
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 747/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.

2 Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφορικών ρυθμί-
σεων επί της οδού Αφεντούλη σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 415/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

3 Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για πέντε (5) χρό-
νια σε έκταση 4.200 στρεμ. στη θέση «Γιαλτάς» της 
Δ.Κ. Γόννων, της Δ.Ε. Γόννων, του Δήμου Τεμπών - 
περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.

4 Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για πέντε (5) χρό-
νια στη Θέση «Κάστρο» της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, 
της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ - περιο-
χής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 32346/224 (1)
Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 747/2018 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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 την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις”.

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) “Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) “Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατά-
ξεις” όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.2.2016) “Μέτρα για 
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες δι-
ατάξεις”.

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999), 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 
9 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014).

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) 
περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) 
“Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα”.

8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) “Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”.

9. Την υπ’ αριθμ. 15869/15.5.2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017) με 
την οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47601/17682/8.6.2017 
(ΦΕΚ 2056/Β΄/14.6.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

11. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.5.2013 έγγραφο της Δ/
νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα “Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων”.

12. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.9.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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“Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρ-
θρου 52Α του ν. 2696/1999” όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 22769/12259/19.3.2015 (ΑΔΑ: 
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.9.2013 έγγρα-
φο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
“Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαί-
ους χώρους λιμένων”.

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21280/6248/26.3.2019 έγγραφο 
της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθεί-
σα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ 
αριθμ. 747/19.12.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Κηφισιάς, για κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις στην οδό Παλαιολόγου στη Νέα Ερυθραία, με τα 
συνημμένα της.

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33895/10.8.2018 εισήγηση 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς με 
θέμα: «Διαβίβαση Τεχνικής Μελέτης “Σήμανση αναγγε-
λίας κινδύνου επί της οδού Παλαιολόγου στη Νέα Ερυ-
θραία”» και την από 10.8.2018 Τεχνική Μελέτη της Δ/
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει της οποίας λήφθηκε η 
υπ’ αριθμ. 83/31.10.2018 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Την υπ’ αριθμ. 83/31.10.2018 απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίνονται ομόφωνα 
οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

18. Την υπ’ αριθμ. 747/19.12.2018 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς με την οποία 
εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου 
Κηφισιάς όπως βεβαιώνεται στην 747/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, απο-
φασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στον Δήμο Κηφισιάς:

• Καθορισμός μέγιστης ταχύτητας κίνησης των οχη-
μάτων τα 30χλμ/ώρα, στην οδό Παλαιολόγου στη Νέα 
Ερυθραία στο τμήμα μεταξύ των οδών Αχιλλέως και 
Σαπφούς, με τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων (Ρ-32).

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 
(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Κηφισιάς σε κατάλληλες θέσεις εκτός του 
οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται χωρίς εμπόδια 
η κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

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

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους.

7. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 33895/10.8.2018 εισήγηση της Δ/
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς με θέμα: 
“Σήμανση αναγγελίας κινδύνου επί της οδού Παλαιολό-
γου στη Νέα Ερυθραία”, και την από 10.8.2018 Τεχνική 
Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών βάσει της οποί-
ας λήφθηκε η 747/19.12.2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 4579 (2)
Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφορικών ρυθμί-

σεων επί της οδού Αφεντούλη σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 415/2019 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

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 
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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. 19383/24.4.2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης Α.Δ./Μ.Θ. (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 
3374/8.5.2019) με το οποίο διαβιβάζει στην υπηρεσία 
τον φάκελο του έργου και βεβαιώνει για το νομότυπο 
στη διαδικασία έκδοσής της.

12. Την υπ’ αριθμ. 415/18.3.2019 απόφαση Δ.Σ. του Δή-
μου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 6ΛΕΔΩΡ5-ΟΛΡ) με συνημμένη 
την ΑΠΟ 29.1.2019 σχετική Τεχνική έκθεση με το σχέδιο 
Σ1 κλ. 1:200 που τη συνοδεύουν όπως συντάχθηκαν από 
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

13. Το με αριθμ. πρωτ. 3374/28.5.2019 έγγραφο της 
υπηρεσίας.

14. Το με αριθμ. πρωτ. 64400/4715/4.6.2019 έγγραφο 
του Δήμου Θεσσαλονίκης με το οποίο διαβιβάζονται 
στην υπηρεσία συμπληρωματικά στοιχεία επί της τεχνι-
κής μελέτης που συνοδεύει την ΑΔΣ του θέματος.

15. Το γεγονός οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέμα-
τος δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς.

