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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο
Καβάλας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 236/2018
Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

2

Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1791
(1)
Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο
Καβάλας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 236/2018
Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρότης» και ειδικότερα το
αρθρ. 186, παράγ. ΣΤ, εδάφιο 18.
2. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων...».
3. Το π.δ. 142 (ΦΕΚ Α’235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
4. Το ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - ...» και ειδικότερα τις διατάξεις των
άρθρων 28 και 28Α.
5. Την 14138/15-5-2017 Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017- ΑΔΑ:
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή της
ΑΔΜ-Θ.
6. Την 14138 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 - ΑΔΑ:
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου
ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
7. Την 35748/30-5-2017 Απόφαση του Συντονιστή της
ΑΔΜΘ «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-

Αρ. Φύλλου 2664

ας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ΑΔΜ-Θ
(ΦΕΚ 1971/Β΄/7-6-2017).
8. Την εγκύκλιο 6/2011 του Υ.ΠΕ.Κ.Α., «ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης ».
9. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια».
10. Την 54218/11-07-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων
Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»
(ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).
11. Τις διατάξεις του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα
του αρ. 52 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του
ν. 3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του
ν. 4313/2014.
12. Το αρ. 34 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) περί στάσης
και στάθμευσης.
13. Το αρ. 34 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) περί κατάληψης τμήματος οδού και πεζόδρομου.
14. Το αρ. 109 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
του ΚΟΚ, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
15. Την ΥΑ 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009) για
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
16. Την ΥΑ ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/1996 - ΦΕΚ 30/Β/
19-1-1996 σχετικά με την «Κατάταξη Εθνικών Οδών
περιφερειακών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας,
Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό (Πρωτεύων), Δευτερεύων και Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο».
17. Το 15109/13-5-2013 έγγραφο Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων
OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
18. Την με αριθ. πρ. ΔΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέ-
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τρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων
στο οδικό δίκτυο της χώρας-Εφαρμογή των διατάξεων
του όρθρου 52 του ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)...».
19. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οκ/502/1-7-2003
Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και την Αρ. απόφ.
ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 «Έγκριση 1 (Οδηγιών Μελετών Οδικών έργων Κατακόρυφης Σήμασνης Αυτοκινητοδρόμων
(ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (ΦΕΚ 905/Β΄/
20-5-2011) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
20. Το ΔΥΟ/277/Φ.252/26-3-2018 έγγραφο της Δνσης
Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας
(Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)»
21. Η 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201 /Β΄/14.11.2007)
απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
με θέμα «Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης
ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις».
22. Την ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ 2302/Β΄/16-9-2013)
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων για
«Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους
σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με
αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας».
23. Το ν. 4530/2018 - ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018 «Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
24. Το 7370/08-05-2018 έγγραφο του Τ.Δ.Ο. Ν.Καβάλας, με το οποίο διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας την υπ’
αριθμ. 236/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, την υπ’ αριθμ. 40/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας του Δήμου Καβάλας και
29/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Καβάλας και άλλα σχετικά έγγραφα και μας γνωρίσει ότι η 236/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας είναι νόμιμη.
25. Την 236/2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΧΓΩΕ6-36Δ) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για την «Έγκριση πρακτικού 116ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και
Προσβασιμότητας».
26. Την 40/2018(ΑΔΑ: 644ΑΩΕ6-2ΚΣ) απόφαση της
Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας σχετικά με την Έγκριση
Πρακτικού 116ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας
και Προσβασιμότητας.
27. Την υπ. αριθμ. 326/2015(ΑΔΑ: 7Ρ8ΙΩΕ6-Τ9Δ) απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας σχετικά με
την Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης της αριθμ.
8/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας
(κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού Χρήσης Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων ΠεζοδρόμωνΠεζοδρομίων-Πλατειών).
28. Την 29/2018 απόφαση (ΑΔΑ: 6Γ8ΗΩΕ6-ΖΟ5) της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας με θέμα
την Έγκριση Πρακτικού 116ης Συνεδρίασης Επιτροπής
Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας».
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29. Το υπ’ αριθμ. 116/22-3-2018 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
30. Οι Μελέτες Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας αναφορικά
με τις υπ’ αριθμόν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 και 19 περιπτώσεις του παραπάνω (29° σχετικό) Πρακτικού, όπως αυτή
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την εν
λόγω υπηρεσία.
31. Το 6437/12-09-2017 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομικού Σχεδιασμού της
Δ/νσης Δόμησης Καβάλας με συνημμένο απόσπασμα
του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καβάλας που συνοδεύει την υπ’αριθ. 10610/14-12-1987 Απόφαση Νομάρχη
περί τροποποίησης σχεδίου πόλης της ΔΕΠΟΣ, σύμφωνα
με το οποίο η οδός Φρυγίας είναι πεζόδρομος.
32. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα,
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την εφαρμογή των μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 236/2018 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας που
αφορούν:
1. Τη μεταφορά της στάσης του Αστικού ΚΤΕΛ της
γραμμής της Δεξαμενής No 2, από Τσολάκη, επί της οδού
Αρ. Στάνη 34 σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας που αφορά την υπ’ απ. 1 περίπτωση του υπ’ αριθμ.
116/22-3-2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας
και Προσβασιμότητας.
2. Την τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας Π-28
’’Οδός Αδιέξοδη’’ επί της οδού Κορνάρου, στο ύψος
συμβολής με την οδό Γρ. Ξενόπουλου, σύμφωνα με τη
μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας που αφορά την υπ’απ. 2
περίπτωση του υπ’ αριθμ. 116/22-3-2018 πρακτικού της
Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
3. Την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Κ-15 (Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών) και Π-21 (Διάβαση πεζών)
για την επισήμανση των πέντε διαβάσεων επί της οδού
Αμ. Ερυθρού Σταυρού, από το ύψος της οδού Αγ. Βαρβάρας έως τη συμβολή με την οδό Βάσσου, σύμφωνα με τη
μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας που αφορά την υπ’ απ. 3
περίπτωση του υπ’ αριθμ. 116/22-3-2018 πρακτικού της
Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
4. Την δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Μενάνδρου για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών,
την αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων Κ-16
(Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) πέριξ της σχολικής μονάδας με πινακίδες σχολικής ζώνης οι οποίες
εμπεριέχουν τις πινακίδες Κ-16 και Ρ-32 (Περιορισμός
μέγιστης ταχύτητας) και την ένδειξη ’’Προσοχή Σχολείο’’,
την μετατόπιση της πινακίδας Κ-16 επί της οδού Ειρήνης
Αθηναίας και την αντικατάσταση της με νέα ’ ’Πινακίδα
Σχολικής Ζώνης’’ σε νέα θέση και την τοποθέτηση σε
όλες τις θέσεις διαβάσεων περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος ζευγών πινακίδων Π-21 (Διάβαση Πεζών)
και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, σύμφωνα με τη
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά μέρος της
υπ’απ. 4 περίπτωση του υπ’ αριθμ. 116/22-3-2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
5. Την κατ’ εξαίρεση διέλευση από τον πεζόδρομο της
οδού Πιπίνου των οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως των κα-
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τοίκων της περιοχής, εφοδιασμένων με άδεια από το Δημοτικό όργανο Ελέγχου, εφόσον προβλέπεται και στην
παρ. 2γ του απ. 10 του Κανονισμού Χρήσης Διαχείρισης
Κοινοχρήστων Χώρων Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων-Πλατειών, με την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Ρ-7
(Απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήματα) και πρόσθετης πινακίδας τύπου Π-18Β (Επιτρέπονται μόνιμοι κάτοικοι οδού) επί της αρχής της οδού Πιπίνου, στο ύψος της
Καμάρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά την υπ’απ. 5 περίπτωση
του υπ’ αριθμ. 116/22-3-2018 πρακτικού της Επιτροπής
Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
6. Την πεζοδρόμηση της οδού Φρυγίας, εφόσον σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 6437/12-09-2017 έγγραφο
της Δ/νσης Δόμησης Καβάλας στο ρυμοτομικό σχέδιο
πόλεως Καβάλας η οδός Φρυγίας είναι πεζόδρομος, με
την τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης Ρ-55 (Οδός
υποχρεωτικής διέλευσης πεζών), Ρ-7 (Απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήματα) και Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή
πορείας), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά την υπ’απ. 6
περίπτωση του υπ’ αριθμ. 116/22-3-2018 πρακτικού της
Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας
7. Την τοποθέτηση κάθετης σήμανσης Ρ-40 (απαγόρευση στάσης- στάθμευσης) στο εύρος εισόδου-εξόδου
συνολικού μήκους καθαρών ανοιγμάτων 5,5 μέτρων που
αντιστοιχεί σε χώρο στάθμευσης πυλωτής και κλειστού
γκαράζ επί της οδού Ρόμβης 11 σύμφωνα με τη μελέτη
της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά την υπ’απ. 17 περίπτωση του υπ’ αριθμ. 116/22-3-2018 πρακτικού της
Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
8. Η σήμανση του χώρου κατά μήκος της κλίμακας που
καταλήγει στην οδό Κομνηνών στο ύψος 12-14 με οριζόντια σήμανση και συγκεκριμένα με κίτρινη διαγράμμιση
μήκους 2,50 μ. και πλάτους 1,00 μ. και σύμφωνα με τη
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά την υπ’απ. 18
περίπτωση του υπ’ αριθμ. 116/22-3-2018 πρακτικού της
Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας
9. Η δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Ομονοίας, στο ύψος του Καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς,
στη συμβολή με την οδό Π. Μελά με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά την υπ’ απ. 19 περίπτωση
του υπ’ αριθμ. 116/22-3-2018 πρακτικού της Επιτροπής
Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
Η παρούσα απόφαση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος να είναι
σύμφωνες με τις Τεχνικές Οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον.
2. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
3. Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων του θέματος έχει ο Δήμος Καβάλας, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια τους να αξιολογεί
την αποτελεσματικότητα του σε σχέση με το ευρύτερο
δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και
συντηρώντας τα σχετικά έργα.
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4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
5. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.
Τα πρωτότυπα σχέδια και η Τεχνική Περιγραφή που
αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διατηρούνται στο Αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Οράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) και στο αρχείο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
εφαρμόζεται με την τοποθέτησης των οικείων πινακίδων
σήμανσης και των διαγραμμίσεων. Η απόφαση αυτή θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13-7-2010).
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από
τη λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 2018
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 29982
(2)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ
235Α΄)
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας»
(ΦΕΚ 7Α) και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος
5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου
7 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205Α΄).
4. Την 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
5. Την. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ
757Β΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε και την αριθμ. Η.Π.
37338/1807/Ε.103 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός
μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας
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ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της,
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/
ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495Β΄).
6. Το π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40Α).
7. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α).
8. Τις διατάξεις του ν 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60Α) και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 2.
9. Τα άρθρα 28 και 28α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης, Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47Α΄).
10. Την 14138/15.05.2017 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου
ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 250 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. και ΑΔΑ :
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ).
11. Την 35748/30-05-2017 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες ....»
(ΦΕΚ 1971Β΄).
12. Την 82020/3372/16.07.1993 απόφαση του Υπ. Γεωργίας «5ετής απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή της
Κοινότητας Σκρά του Δασαρχείου Γουμένισσας» (ΦΕΚ
573Β΄).
13. Την 398/14.05.1998 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. «5ετής
απαγόρευση κυνηγιού στην περιοχή της Κοινότητας
Σκρά του Δασαρχείου Γουμένισσας Ν. Κιλκίς» (ΦΕΚ 547Β΄).
14. Την 8202/29.08.2003 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. «Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο, στην
περιοχή Βρύση Λοχία, δημοσίου δάσους Φανού Ν. Κιλκίς» (ΦΕΚ 1340Β΄).
15. Την 3415/09.04.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. «Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο» (ΦΕΚ
716Β΄).
16. Την 33790/03.06.2013 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. «Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 1548Β΄ και ΑΔΑ:ΒΕΖΚΟΡ1Υ-0ΒΠ).
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17. To 4472/07.05.2018 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Παιονίας «Ο Μέγας Αλέξανδρος».
18. Το 17/09.03.2018 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Παιονίας «Το Πάικο».
19. Την 4564/09-05-2018 εισήγηση του Δασαρχείου
Γουμένισσας για ανανέωση της απαγόρευσης θήρας
στην περιοχή Βρύση Λοχία της Τοπικής Κοινότητας Σκρά,
της Δημοτικής Ενότητας Αξιούπολης, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
20. Την αριθμ. 4649/16-05-2018 θετική εισήγηση της
Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την απαγόρευση θήρας όλων των θηραμάτων, για άλλα πέντε χρόνια έως και 31.07.2023, στην
έκταση εμβαδού έξι χιλιάδων και επτακοσίων δώδεκα
στρεμμάτων (6.712), στην περιοχή «Βρύση Λοχία» της
Τοπικής Κοινότητας Σκρά, της Δημοτικής Ενότητας Αξιούπολης, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, η οποία αποτυπώνεται στον συνημμένο
χάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
και οριοθετείται περιγραφικά ως ακολούθως:
Ξεκινάει από τον επαρχιακό δρόμο Αξιούπολης-Σκρά
στη θέση Βρύση Λοχία και με κατεύθυνση βόρεια ακολουθεί το ρέμα Λοχία μέχρι που συναντά το ρέμα Νεροφάγωμα.
Ακολουθεί το ρέμα ανατολικά μέχρι που συναντά
ανώνυμο ρέμα στα όρια των συστάδων 19θ και 19η το
οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια μέχρι τα σύνορα
με τη FYROM τα οποία ακολουθεί προς ανατολάς μέχρι
που συναντά το ανώνυμο ρέμα (Πυραμίδα 67ε) το οποίο
ακολουθεί με νότια κατεύθυνση μέχρι τη θέση Μύλοι
Χασάν Μπέη όπου συναντά δασικό δρόμο που τον ακολουθεί με κατεύθυνση νοτιοδυτική μέχρι τη θέση Ράχες.
Εκεί συναντά τον επαρχιακό δρόμο Αξιούπολης-Σκρά
τον οποίον ακολουθεί προς δυτικά μέχρι τη θέση Βρύση
Λοχία που είναι και η αφετηρία.
Το Δασαρχείο Γουμένισσας να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας–Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου 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 - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02026640607180008*

