
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανανέωση απαγόρευσης Θήρας ορισμένου χρό-
νου, στις περιοχές Φωτάδας, Βαλομανδρίου και 
Ρογγίων - Δήμων Τρικκαίων και Πύλης.

2 Τροποποίηση της 4109/21.06.2018 (ΦΕΚ 2522/
τ.Β΄/29.06.2018) απόφασης Δημάρχου που αφο-
ρά την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
των Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων του Δήμου 
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για το διάστημα 
01/07/2018 - 30/09/2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 2270/112662 (1)
Ανανέωση απαγόρευσης Θήρας ορισμένου χρό-

νου, στις περιοχές Φωτάδας, Βαλομανδρίου και 

Ρογγίων - Δήμων Τρικκαίων και Πύλης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 ν.δ. 86/ 

1969, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του 
ν. 177/1975 "περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα".

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 
757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργί-
ας "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας", όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 
1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/
4-2-1998) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-
2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονο-
μίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τις διατάξεις της αριθμ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/
1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης  
Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. 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».

5. Το ν. 3200/1995 περί Διοικητικής Αποκέντρωσης 
όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.».

7. Τη με αριθμό οικ. 6985/85797/01.06.2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης 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», δημο-
σιεύθηκε στο (ΦΕΚ Β΄ 2003/12.06.2017)και έλαβε αριθμό 
διαδικτυακής ανάρτησης 625ΙΟΡ10-ΟΣΩ.

8. Την αριθμ. 3036/14-6-2006 (ΦΕΚ. 838/Β΄/6-7-2006) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
περί Απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην 
περιοχή Φωτάδας, Βαλομανδρίου και Ρογγίων Δήμων 
Καλλιδένδρου, Πιαλείων και Φαλώρειας Ν. Τρικάλων, από 
20-08-2006 έως 19-08-2011.

9. Τη με αριθμό 1650/73925/5-7-2011 (ΦΕΚ 1706/Β΄/
1-8-2011) Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμέ-
νου χρόνου στην περιοχή Φωτάδας, Βαλομανδρίου 
και Ρογγίων Δήμων Καλλιδένδρου, Πιαλείων και Φαλώ-
ρειας Ν. Τρικάλων για ένα χρόνο και την 2191/115391/
18-06-2012 όμοια απόφαση της Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας 
για πέντε έτη.

10. Το με αριθμό 3387/102243/03-07-2017 έγγραφο 
του Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 03-07-2017 
Έκθεση-Εισήγηση του Δασολόγου Μάνιου Νικολάου σε 
συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυ-
νηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και 
εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας 
πανίδας της χώρας μας.

11. Τη με αριθμό 2124/102976/10-07-2017 (ΦΕΚ 2513/
Β΄/20-07-2017) Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορι-
σμένου χρόνου στην περιοχή Φωτάδας, Βαλομανδρί-
ου και Ρογγίων Δήμων Τρικκαίων και Πύλης απόφαση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.
Ελλάδας για πέντε έτη, από 20-08-2017 έως 19-08-2022.

12. Το με αριθμό 3952/112004/25-07-2018 έγγραφο 
του Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 25-07-2018 
Έκθεση-Εισήγηση του Δασολόγου Μάνιου Νικολάου 
σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης της 
θήρας για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και 
εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας 
πανίδας της χώρας μας.

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

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
τέσσερα(4) χρόνια, από 20-8-2018 μέχρι 19-8-2022, στην 
παραποτάμια έκταση των 2.300 στρεμμάτων περιοχή 
Φωτάδας, Βαλομανδρίου, Ρογγίων, Διποτάμου και Κεφα-
λόβρυσου Δήμων Τρικκαίων και Πύλης, Νομού Τρικάλων 
όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμ-
μα κλίμακας 1:20.000,το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας, που περικλείεται από την εξής 
οριογραμμή:

Αρχίζει από την γέφυρα δρόμου Ρογγίων-Βαλομανδρί-
ου στον Πηνειό ποταμό, από εκεί ακολουθεί το δρόμο 
προς τον οικισμό Φωτάδας βόρεια και δυτικά, φθάνει 
στη διασταύρωση με τον δρόμο που οδηγεί στο γήπεδο 
Φωτάδας όπου ακολουθώντας τον ανατολικά και βό-
ρεια περνά από το γήπεδο και καταλήγει στις όχθες της 
κοίτης του Πηνειού ποταμού. Από το σημείο αυτό σε 
ευθεία γραμμή βορειοανατολικά, περνά την κοίτη του 
Πηνειού ποταμού και συναντά απέναντι το ανάχωμα στη 

