
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπο-
ρία καπνικών στον MOHAMMAD ALAMIN του 
Sammsodan.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MAHBUB (επ.) 
RAHMAN (ov.) του Late Uster και της Shafau για 
λαθρεμπορία καπνικών.

3 Έγκριση της 72/2018 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, περί 
σύστασης τεσσάρων (4) προσωρινών προσωπο-
παγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ, σε εφαρμογή 
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

4 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
του Τμήματος Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδεί-
ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μετα-
μόρφωσης.

5 Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ Κοι-
νωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δή-
μου Γλυφάδας.

6 Έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης, της υπ’ 
αριθμ. 8/46/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, για την «Έγκριση έκδοσης 
απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων, σύμφωνα με τη μελέτη προσωρινών κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων με τίτλο: ’’Μελέτη εργοτα-
ξιακής σήμανσης στο έργο: Δίκτυο και μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Κομποτίου’’».

7 Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων 
στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 
για την κυνηγετική περίοδο 2018 - 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπο-

ρία καπνικών στον MOHAMMAD ALAMIN του 

Sammsodan.

  Δυνάμει της 208/13/2018 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 02.11.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ' 
του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά 
λαθρεμπορία 255 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε 
την 23.10.2012 στην Αθήνα Αττικής (σχετ. η με αρ. πρωτ. 
1020/57369/3/24-10-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμή-
ματος Ασφαλείας Εξαρχείων), και δημοσιεύεται σύμφω-
να με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που ανα-
λογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό 
ποσό των οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και δύο λεπτών 
(843,02 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 91,46 €, 
Φ.Π.Α. 170,23 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 581,33 €.

2. Επιβλήθηκε στον MOHAMMAD ALAMIN του 
Sammsodan, γεν. το 01-01-1987 στο Μπαγκλαντές, κά-
τοικος Αθηνών, οδός Δερβενίων 55 και νυν αγνώστου 
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 150775923, πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα 
ευρώ και έξι λεπτών (2.529,06 €), ήτοι το τριπλάσιο των 
αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και φό-
ρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη του υπόκειται 
σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί 
Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.

  Ο Προϊστάμενος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MAHBUB (επ.) 

RAHMAN (ov.) του Late Uster και της Shafau για 

λαθρεμπορία καπνικών.

  Δυνάμει της 318/14/2018 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 21.11.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ' 
του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφο-
ρά λαθρεμπορία 71 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώ-
θηκε την 28.12.2011 στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. πρωτ. 
1057/9/66/29-12-2011 μηνυτήρια αναφορά του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Ακροπόλεως), και δημοσιεύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των διακοσίων είκοσι έξι ευρώ και δεκαεννέα 
λεπτών (226,19 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 
24,52 €, Φ.Π.Α. 45,67 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
156,00 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 27,91 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 128,09 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο MAHBUB (επ.) RAHMAN 
(ov.) του Late Uster και της Shafau, γεν. το 1979 στο 
Μπανγκλαντές, με τελευταία γνωστή διαμονή την Αθήνα, 
οδός Κολοκυνθούς αρ. 3, και νυν αγνώστου διαμονής, για 
τον οποίο εκδόθηκε το με αρ. 131018 Δελτίο Αιτήσαντος 
Άσυλο Αλλοδαπού, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 
2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη του υπόκειται 
σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί 
Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.

  Ο Προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 94553/30758 (3)
    Έγκριση της 72/2018 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής 

Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, περί 

σύστασης τεσσάρων (4) προσωρινών προσωπο-

παγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ, σε εφαρμογή 

αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις  του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)   

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α΄/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστι-
κές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ' αρ. 3575/2014 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), 
με την οποία δέχεται την αγωγή των εναγόντων Βασιλι-
κή Ραυτοπούλου του Ιωάννη, Αλεξάνδρα Καραπιπέρη 
του Λεωνίδα, Μαρίας Δακίδη του Βασιλείου, Χριστίνα 
Νικολαϊδου του Στέφανου και Μαρίας Μπαλιάλου του 
Χρήστου και αναγνωρίζει ότι οι ενάγοντες συνδέονται 
με το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλλη-
λεγγύης Δήμου Πεντέλης με σύμβαση εξαρτημένης ερ-
γασίας αορίστου χρόνου και υποχρεώνει το εναγόμενο 
να αποδέχεται τις υπηρεσίες των εναγόντων, σύμφωνα 
με τις συμβάσεις αυτές.

