργασίας προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής σε «6777» ώρες.

Γ. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν 
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας 
Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθορι-
ζόμενα στην με αριθμό 168364/2066/3.4.2018 (ΦΕΚ Β΄ 
1354/19.4.2018) υπουργική απόφαση, στην με αριθμό 
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169182/2491/24.4.2018 (ΨΛΟΜ4653Π8-9ΣΩ) εγκύκλιο 
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών Ανάπτυξης και Προστασί-
ας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και τις εντολές της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δ. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων επιτρέπεται η αυξομείωση των 
ανωτέρω πιστώσεων εντός των ορίων που τίθενται 
ανά Περιφέρεια με την 168364/2066/3.4.2018 (ΦΕΚ Β΄ 
1354/19.4.2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και εντός του συνολικού ορίου των 
«162893,76» €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 25 Απριλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 815/49771 (4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ 

του Δήμου Ερέτριας με την επωνυμία «Ο ΔΑΦΝΗ-

ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 A΄) «Ορ-

γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240, του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ Α΄ 114/2006) ΚΔΚ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 (παρ. 2) του ν. 4147/2013 
(ΦΕΚ 98 Α΄/26.4.2013) Συμπληρώσεις και τροποποιήσεις 
της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και 
του Υπουργείου Επικρατείας», σύμφωνα με τις οποίες 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, τροποποίηση των δημοτικών νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου.... εγκρίνονται με πράξη 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Την αριθμ. 13917/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/
26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 6983/85785/1.6.2017 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με την μετα-

βίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας» (ΦΕΚ 2002 Β΄/12.6.2017) Διευθύνσεως όπως 
διορθώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ τ.Β΄/2189/27.6.2017.

7. Την υπ’ αριθμ. 108/2012 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Ερέτριας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3192/τ.Β΄/30.11.2012: «Συγχώνευση των νομικών προ-
σώπων με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟ-
ΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» και «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με 
τον διακριτικό τίτλο «Η ΑΜΑΡΥΝΘΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΥ 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ» και την σύσταση νέου νομικού προσώπου με 
την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», με τον διακριτικό 
τίτλο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ».

8. Την υπ’ αριθμ. 67/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας «Περί τροποποίησης 
της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ Δήμου Ερέτριας με 
την επωνυμία «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» ως προς 
τους πόρους του».

9. Την υπ’ αριθμ. 3016/2.4.2018 βεβαίωση της οικο-
νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ερέτριας περί εγγεγραμ-
μένης πίστωσης 72.000,00 € στον ΚΑΕ 00-6715.01 του 
προϋπολογισμού ο.έ. 2018 του Δήμου Ερέτριας για την 
ετήσια τακτική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟ-
ΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ», αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» το οποίο 
έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 108/2012 απόφαση Δη-
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερέτριας και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 3192/τ.Β΄/30.11.2012 ως προς το εδάφιο - ΠΟ-
ΡΟΙ του ΝΠΔΔ, στο οποίο προστίθεται παράγραφος 
ως ακολούθως: Ετήσια τακτική επιχορήγηση από τον 
Δήμο Ερέτριας ύψους εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ 
(72.000,00 €). Η επιχορήγηση θα εγγράφεται ως δαπάνη 
στους ετήσιους προϋπολογισμούς του Δήμου Ερέτριας 
και ως έσοδο στους ετήσιους προϋπολογισμούς του Νο-
μικού Προσώπου.

Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ΚΑΕ 00-6715.01 του 
προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας οικ. έτους 2018 
και κάθε επόμενου έτους ύψους 72.000,00 € που αφορά 
την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Ερέτριας 
στο ΝΠΔΔ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η συστατική πράξη του ανωτέρω 
ΝΠΔΔ αριθμ. απόφασης 108/2012 Δημοτικού Συμβουλί-
ου Δήμου Ερέτριας ΦΕΚ 3192/τ.Β΄/30.11.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 23 Απριλίου 2018 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
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Αριθμ. 2691 (5)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 

στην περιοχή Αγ. Αναργύρων στην πόλη των Σερ-

ρών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 565/2017 απόφα-

ση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

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

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010) «Οργα-
νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 
του ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.3.2007) «Τροποποιήσεις 
διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
48 του ν. 4313/2014.

6. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.5.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
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».

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.1.2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

8. Την υπ’ αριθμ. 54218/11.7.2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
14138/15.5.2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
250/Υ.Ο.Δ.Δ/26.5.2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για 
τον διορισμό Συντονιστή

10. Την υπ’ αριθμ. 35748/30.5.2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/
7.6.2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την ανάθεση 
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
Α.Δ.Μ.-Θ. και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της.

11. Το με αριθμ. πρωτ.22462/20.12.2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης ΑΔ/ΜΘ (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 
104/4.1.2018) με το οποίο μας ενημερώνει ότι η απόφα-
ση του θέματος έχει ληφθεί νομότυπα.

12. Το με αριθμ. πρωτ. 55692/2017/4.1.2018 έγγρα-
φο του Δήμου Σερρών (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 288/

11.1.2018) με το οποίο διαβιβάζεται η απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου του θέματος συνοδευόμενη από τη 
μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Απρίλιος 2017) για 
το έργο «Εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτόστρωσης 
στην περιοχή Αγίων Αναργύρων πόλης Σερρών έτους 
2016».

13. Το με αριθμ. πρωτ. 3586/9.2.2018 έγγραφο του Δή-
μου Σερρών (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 1458/21.2.2018) με 
το οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά στοιχεία για 
την απόφαση του θέματος σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
288/22.1.2018 έγγραφο της υπηρεσίας.

14. Το με αριθμ. πρωτ. 10816/22.3.2018 έγγραφο του 
Δήμου Σερρών (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 2691/30.3.2018) 
με το οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά στοιχεία για 
την απόφαση του θέματος.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ποσού 1000 € σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του Δήμου με Κ.Α.70.7333.019.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την Έγκριση των προσωρινών κυκλοφορικών ρυθ-
μίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 565/2018 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών, στα πλαίσια 
εκτέλεσης του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλ-
τόστρωσης στην περιοχή Αγίων Αναργύρων πόλης Σερ-
ρών έτους 2016» σε τμήματα των οδών Παυσανία και 
Νικολάου Δούμπα, σε δυο στάδια όπως περιγράφονται 
παρακάτω:

Στάδιο 1ο: Πλήρης αποκλεισμός της οδού Παυσανία, 
στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Δημητρί-
ου Δαμάνη έως τη συμβολή της με την οδό Βάϊου Γιάννη 
μεταξύ των Ο.Τ.726 και Ο.Τ.729.

Στάδιο 2ο: Πλήρης αποκλεισμός της οδού Δούμπα 
Νικολάου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την 
οδό Ασπιώτη Ευάγγελου έως τη συμβολή της με την οδό 
Βάϊου Γιάννη μεταξύ των Ο.Τ.726 και Ο.Τ.725.

Τα περιοριστικά μέτρα που εγκρίνονται με την πα-
ρούσα είναι προσαρμοσμένα στο τυπικό σχέδιο 3.1.4 
«Εργοτάξιο σε περιοχή συμβολής οδών με αποκλεισμό 
πρόσβασης» για εργοτάξιο μακράς διάρκειας σε Αστικές 
οδούς των Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτε-
λούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β΄/20.5.2011).

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρί-
νονται με την παρούσα ισχύουν για: δέκα (10) ημέρες 
για το στάδιο 1 και δέκα (10) ημέρες για το στάδιο 2. Ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγρά-
φως το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας για την έναρξη τους και 
εφαρμόζονται με την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα.

Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτω-
ση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση 
οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:
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1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι σημάνσεις και τα 
περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγρα-
φές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ 
- ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β΄/20.5.2011).

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πληρο-
φοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης μέσω 
παρακείμενων οδών των κλειστών οδικών τμημάτων.

4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της ζώ-
νης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση στις 
παρόδιες ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις, ενώ σε κάθε περί-
πτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής 
διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, 
πυροσβεστικά, περιπολικά).

5. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

6. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλ-
λες άδειες ή εγκρίσεις που προαπαιτούνται και πρέπει 
να είναι σε ισχύ.

7. Ο Δήμος Σερρών και ο ανάδοχος του έργου είναι 
αρμόδιοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/
13.7.2010).