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

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα 

με τα παραπάνω σχετικά συμβάλλουν στην εξυπηρέτη-
ση των πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών 
συνθηκών της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση μόνιμων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφο-
ρίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 415/2019 απόφαση Δη-
μοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης και 

συγκεκριμένα την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
στην πλευρά των άρτιων οικοδομικών αριθμών και τον 
καθορισμό της στάθμευσης στην πλευρά των περιττών 
οικοδομικών αριθμών, με τους όρους και περιορισμούς 
του αρθ. 34 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

• Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας 
(ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές.

• Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων θέματος έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποί-
ος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής τους να 
αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του σε σχέση με το 
ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολου-
θώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα.

• Η χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης πάρα την 
οδό οφείλει να τηρεί τους κανόνες και περιορισμούς του 
αρθ. 34 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και θα πρέπει να οριοθετηθεί με την εφαρμογή 
της κατάλληλη οριζόντιας σήμανσης του οδοστρώματος 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Κ.Ο.Κ.

• Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις 
ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

• Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
και δεν υποκαθίστανται άλλες απαιτούμενες άδειες ή 
εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση και την 
λειτουργία του έργου.

• Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών, 
πραγματοποιείται από τους φορείς που τις συντη-
ρούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται και 
δεν υποκαθίστανται άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρί-
σεις που απαιτούνται για την υλοποίηση και την λειτουρ-
γία του έργου.

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

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρ-
μόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σή-
μανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο 
οδόστρωμα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2019 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ. 3895/116777 (3)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για πέντε (5) χρό-

νια σε έκταση 4.200 στρεμ. στη θέση «Γιαλτάς» 

της Δ.Κ. Γόννων, της Δ.Ε. Γόννων, του Δήμου Τε-

μπών - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λά-

ρισας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 

«(ΦΕΚ 7/Α΄/18.1.1969) περί Δασικού Κώδικος, που 
προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του άρθρου 7, του 
ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/27.9.1975) «περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του νομοθετικού 
διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος».

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».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22.3.1993) 
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα δια-
νομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια- και 
άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρ. 28 του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/
27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας».

8. Την αριθμ. 67253/1710/2.4.1996 διαταγή του Υπουρ-
γείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου 
ορισμένου χρόνου.

9. Το άρθρο 29α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/20.6.1985) που προ-

στέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/
Α΄/10.9.1992).

10. Την υπ’ αριθμ. 6985/85797/1.6.2017 (ΦΕΚ 2003/
Β΄/12.6.2017), (ΑΔΑ:625ΙΟΡ10-ΟΣΩ) απόφαση του Συ-
ντονιστή της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. «περί μεταβίβασης αρμοδιο-
τήτων κ.λπ.».

11. Την με αριθμ. 900/25968/8.2.2013 απόφαση της 
Γ.Γ.Α.Δ.Θ. - Στ.Ε. (ΦΕΚ 1753/Β΄/18.7.2013) για πενταετή 
απαγόρευση θήρας στη θέση «Γιαλτάς» της Δ.Κ. Γόννων, 
της Δ.Ε. Γόννων, του Δήμου Τεμπών - περιοχής ευθύνης 
του Δασαρχείου Λάρισας.

12. Την ανάγκη απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των 
θηραμάτων στην εν λόγω περιοχή, έτσι ώστε να επέλθει 
φυσική αναπαραγωγή και αύξηση του φασιανού, γιατί η 
προς απαγόρευση έκταση (παραποτάμια) είναι ιδανικός 
βιότοπος του ανωτέρω είδους, με σκοπό την προστασία, 
ανάπτυξη, αναπαραγωγή και διαχείριση του θηραμα-
τικού κεφαλαίου και της άγριας πανίδας της περιοχής, 
αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της 900/25968/8.2.2013 από-
φασης, της Γ.Γ.Α.Δ.Θ. - Στ.Ε. (ΦΕΚ 1753/Β΄/18.7.2013) και 
απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων στη θέση 
«Γιαλτάς» της Δ.Κ. Γόννων, της Δ.Ε. Γόννων, του Δήμου 
Τεμπών σε έκταση 4.200 στρεμ. για πέντε (5) χρόνια ήτοι 
από 1.8.2019 μέχρι 31.7.2024.

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται στο σχετικό από-
σπασμα ορθοφωτοχάρτη που συνοδεύει την παρούσα 
και ορίζεται ως εξής:

Ανατολικά: Από γέφυρα του δρόμου Τ.Κ. Μακρυχω-
ρίου - Δ.Κ. Γόννων, ακολουθεί το δρόμο προς την Δ.Κ. 
Γόννων.

Βόρεια: Από Δ.Κ. Γόννων ακολουθεί το δρόμο προς 
Τ.Κ. Ροδιάς μέχρι την διασταύρωση προς οικισμό Ελιάς, 
θέση «Εικονοστάσι».

Δυτικά: Από την θέση «Εικονοστάσι» ακολουθεί τον 
αγροτικό δρόμο μέχρι τον Πηνειό ποταμό.