9. Την από 30-4-2015 (ΓΑΚ /ΕΑΚ/ΕΤΟΣ: 509837/ 
2843/2015) έφεση του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης κατά των 
εναγόντων και κατά της υπ' αριθμ. 3575/2014 απόφασης 
του ΜΠΑ.

10. Την υπ' αριθμ. 6/2018/13-2-2018 απόφαση Δ.Σ. του 
ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Πεντέλης περί παραίτησης του ΝΠΔΔ από το δι-
κόγραφο έφεσης μόνο κατά των τεσσάρων (4) πρώτων 
εφεσίβλητων και να εκδικαστεί η έφεση κατά της 5ης 
εφεσίβλητου Μπαλιάλου Μαρίας του Χρήστου.

11. Την από 28-2-2018 αίτηση μερικής παραίτησης από 
το δικόγραφο της υπό στοιχείο 9 Έφεσης, ήτοι την παραί-
τηση μόνο κατά των τεσσάρων (4) πρώτων εφεσίβλητων 
και να εκδικαστεί η έφεση κατά της 5ης εφεσίβλητου 
Μπαλιάλου Μαρίας του Χρήστου.

12. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. Κατάθεσης 2197/1-3-2018 (ΕΑΚ 
23/2018) έκθεση κατάθεσης παραίτησης Δικογράφου 
έφεσης στο Εφετείο Αθηνών.

13. Το 3873/2018/22-3-2018 Πιστοποιητικό του Πρω-
τοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο κατά της ανω-
τέρω 3575/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών δεν βρέθηκαν ένδικα μέσα πέραν της υπ' 
αριθμ. 509837/2843/2015 Έφεσης.
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14. Την 72/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, περί σύστασης τεσσά-
ρων (4) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, 
σε συμμόρφωση προς την ανωτέρω υπ' αρ. 3575/2014 
αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.

15. Το 30275/07-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνω-
ρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες 
με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, πα-
ράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση 
και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την 
εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904 
παρ. 2 περ. α' του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ' αρ. 72/2018 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνι-
κής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, περί 
σύστασης τεσσάρων (4) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στο ΝΠΔΔ, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστι-
κής απόφασης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΑΚΙΔΗ 

ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΕ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΕ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανι-
σμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ. Οι εν λόγω 
θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε 
τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
περίπου 9.300,00€ στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ για 
το υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2018 σε βάρος των 
Κ.Α. 15-3021.001 ΚΑΙ 15-6052.002. Ανάλογη δαπάνη, 
ύψος περίπου 55.500,00€ θα προβλεφθεί στους αντί-
στοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ επόμενων 
ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Αριθμ. 101330/32553 (4)
    Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

του Τμήματος Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παι-

δείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Με-

ταμόρφωσης. 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ   
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψιν
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)  

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Την 156/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Μεταμόρφωσης περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρί-
ου λειτουργίας του Τμήματος Πολιτισμού της Διεύθυν-
σης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 
Μεταμόρφωσης.