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 20 Απριλίου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 82192 (6)
Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί δημο-

τικής οδού του Δήμου Πατρέων της Π.Ε. Αχαΐας 

όπως συζητήθηκαν στην 10η/2015 Τακτική Συ-

νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 

απόφασης 279/2015.

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 87 Α΄/7.6.2010) «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 232 Α΄/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 αριθμ. πρωτ. 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/
ΥΟΔΔ/26.5.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και το με αριθμ. πρωτ. 118604/29.5.2017 
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανά-
ληψης υπηρεσίας του Συντονιστή.

6. Η με αριθμ. 130479/2017 (ΦΕΚ 2113/Β΄/2017) από-
φαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. με θέμα «Με-
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ......».

7. Το υπ’ αριθμ. 15109/19.5.2013 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 63 Α΄/22.3.2012) «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 102 Α΄/29.4.2013) «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 57 Α΄/23.3.1999) που αφορά 
την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

11. Το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α΄/2.3.2007) «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. 65590/4736/12.6.2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ 
και Ι με την οποία ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για 
την έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.

14. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.7.2013 (ΦΕΚ 2302 
Β΄/16.9.2013) 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 261 Α΄/17.12.2014) «Ρυθμί-
σεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημο-
σίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμί-
σεων θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά 
συνολικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.

16. Το υπ’ αριθμ. 44836/5.3.2014 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 52 
του ΚΟΚ».

17. Το αριθμ. 3042/8.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ του 
Υπουργείου Υπο.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη 
ΔΜΕΟ, των Κανονιστικών Αποφάσεων των Δημοτικών 
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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. 2305/82229/22.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΡ1Φ-
10Θ) έγγραφο διευκρινήσεων - οδηγιών του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι, 
όπως συμπληρώθηκε με το 3487/130690/2.10.2014 έγ-
γραφο επίσης του Γ.Γ. Της ΑΔ/ΠΔΕ και Ι.

19. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ./220/15.1.2015 Εγκύκλιο της 
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπο.Με.Δι., (ΑΔΑ:Ω37Χ1-2ΥΑ).

20. Το αριθμ. 221252/18.9.2017 (ΑΔΑ: ΩΤΘΚΟΡ1Φ-034) 
έγγραφο διευκρινήσεων - οδηγιών του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι.

21. Την 132/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Πατρέων.

22. Την 279/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Πατρέων.

23. Το συνημμένο σχέδιο «Μελέτη σήμανσης ρύθμι-
σης κυκλοφορίας» θέση ΑΓΥΙΑ με κωδικό ΤΣ (Λάδωνος), 
ΜΑΪΟΣ 2015 ΔΕΥΑΠ .

24. Τα οικ. 92779/10055/29.7.2015 και 75501/7961/
30.6.2015 έγγραφα της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λει-
τουργίας Δ/ση Διοίκησης Τμήμα Προσωπικού της ΑΔΠΔΕ 
και Ι.

25. Το από 11.6.2015 Αποδεικτικό Δημοσίευσης στον 
πίνακα ανακοινώσεων καταστήματος του Δήμου Πα-
τρέων της 279/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

26. Την υπ’ αριθμ. 2923/110641/4.9.2015 απόφαση του 
Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. η οποία δεν δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

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

28. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, αποφασί-
ζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφο-
ρούν αιτήματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου 
Πατρέων επί δημοτικής οδού του Δήμου Πατρέων (ως 
συνημμένο σχέδιο 23ου σχετικού).

Η εν λόγω έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
αφορά ένα (1) αίτημα κυκλοφοριακής ρύθμισης στη 
δημοτική οδό (Λάδωνος) του δήμου Πατρέων η οποία 
γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 279/2015 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων εγκρίνο-
ντας το μοναδικό προτεινόμενο θέμα.

2. Με την εφαρμογή της προτεινόμενης κυκλοφο-
ριακής ρύθμισης να γίνει μέριμνα έτσι ώστε να μην 
επηρεαστούν οι υπηρεσίας των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν 
πρέπει να επηρεάζουν τις ανάγκες των Ατόμων με Ανα-
πηρία (ΑμεΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρού-
σα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμ-
μίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος 
των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στε-
λέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που 
έχουν τεθεί από τους αρμοδίους 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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 25 Απριλίου 2018 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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