Νότια: Από την συνάντηση του αγροτικού δρόμου με 
τον Πηνειό ποταμό, ακολουθεί το ποτάμι, μέχρι την γέ-
φυρα της αφετηρίας.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετικής Ομο-
σπονδίας, Κυνηγετικούς Συλλόγους Ν. Λάρισας και σε 
κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
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Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη
- Όρια περιοχής απαγόρευσης θήρας, 4.200 στρεμ. στη θέση «Γιαλτάς» της Δ.Κ. Γόννων του Δήμου Τεμπών

Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87
A/A X Y

0 370055.77 4409905.23
1 369804.42 4410261.09
2 369698.59 4410589.18
3 369579.52 4411413.36
4 369497.50 4412123.76
5 369341.40 4412066.88
6 369076.81 4412040.42

A/A X Y
7 368997.44 4412148.90
8 368986.86 4412244.15
9 368857.21 4412487.56

10 368521.19 4412569.59
11 368166.65 4412458.46
12 367976.14 4412297.07
13 367669.23 4411982.21
14 367682.46 4411906.81
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A/A X Y
15 367632.19 4411839.33
16 367417.87 4411748.06
17 367227.37 4411630.31
18 367523.71 4411224.18
19 367624.25 4411076.01
20 367740.67 4410859.05
21 367981.44 4410529.65
22 368177.23 4410413.23
23 368545.00 4410265.06
24 368986.86 4410116.90
25 369182.65 4410069.27
26 369436.65 4410058.69
27 369732.98 4409915.81

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 12 Ιουλίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Δασάρχης Λάρισας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 3896/116800 (4)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για πέντε (5) χρό-
νια στη Θέση «Κάστρο» της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, 
της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ - περιο-
χής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 

«(ΦΕΚ 7/Α΄/18.1.1969) περί Δασικού Κώδικος, που 
προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του άρθρου 7, του 
ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/27.9.1975) «περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος».

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».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22.3.1993) 
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα δια-
νομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια- και 
άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρ. 28 του ν. 4325/2015 
«Ενδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμιση Γρα-

φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/
27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας».

8. Την αριθμ. 67253/1710/2.4.1996 διαταγή του Υπουρ-
γείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου 
ορισμένου χρόνου.

9. Το άρθρο 29α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/20.6.1985) που προ-
στέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/
Α΄/10.9.1992).

10. Την υπ’ αριθμ. 6985/85797/1.6.2017 (ΦΕΚ 2003/
Β΄/12.6.2017), (ΑΔΑ: 625ΙΟΡ10-ΟΣΩ) απόφαση του Συ-
ντονιστή της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. «περί μεταβίβασης αρμοδιο-
τήτων κ.λπ.».

11. Την ύπαρξη και λειτουργία, στην εν λόγω περι-
οχή, πυρήνα προσαρμογής - απελευθέρωσης λαγών, 
του οποίου η μελέτη κατασκευής του, εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 216/14942/2.2.2012 απόφαση της Δ/νσης Δασών 
Ν. Λάρισας.

12. Την με αριθμ. 887/25673/8.2.2013 απόφαση της 
Γ.Γ.Α.Δ.Θ. - Στ.Ε. (ΦΕΚ 1753/Β΄/18.7.2013) για πενταετή 
απαγόρευση θήρας στη Θέση «Κάστρο» της Τ.Κ. Μαυ-
ροβουνίου, της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ - 
περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας».

13. Την ανάγκη απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των 
θηραμάτων στην εν λόγω περιοχή, έτσι ώστε να εξασφα-
λιστεί ο εμπλουτισμός της ευρύτερης περιοχής με τα ήδη 
υπάρχοντα θηράματα, καθώς και με τους λαγούς που θα 
αναπτυχθούν στον πυρήνα προσαρμογής, γιατί είναι ιδα-
νικός βιότοπος των ανωτέρω θηραμάτων (λόγω επάρ-
κειας τροφής -νερού- ευνοϊκών συνθηκών κάλυψης και 
βιοποικιλότητας του τοπίου), με σκοπό την προστασία, 
ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού κεφαλαί-
ου και της άγριας πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της με αριθμ. 887/25673/
8.2.2013 (ΦΕΚ 1753/Β΄/18.7.2013) απόφασης της 
Γ.Γ.Α.Δ.Θ. - Στ.Ε. και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των 
θηραμάτων στη Θέση «Κάστρο» της Τ.Κ. Μαυροβουνί-
ου, της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ, σε έκταση 
1.215 στρεμ. για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 1.8.2019 μέχρι 
31.7.2024.