6. Την 326/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Μεταμόρφωσης περί συμπλήρωσης της ανωτέρω 
156/2018 απόφασης του ιδίου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, όλες τις 
ημέρες του  μήνα, του Τμήματος Πολιτισμού της Διεύ-
θυνσης  Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου   
Μεταμόρφωσης, για την υλοποίηση των πολιτιστικών 
δράσεων του Δήμου, που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, 
την υλοποίηση, την επίβλεψη αλλά και την καλλιτεχνική 
διεύθυνση και συμμετοχή του προσωπικού του τμήμα-
τος στη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
προγραμμάτων του Δήμου (1 ΤΕ Μουσικών, 1 διοικη-
τικός υπάλληλος, 1 Βοηθητικό προσωπικό) (θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες, χορός, όπερα, διαδραστικά - 
εκπαιδευτικά παιδικά προγράμματα, προγράμματα για 
ενήλικες, όπως λειτουργία χορωδιών, φιλαρμονικής, θε-
ατρικού εργαστηρίου και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
από όλους του τομείς της τέχνης).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 802,78 € περίπου σε βάρος του προϋπο-
λογισμού έτους 2018 του Δήμου Μεταμόρφωσης, που 
θα βαρύνει τον ΚΑ: 15.6022.0001, ανάλογη δε δαπάνη 
ύψους 4.816,68 € περίπου προκαλείται για τα επόμενα 
έτη σε βάρος του ίδιου κωδικού του προϋπολογισμού 
του Δήμου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 97994/31662 (5)
    Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ Κοι-

νωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση 

Δήμου Γλυφάδας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

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

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α΄/2013) περί δημοσίευσης των αποφάσεων που 
αφορούν ΝΠΔΔ των ΟΤΑ α' βαθμού.

6. Την 122/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Δ. Γλυφάδας περί συγχώνευσης ΝΠΔΔ και σύστα-
σης νέου Ν.Π.Δ.Δ. με ονομασία «Κοινωνική, Αθλητική 
και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 637/Β΄/19-4-2011.

7. Την 240/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Γλυφάδας, περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του ΝΠΔΔ, ως προς το άρθρο 5.

8. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 (ΦΕΚ 
2055/Β΄/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής.

9. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 59395/21881/14-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Διοίκησης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του ΝΠΔΔ «Κοι-
νωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου 
Γλυφάδας» ως προς την Διοίκηση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ, και 
συγκεκριμένα στο άρθρο 5 το οποίο έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 5
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο που αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη 
ως εξής:

- Έξι (6) δημοτικούς συμβούλου με τους αναπληρωτές 
τους εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από 
τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Οκτώ (8) μέλη με τους αναπληρωτές τους από τα 
οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και 
τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του 
Ν.Π.Δ.Δ.

- Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων.
Η θητεία των μελών ακολουθεί την θητεία της δημοτι-

κής περιόδου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 240 του ν. 3463/2006, όπως 
ισχύει.

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Γλυφάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει το 122/2011 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Δ. Γλυφάδας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

Ι

Αριθμ. 166202 (6)
    Έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης, της υπ' 

αριθμ. 8/46/2018 απόφασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ηπείρου, για την «Έγκριση έκδοσης 

απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμί-

σεων, σύμφωνα με τη μελέτη προσωρινών κυ-

κλοφοριακών ρυθμίσεων με τίτλο: ’’Μελέτη εργο-

ταξιακής σήμανσης στο έργο: Δίκτυο και μονάδα 

επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Κομποτίου’’».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999) «Κύρωση 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα το αρθ. 
10 παρ. 2 και το αρθ. 52 αυτού όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 9 του άρθ. 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/ 
Α΄/17-12-2014).

2. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30-05-1997) «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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3. Το ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/07-06-1998) «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

4. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2012) «Νέα αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα 
άρθρα 6 και 280 αυτού.

5. Το ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-05-2015) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
28 αυτού.

6. Το ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-02-2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

7. Το π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27-12-2010) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτι-
κής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 
του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/22-12-2016) «Πτωχευτικός 
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικει-
οθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων 
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του 
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

8. Την με αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003(ΦΕΚ 946/Β΄/2003) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής 
σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

9. Την με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ 905/Β΄/2011) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και οδη-
γιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)».

10. Την υπ' αριθμ. 13912/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-05-2017) με 
την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ο Βασίλειος Μιχε-
λάκης του Πολυκάρπου.

