
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Προσοτσάνης με την επωνυ-
μία «Νομικό Πρόσωπο Δήμου Προσοτσάνης».

2 Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση 
6.718,00 στρεμμάτων στην περιοχή Πυργαδικίων, 
της Τοπικής Κοινότητας Πυργαδικίων, της Δημο-
τικής Ενότητας Παναγιάς, του Δήμου Αριστοτέλη, 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7522 (1)
  Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Προσοτσάνης με την επω-

νυμία «Νομικό Πρόσωπο Δήμου Προσοτσάνης».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 102, 103 και 280 του 

ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010)».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/ 
2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α΄/8-6-2006).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 12 του 
ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Εν-
σωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ/τος 142/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες μέχρι την έναρξη 
της λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 
Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α. και των 
νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρ-
θρο 214 του ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προ-
σωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού - Οικονομικού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

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» (Α΄ 47).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄/22.4.2005).

7. Την 14138/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/26.05.2017) περί διορισμού 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7).

8. Τη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Προ-
σοτσάνης Ν. Δράμας, με την επωνυμία «Νομικό Πρό-
σωπο Δήμου Προσοτσάνης» σύμφωνα με την 65/2011 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Προσοτσάνης, 
ΦΕΚ 1241/Β΄/14.06.2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την 314/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Προσοτσάνης (ΦΕΚ 1401/τ. Β΄/30.4.2012) και την 
65/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Προσοτσάνης, που εγκρίθηκε με την 5193/2014 από-
φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 1588/τ. Β΄/17.6.2014).

9. Την 121/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Προσοτσάνης Ν. Δράμας με την οποία τρο-
ποποιείται η ισχύουσα συστατική πράξη του ΝΠΔΔ του 
Δήμου Προσοτσάνης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 121/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης Ν. Δράμας με 
την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του ΝΠΔΔ 
του Δήμου Προσοτσάνης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις 65/2011, 314/2012 και 65/2014 αποφά-
σεις του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης (ΦΕΚ 
1241/Β΄/14.6.2011, ΦΕΚ 1401/τ. Β΄/30.4.2012 και ΦΕΚ 
1588/τ. Β΄/17.6.2014), στα ακόλουθα στοιχεία της:

α) στην παράγραφο 2 της πράξης, στην υπηρεσία Κοι-
νωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης αντικαθίσταται η 
περίπτωση 2, ως εξής:

- «Η λειτουργία Παιδικών, Βρεφικών, Βρεφονηπιακών 
σταθμών, για την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερή-
σια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων, 
βρεφών εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, 
συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη 
των παιδιών και η προπαρασκευή τους για τη φυσική 
μεταβίβαση από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό πε-
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ριβάλλον».
β) στην παραγράφου 2 της πράξης, στην υπηρεσία 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης προστίθεται 
η περίπτωση 5, ως εξής:

- «Η ίδρυση και λειτουργία Βρεφικού Τμήματος/των 
και η ένταξη αυτού /τών σε ήδη λειτουργούντα/ντες 
Παιδικό/ούς Σταθμό/ούς».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 65/2011, 314/2012 και 
65/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Προσο-
τσάνης (ΦΕΚ 1241/Β΄/14.6.2011, ΦΕΚ 1401/τ. Β΄/30.4.2012 
και ΦΕΚ 1588/τ. Β΄/17.6.2014).

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης και στο προϋπο-
λογισμό του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή 24 Ιουλίου 2018 

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

        Αριθμ. 39401 (2)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση 

6.718,00 στρεμμάτων στην περιοχή Πυργαδικί-

ων, της Τοπικής Κοινότητας Πυργαδικίων, της Δη-

μοτικής Ενότητας Παναγιάς, του Δήμου Αριστο-

τέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

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, παράγρα-
φος 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 αριθμ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ. 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

5. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γε-
ωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» 
(ΦΕΚ 757Β΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε και την αριθμ. 
Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασι-
ών για τη διατήρηση της άγριας 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 Υπουρ-
γείου 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 βιο-
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60Α΄) και συγκε-
κριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 2.

9. Τα άρθρα 28 και 28α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47Α΄).

10. Την αριθμ. 14138/15.05.2017 απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 250 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. και ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ).

11. Την αριθμ. 49124/01-08-2011 (ορθή επανάληψη 
07-09-2011) απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας Θράκης «Απαγόρευση 
θήρας για ορισμένο χρόνο» με την οποία εγκρίθηκε η 
απαγόρευση θήρας παντός θηράματος για πέντε χρόνια 
δηλαδή από 20-08-2011 μέχρι και 19-08-2016 στην πε-
ριοχή Πυργαδικίων Δήμου Αριστοτέλη, εκτάσεως 6.250 
στρεμμάτων (ΦΕΚ 1872Β΄ και ΑΔΑ: 4ΑΧΖΟΡ1Υ-Τ0Α).

12. Την αριθμ. 2304/14-02-2018 εισήγηση του Δασαρ-
χείου Αρναίας.

13. Την αριθμ. 2538/20-02-2018 θετική εισήγηση της 
Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής.

14. Το αριθμ. 12793/07-03-2018 έγγραφο.
15. Την ιδιαίτερη αξία της βιοποικιλότητας της περιο-

χής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα για δύο χρόνια έως και 

29.06.2020 σε έκταση 6.718,00 στρεμμάτων στην περι-
οχή Πυργαδικίων, της Τοπικής Κοινότητας Πυργαδικίων, 
της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς, του Δήμου Αριστοτέ-
λη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, τα όρια της 
οποίας αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό δι-
άγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα-
ρούσας. Τα περιγραφικά όρια ακολουθούν τη διαδρομή: 

Νοτιοανατολικά από παραλία «Μαλαθριάς» και με Βό-
ρεια κατεύθυνση στην αντιπυρική ζώνη και δασόδρομο 
στη θέση «Καμινάκι», ακολούθως με κατεύθυνση Δυτική 
κατά μήκος της αντιπυρικής ζώνης και κορυφογραμμή 
στη θέση «Καστέλι-Γιώργη Ράχη» και ακολούθως τη κο-
ρυφογραμμή «Σμαρακλί Μετόχι» με Νότια κατεύθυν-
ση μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο «Αγίου 
Ιωάννη-Πυργαδικίων, τον οποίον ακολουθεί μέχρι τον 
οικισμό των Πυργαδικίων και στο ανατολικό όριο αυτού 
καταλήγει στη θάλασσα όπου ακολουθεί την ακτογραμ-
μή μέχρι τη θέση «Μαλαθριά» που είναι και η αφετηρία.

Το Δασαρχείο Αρναίας να μεριμνήσει για την έκδοση 
σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπη-
ρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπον-

δία Μακεδονίας-Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλό-
γους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ    
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040972009180004*
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