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται στο σχετικό από-
σπασμα ορθοφωτοχάρτη που συνοδεύει την παρούσα 
και ορίζεται ως εξής:

Ξεκινάει από τη θέση «Γύφτος», ακολουθεί τον ασφαλ-
τοστρωμένο δρόμο παράλληλα με τον επαρχιακό δρόμο 
Λάρισας - Καρδίτσας με νότια κατεύθυνση, μέχρι συνα-
ντήσεως αγροτικού δρόμου.

Στη συνέχεια ακολουθεί με Δυτική κατεύθυνση τον 
υφιστάμενο αγροτικό δρόμο μέχρι να φτάσουμε στη 
θέση «Στέρνες», και από εκεί λοξώς ανέρχεται δια της 
εκείθεν μισγάγγειας μέχρι να συναντήσει τη θέση «Πε-
τρομάγουλα».

Από εκεί κατέρχεται βόρεια διά της θέσης «Αιόρος» 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36687Τεύχος B’ 3039/26.07.2019

μέχρι συναντήσεως αγροτικού δρόμου διά της θέσης 
«Μάννα Νερού» τον οποίο ακολουθεί μέχρι συναντή-
σεως το σημείο αφετηρίας.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και σε κάθε φιλό-
νομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη
- Όρια περιοχής απαγόρευσης θήρας 1.215 στρεμ. στη Θέση «Κάστρο» της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, του Δήμου Κιλελέρ.

Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87
A/A X Y

0 350593.58 4376352.82
1 350528.96 4376314.58
2 350370.21 4376225.95
3 350233.95 4376142.61
4 350188.97 4376116.15
5 350138.49 4376090.88
6 350103.24 4376071.56
7 350031.80 4376047.75

A/A X Y

8 349942.51 4376031.22

9 349834.69 4376023.28

10 349798.97 4376021.96

11 349760.60 4376013.36

12 349640.88 4376005.42

13 349578.04 4375995.50

14 349555.55 4376011.37

15 349523.14 4376042.46
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A/A X Y
16 349473.53 4376048.41
17 349445.75 4376046.43
18 349392.17 4376058.34
19 349173.89 4376065.61
20 349146.77 4376065.61
21 349098.48 4376053.04
22 349021.75 4376029.23
23 348966.85 4376026.59
24 348899.38 4376057.67
25 348870.28 4376027.25
26 348848.45 4376017.99
27 348826.62 4376017.99
28 348812.73 4376017.99
29 348753.86 4376060.98
30 348712.85 4376057.01
31 348688.38 4376058.34
32 348660.60 4376038.49
33 348653.98 4376005.42
34 348638.11 4375964.41
35 348640.75 4375908.85
36 348626.20 4375867.84
37 348582.54 4375825.50
38 348550.79 4375791.11
39 348532.27 4375769.94
40 348513.75 4375750.76
41 348512.43 4375735.54
42 348540.21 4375719.01
43 348566.67 4375707.10
44 348614.29 4375696.52
45 348633.48 4375685.27
46 348640.09 4375632.36
47 348633.48 4375607.88
48 348618.26 4375583.41
49 348584.53 4375571.50
50 348510.45 4375543.06
51 348452.24 4375529.17
52 348437.42 4375513.69
53 348428.42 4375488.82
54 348429.75 4375443.84
55 348453.56 4375396.21
56 348449.59 4375378.35
57 348440.86 4375372.40
58 348391.38 4375356.26
59 348390.72 4375347.93
60 348408.58 4375350.57
61 348429.75 4375342.50

A/A X Y
62 348465.73 4375318.43
63 348480.02 4375308.11
64 348501.19 4375300.96
65 348569.98 4375314.85
66 348630.83 4375304.93
67 348706.90 4375277.15
68 348763.78 4375288.40
69 348794.21 4375298.32
70 348866.31 4375319.49
71 348933.78 4375338.02
72 348960.24 4375324.78
73 349040.27 4375306.26
74 349076.66 4375322.79
75 349138.17 4375309.56
76 349185.80 4375304.27
77 349224.82 4375280.46
78 349261.86 4375276.49
79 349291.63 4375276.49
80 349326.03 4375293.69
81 349358.44 4375271.20
82 349400.11 4375267.23
83 349419.95 4375253.34
84 349437.35 4375220.40
85 349461.16 4375209.82
86 349519.37 4375297.13
87 349627.85 4375400.32
88 349688.51 4375446.49
89 349789.24 4375479.69
90 349888.93 4375512.63
91 349978.89 4375551.00
92 350037.95 4375567.01
93 350104.10 4375588.17
94 350175.54 4375627.86
95 350252.26 4375683.42
96 350307.83 4375736.34
97 350352.81 4375794.55
98 350434.83 4375918.90
99 350482.45 4376022.09

100 350540.66 4376167.61
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 12 Ιουλίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Δασάρχης Λάρισας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030392607190008*
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