11. Την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύ-
κλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας 
για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - 
Εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 52 του ν. 2696/1999 
(ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 48 του 
ν. 4313/2014».

12. Το υπ' αριθμ. ΔΟΥ/1626/Φ-922/02-04-2015 έγγρα-
φο της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νο-
μοθέτησης του ΥΠΟΜΕΔΙ «Διευκρινίσεις για τη λήψη των 
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας».

13. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

14. Το με αρ. πρωτ. 15109/13-0-513 έγγραφο της 
Δ/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.

15. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 35082/1652/05-06-2014 από-
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΒΝΛ5ΟΡ1Γ-ΓΟΤ) 
για την «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων 
των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφο-
ρίας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

16. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 19783/269/14-04-2015 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ω7ΑΟΡ1Γ-ΤΟ2)
για την «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 
35082/1652/05-06-2014 απόφασης Γενικής Γραμματέως 
περί άσκησης αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των 
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει».

17. Το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 33278/394/08-06-2015 έγγρα-
φο του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροτα-
ξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Η. - Δ.Μ. 
«Οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία 
πληρότητας φακέλου της διαδικασίας έγκρισης κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ. 1 και 
3 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 9 του άρθ. 48 του ν. 4313/2014, ΦΕΚ 261/ 
Α΄/17-12-2014)».

18. Το υπ' αριθμ. ΔΟΥ/1978Φ-922/18-05-2015 έγγρα-
φο της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών και Δ/νσης 
Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, «διευκρινήσεις σχετικά με 
την έγκριση μελετών καθορισμού μέτρων, που αφορούν 
στη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση προ-
γραμματισμένων έργων σε οδούς που εμπίπτουν στο 
άρθρο 52 του ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

19. Το υπ' αριθμ. ΔΟΥ/4373/Φ-255/05-10-2015 έγγρα-
φο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί έγκρισης μελετών 
καθορισμού μόνιμων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας 
σε οδούς, που εμπίπτουν τις διατάξεις του άρθρου 52 
του ΚΟΚ».

20. Την αριθ. οικ.: 121885/20-09-2018 (ΦΕΚ 4107/
Β΄/2018) απόφαση Σ.Α.Δ.Η.Δ.Μ.: «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητι-
κών πράξεων και εγγράφων ’’Με εντολή Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας’’ 
στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους 
των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης της Χωροταξι-
κής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».

Ειδικότερα:
21. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 6955/19-06-18 έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεο-
δομίας του Δήμου Ζηρού με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
η θεωρημένη Τεχνική Έκθεση με θέμα: «Ρυθμίσεις κυκλο-
φορίας και Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης - ασφάλι-
σης» για το έργο: «ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙ-
ΣΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΣΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΧΘ 84+000» με: 
α) τον θεωρημένο προϋπολογισμό του έργου, και β) τη 
θεωρημένη οριζοντιογραφία.

22. Το με αριθ. πρωτ. 11007/17-07-2018 έγγραφο με 
το οποίο ζητήσαμε την υποβολή συμπληρωματικών 
στοιχείων στα στοιχεία του πιο πάνω εγγράφου της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολε-
οδομίας του Δήμου Ζηρού.
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23. Το με αριθ. πρωτ. 8600/01-08-2018 έγγραφο 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομίας του Δήμου Ζηρού και το αρ. πρωτ. οικ.: 
10397/3224/30-07-2018 έγγραφο του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου με το οποία μας διαβίβασαν την   
αριθμ. 8/46/25-07-2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΡ337Λ9-Ψ19).

24. Την με αριθ. πρωτ. 138785/05-09-2018 απόφα-
ση Σ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. με θέμα: Επικύρωση της υπ' αριθμ. 
8/46/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου με θέμα «Έγκριση έκδοσης απόφασης προσω-
ρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τη με-
λέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυμθίσεων με τίτλο: 
’’Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης στο έργο: Δίκτυο και 
μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Κομποτίου’’».

25. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις και η προτεινόμενη εργοταξιακή σήμαν-
ση - ασφάλιση: α) είναι προσωρινές και όχι μόνιμες, 
β) αποβλέπουν στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας των οχημάτων, την πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, και γ) δεν επηρεάζουν 
τις υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.

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

Εγκρίνουμε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
και εργοταξιακή σήμανση - ασφάλιση σύμφωνα με την 
θεωρημένη Τεχνική Έκθεση και την αντίστοιχη οριζο-
ντιογραφία. Οι ρυθμίσεις αφορούν στη σήμανση οδικού 
τμήματος της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αντιρρίου στη χθ 84+000, 
από τον Κόμβο Κομποτίου στη θέση Αγ. Νικολάου, εώς 
τη χθ 84+250 την δεύτερη είσοδο του οικισμού Αγ. Νι-
κολάου. Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η 
εξυπηρέτηση των εργοταξιακών μηχανημάτων για την 
κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΟ-
ΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ» 
και συγκεκριμένα:

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών αναπτύσσεται σε 

μήκος περίπου 250μ. και με τις περιοχές συναρμογών, η 
ζώνη επιρροής των εργασιών θα ξεπερνά τα 450μ.

Για την εκτέλεση των εργασιών γίνεται αποκλεισμός 
τμήματος του οδοστρώματος, δηλαδή της αριστερής 
λωρίδας από Ιωάννινα προς Αντίρριο για τη δημιουργία 
ζώνης 3.00 - 4.00 μέτρων για την είσοδο και έξοδο των 
εργοταξιακών μηχανημάτων και την εκτέλεση εργασιών. 
Στην κεντρική οδό για το χρονικό διάστημα διάρκειας 
των εργασιών στην Ε.Ο. εξασφαλίζονται δύο λωρίδες 
κυκλοφορίας πλάτους 3.50μ. η κάθε μία ανά κατεύθυνση. 
Επίσης θα γίνει μείωση της ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα σε 
απόσταση 200μ. εκατέρωθεν της ζώνης επιρροής των 
εργασιών.

Το διαθέσιμο υφιστάμενο ασφαλτόστρωμα οδόστρω-
μα ανέρχεται σε μέσο πλάτος περίπου 12.00μ. Για τη χρη-
σιμοποίηση του εύρους των 7.00μ για τις απαιτήσεις της 
κυκλοφορίας κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών 
απαιτούνται:

Ελάχιστες απαιτήσεις κυκλοφορίας
Ελάχιστο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας (Ε.Ο.)= 7.00μ
Ελάχιστο πλάτος κυκλοφορίας εργοταξιακών μηχ.= 4.00μ
Σύνολο απαιτούμενου πλάτους= 11.00μ
Οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις εφαρμόζονται για μέγι-

στη επιτρεπόμενη ταχύτητα 30χλμ/ώρα στη ζώνη εκτέ-
λεσης των έργων. Με τη σταδιακή μείωση της ταχύτητας 
από το όριο των 50χλμ/ώρα και λόγω προστασίας των 
εργαζομένων, θα τοποθετηθεί προστατευτικό πλαστικό 
πλέγμα χρώματος πορτοκαλί και η απαραίτητη κάθετη 
οριζόντια σήμανση.

Στις ζώνες συναρμογής τοποθετούνται σε αποστάσεις 
των 10.00μ κάθετες ρυθμιστικές πινακίδες. Στο υπόλοιπο 
μήκος της εργοταξιακής ζώνης τοποθετούνται ανά 20μ.

Οι εργασίες προβλέπεται να διεξαχθούν σε μια φάση 
στο σύνολο του μήκους του έργου. Η διαχείριση τηε 
κυκλοφορίας ρυθμίζεται από την προτεινόμενη ορίζο-
νται και κατακόρυφη σήμανση. Η οριζόντια σήμανση 
θα κατασκευαστεί εφ άπαξ. Η τοποθέτηση της κάθετης 
σήμανσης θα γίνει όπως προβλέπεται στο σχέδιο πριν τη 
ζώνη συναρμογής εισόδου και στο δεύτερο ήμισυ του 
έργου. Στο πρώτο ήμισυ που δεν εκτελούνται εργασίες 
θα τοποθετηθούν πλαστικοί κώνοι ή κολονάκια στην 
προέκταση της γραμμής τοποθέτησης του πορτοκαλί 
πλέγματος, εώς ότου συναντήσουν τη σήμανσης της 
ζώνης συναρμογής εισόδου.