θέση Πομώνα Σακελάρη. Ακολουθώντας βορειοδυτικά 
ανάχωμα και σε απόσταση 520 μέτρων περίπου φθάνει 
σε αγροτικό δρόμο στα όρια με δασώδη παραποτάμια 
έκταση. Από εκεί και ακλουθώντας τον ίδιο αγροτικό 
δρόμο με κατεύθυνση βόρεια και βορειοανατολική και 
σε μήκος 800 μ περίπου φθάνει σε διασταύρωση με 
αγροτικό δρόμο προς Διπόταμο. Από εκεί ακολουθεί 
τα όρια με δασώδη έκταση με κατεύθυνση βόρεια και 
βορειοανατολική σε μήκος 600 μ περίπου όπου δια-
σταύρωση με σκυροστρωμένο αγροτικό δρόμο προς 
Διπόταμο. Από εκεί με κατεύθυνση βορειοανατολική 
ακολουθεί χωμάτινο δρόμο και σε απόσταση 900 μ. περί-
που φθάνει στη θέση Ξηροπόταμος. Από εκεί στρέφεται 
βορειοανατολικά και ακολουθώντας για 980 μ. περίπου 
αγροτικό δρόμο του αναδασμού φθάνει στη διασταύ-
ρωση με δρόμο κεφαλόβρυσου-Δυιόταμου στα όρια 
του οικισμού Κεφαλόβρυσου. Από εκεί ακολουθώντας 
τον ασφάλτινο δρόμο προς Διπόταμο και σε απόσταση 
1050 μ. φθάνει σε διασταύρωση με χωμάτινο δρόμο τον 
οποίο στρεφόμενο δυτικά και για απόσταση 75 μέτρων 
ακολουθεί έως διασταύρωση με άλλο αγροτικό δρό-
μο. Από εκεί στρέφεται νότια ακολουθώντας αγροτικό 
δρόμο σε απόσταση 1330 μ. φθάνει σε διασταύρωση με 
άλλο αγροτικό δρόμο τον οποίο ακολουθεί στρεφόμενο 
δυτικά και για απόσταση 200 μ. περίπου όπου φθάνει σε 
ανάχωμα το οποίο ακολουθεί στρεφόμενο νοτιοανατο-
λικά και σε απόσταση 1100 μ. περίπου έως ασφάλτινο 
δρόμο Ρογγίων-Βαλομανδρίου τον οποίο και ακολουθεί 
στρεφόμενο δυτικά έως την γέφυρα στον Πηνειό ποταμό 
από όπου και άρχισε.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2018-
2019.

Τρίκαλα, 31 Ιουλίου 2018

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Ν. Τρικάλων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ
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    Αριθμ. 4628 (2)
Τροποποίηση της 4109/21.06.2018 (ΦΕΚ 2522/

τ.Β΄/29.06.2018) απόφασης Δημάρχου που αφο-

ρά την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας προς 

συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 

των Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων του Δήμου 

Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για το διάστημα 

01/07/2018 - 30/09/2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του ν. 3852/2010 

περί συστάσεως Δήμων και καθορισμού αρμοδιοτήτων 
του Δημάρχου αντιστοίχως,

2. Τις διατάξεις της παρ.1 περ. δ΄ του άρθρου 7 του 
ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015), βάσει των οποίων 
στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του Κεφαλαίου Β΄ 
του ανωτέρω νόμου εντάσσονται οι Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. 
υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄ βαθμού,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4354/2015 περί 
καταργήσεως γενικών ή ειδικών διατάξεων κατά το μέ-
ρος που αυτές ρύθμιζαν θέματα που θίγονται από τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του αυτού νόμου,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015(ΦΕΚ 
176/Α/16.12.2015), με τις οποίες καθορίζονται η διαδι-
κασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης 
εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας του προσωπικού των 
ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και τα όρια αμοιβής αυτής,

5. Τις με αριθμ.: 7716/7458/01.03.2012 (ΦΕΚ 710/
Β΄/12.03.2012) και 25281/22880/11.06.2012 (ΦΕΚ 2002/
Β΄/19.06.2012) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την καθιέρωση 
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρε-
σιών του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη και συ-
γκεκριμένα:

- της Δ/νσης Kαθαριότητας και Ανακύκλωσης σε βάρ-
διες, όλες τις ημέρες του μήνα,

6. Τις έκτακτες ή επείγουσες καθώς και τις ιδιαίτερα 
αυξημένες ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανα-
κύκλωσης του Δήμου που λειτουργεί σε 12ωρη ή 24ωρη 
βάση όλες τις ημέρες του μήνα δίχως κατάργηση του 
πενθημέρου,

7. Την αριθμ. 4109/21.06.2018 (ΦΕΚ 2522/τ.Β΄/ 
29.06.2018) απόφαση του Δημάρχου Νίκαιας - Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη με θέμα: Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας 

προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας των 
Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας - Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη, για το διάστημα 01/07/2018 - 30/09/2018.

8. Την αριθμ. 239/13.11.2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη με 
την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018.

9. Το αριθμ. ΔΥ/19.07.2018 έγγραφο του Τμήματος Μι-
σθοδοσίας του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη με 
θέμα: «Κόστος νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 
Γ΄ Τριμήνου του έτους 2018 (01/07/2018-30/09/2018)».

10. Την αριθμ.: 40184/20.07.2018 βεβαίωση του Τμή-
ματος Προϋπολογισμού Οικονομικής Πληροφόρησης 
και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νί-
καιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με την οποία βεβαιώνεται η 
κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την λήψη της 
παρούσης απόφασης από τις πιστώσεις των σχετικών 
κωδικών του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού του 
έτους 2018.

11. Το οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 
3334/τ.Β΄/27.12.2013).

Α. Την τροποποίηση της αριθμ. 4109/21.06.2018 από-
φασης καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας προς συμπλή-
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας κατά το Α΄ σκέλος 
αυτής και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το σύνολο των 
εκατόν είκοσι έξι (126) ωρών ενός υπαλλήλου Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Μηχ/
γων - Μηχ/κων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλω-
σης του Δήμου μας, το οποίο θα είναι αυξημένο από την 
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως της παρούσας απόφασης κατά ογδόντα (80) ώρες.

Β. Από την λήψη της παρούσης απόφασης προ-
κύπτει επιπλέον κόστος δαπάνης ύψους ποσού πε-
ντακοσίων (500,00) ευρώ, η οποία βάσει της αριθμ. 
40184/20.07.2018 βεβαίωσης της αρμόδιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
των κάτωθι σχετικών κωδικών του προϋπολογισμού του 
έτους 2018:

30.6022.0003, 30.6052.0001, αποφασίζουμε:
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Νίκαια, 30 Ιουλίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040181709180004*
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