Ο αποκλεισμός στην κυκλοφορία της οδού πρόκειται 
να διαρκέσει, όσο εκτελούνται εργασίες επί των δημο-
τικών οδών, βάση του χρονοδιαγράμματος του έργου. 
Η εξυπηρέτηση των μετακινήσεων στην περιοχή θα γί-
νεται κατά τη διάρκεια των εργασιών από εξιδεικευμέ-
νο προσωπικό του αναδόχου σε περιπτώσεις εκτάκτων 
αναγκών.

Β. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Θα τηρείται συγκεκριμένη μεθοδολογία εγκατάστα-

σης και απομάκρυνσης εργοταξίου (Προγραμματισμός -
Προέλεγχος, Προετοιμασία, Μεθοδολογία για τοποθέ-
τηση και απόσυρση σημάνσεων) και θα τηρούνται οι 
βασικές αρχές εγκατάστασης/ τοποθέτησης σημάνσεων 
και απόσυρσης σημάνσεων.

Η κάθετη σήμανση περιλαμβάνει:
Ζώνες περιοχής εργοταξίου - γεωμετρικά στοιχεία: Με-

ταβατική ζώνη εισόδου, Ζώνη έργων, Ζώνη Zuvaouovhc 
Εισόδου, Μεταβατική ζώνη εισόδου, Ζώνη έργων, Ζώνη 
συναρμογής εξόδου, Ζώνη αποκατάστασης της κυκλο-
φορίας, Ελάχιστες απαιτήσεις (ελάχιστο πλάτος λωρίδας 
κυκλοφορίας, ελάχιστο ελεύθερο ύψος κυκλοφορίας, 
μέγιστη κατά μήκος κλίση, ελάχιστες πλευρικές απο-
στάσεις).

Ανά ζώνη θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένοι τύ-
ποι πινακίδων όπως: Πινακίδες προειδοποίησης έργων 
(Κ-20), σταδιακής μείωσης ταχύτητας (Ρ-32), πληροφο-
ριακές πινακίδες αλλαγής της διατομής και της ροής 
κυκλοφορίας (Π-69, 69α, 70 και 70α), πληροφοριακές 
και ρυθμιστικές πινακίδες κατευθύνσεωνς προς τον ερ-
γοταξιακό διάδρομο κίνησης (Ρ-52, και 74, 75, 76, 77, 
78 και 79), πινακίδες τέλους ορίου ταχύτητας (Ρ-37) και 
άρσης των λοιπών ρυθμίσεων που έχουν πειβληθεί για 
την περιοχή του εργοταξίου (Ρ-36).
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Τοποθέτηση εξοπλισμού καθορισμού διαδρομών 
κυκλοφορίας: Κυκλοφοριακοί Κώνοι, Πινακίδες οριοθέ-
τησης έργων (Π-77 και Π-78), Εξοπλισμός αποκλεισμού 
λωρίδων, Φανοί κινδύνου, Εξοπλισμός κατευθύνσεως 
και αποκλεισμού, Ανακλαστήρες οδοστρώματος και 
πρόσθετα αντανακλαστικά στοιχεία σήμανσης, Ταινίες 
ακουστικής προειδοποίησης.

Γ. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ:
Σε μήκος περίπου 30- 50 μέτρων φράσσεται η εργοτα-

ξιακή περιοχή με πλαστικό πλέγμα χρώματος πορτοκαλί 
και τοποθετούνται ανά 10μ. πινακίδες Π-77 και Π-78 σε 
συνδυασμό εναλλάξ με την πινακίδα Ρ-52α, Ρ-52δ και 
φανούς. Δημιουργούνται εκατέρωθεν της εργοταξια-
κής ζώνης οι ζώνες συναρμογής των λωρίδων κυκλο-
φορίας, ώστε να προκύψει ο κυκλοφοριακός χώρος της 
μίας λωρίδας στην εργοταξιακή περιοχή. Οι ζώνες αυτές 
προσδιορίζονται με το φράξιμο από πλέγμα χρώματος 
πορτοκαλί και την τοποθέτηση των ανωτέρω πινακίδων. 
Η είσοδος και έξοδος των εργοταξιακών οχημάτων στην 
κυκλοφορία της κυρίας οδού γίνεται με την επιτήρηση 
εξειδικευμένου προσωπικού.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του φορεά του έργου και του οικείου 
Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 16 Οκτωβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
Ηπείρου

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΙΠΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 188938 Α.Β.Α.Δ. 34 (7)
    Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσε-

ων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλώ-

ρινας για την κυνηγετική περίοδο 2018 - 2019.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 

β. Τις διατάξεις του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α') «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις». 

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47 Α') «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκα-
τάσταση αδικών και άλλες διατάξεις, 

δ. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

ε. Τις διατάξεις του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α') «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδι-
οίκηση και άλλες διατάξεις», 

στ. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 ΦΕΚ 234/Α΄/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/
22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαι-
οσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής  αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις».

2. Την αριθ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολυκάρπου.

3. Την αριθ. 82395/01-06-2018 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και πα-
ροχής εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξε-
ων και εγγράφων «Με εντολή του Σ.Α.Δ.Η. - Δ.Μ.», στον 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων και στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων.

4. Το άρθρο 258 παρ. 3β και 3στ' του ν.δ. 86/1969 «Περί 
δασικού Κώδικα» όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 
και 3 του άρθρ.7  ν. 177/1975 (ΦΕΚ 5/Α΄/1975).

5. Το άρθρου 3 παρ. 5 της αριθ. 414985/29-11-1985 
(ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως τροποποιή-
θηκε με την υπ' αριθ. 87578/703/6-3-2007 κοινή υπουρ-
γική απόφαση σε συμμόρφωση με την 79/409/2-4-1979 
οδηγία της Ε.Ε «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών».

6. Την Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/
Β΄/6-9-2010) κοινή υπουργική απόφαση.

7. Την αριθμ. 143542/2086/31-07-2018 (ΦΕΚ 3416/
Β΄/10-08-2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας 
για την κυνηγετική περίοδο 2018 - 2019».

8. Τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Διοίκησης και 
Διαχείρισης Δασών της Υπηρεσίας.

9. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πα-
νίδας στο Ν. Φλώρινας έναντι των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών που μπορεί να εκδηλωθούν στην περιοχή, 
κατά τη διάρκεια των οποίων μειώνεται σημαντικά η 
αμυντική ικανότητα των θηραμάτων και τα οποία και-
ρικά φαινόμενα καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη 
διαβίωση των ειδών της άγριας πανίδας, εντός των βι-
οτόπων τους. 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην πε-
ριοχή αρμοδιότητας (όρια της Περιφερειακής Ενότητας 
Φλώρινας) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 
2018 - 2019, όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται πλή-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ66194 Τεύχος Β’ 5621/14.12.2018

ρως με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των 
ιχνών επί της χιόνος και σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυ-
σμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων και παγετού 
μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969 και 996/
1971, του ν. 177/1975 και των αριθ. 414985/29-11-1985
και Η.Π. 37338/1807/Ε103/1-9-2010 κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται 
στα αρμόδια όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ., 
των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας, μέλη των Κυνηγετικών 
Συλλόγων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της μέχρι το 
τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2018 - 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φλώρινα, 19 Νοεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Δασών Ν. Φλώρινας

ΣΟΦΙΑ ΓΛΟΥΦΤΣΗ    

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