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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Νομιμοποίηση του Ορειβατικού Καταφυγίου 
«Κισσάβου» στο όρος Όσσα, στη θέση «Κάναλος», 
της Τ.Κ. Σπηλιάς, Δ.Ε. Νέσσωνος, Δ. Τεμπών, της 
Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2 Έγκριση της αρ. 179/2016 απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δελφών που αφορά στη λήψη 
απόφασης με θέμα «Κυκλοφοριακή μελέτη οδού 
Ανώνυμης 4ης (ΚΤΕΛ)» στη Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. 
Άμφισσας του Δήμου Δελφών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 19691 (1)
   Νομιμοποίηση του Ορειβατικού Καταφυγίου 

«Κισσάβου» στο όρος Όσσα, στη θέση «Κάνα-

λος», της Τ.Κ. Σπηλιάς, Δ.Ε. Νέσσωνος, Δ. Τεμπών, 

της Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 12 του ν. 4280/2014 

(ΦΕΚ Α' 159) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 

πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις 
δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α' 25) 
«Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 998/1979, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 
(ΦΕΚ Α' 159) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 
πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις 
δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α' 269) 
«Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές 
απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του α.ν. 864/1937 
(ΦΕΚ Α' 377) «Περί συστάσεως και λειτουργίας Τουρι-
στικών ή Ταξιδιωτικών Γραφείων και περί Τουριστικών 
και Εκδρομικών Σωματείων», όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν.δ. 3430/1955 (ΦΕΚ Α' 307) 
«Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως 
διατάξεων περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και 
άλλων τινών διατάξεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν 771/1945 (ΦΕΚ 
Α' 321) περί παραχώρησης κτισμάτων στον Ορειβατικό 
Σύνδεσμο.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 
Α' 180) περί σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης 
και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελ-
ληνικό Οργανισμό Τουρισμού, όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 148 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82), περί Ειδι-
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κής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουρι-
στικών Επενδύσεων στον EOT και με το άρθρο 14 του 
ν. 4179/2013 (ΦΕΚ Α' 175) περί μεταφοράς της Ειδικής 
Υπηρεσίας του EOT του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 στο 
Υπουργείο Τουρισμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 περ. ηη του ν. 4276/
2014 (ΦΕΚ Α' 155) περί ορισμού των ορειβατικών κατα-
φυγίων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του ν.δ. 3430/1955 
(ΦΕΚ Α' 307) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και 
καταργήσεως διατάξεων περί Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού και άλλων τινών διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α' 98).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 
Α΄114) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργεί-
ων, με το οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 
Α' 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, 
με το οποίο ανασυνιστάται το Υπουργείο Τουρισμού.

11. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α' 121) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 127/2017 (ΦΕΚ Α' 157) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Τουρισμού».

13. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α' 160) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

14. Την αριθμ. 2868/18-2-2004 (ΦΕΚ Β' 398) κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας «Κανονι-
σμός Ορειβατικών Καταφυγίων», όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ15 περ. 5 του 
ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α'85).

15. Την αριθμ. 549/11-1-2019 (ΦΕΚ Β' 100) κοινή από-
φαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία 
χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας».

16. Την αριθμ. 22968/13-12-2017/Υπουργείου Τουρι-
σμού αίτηση του ΕΟΣ Λάρισας, με την οποία ζητείται η 
νομιμοποίηση του ορειβατικού καταφυγίου «Κισσάβου» 
με συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών.

17. Την αριθμ. 11629/3-7-2018/Υπουργείου Τουρισμού 
υποβολή από τον ΕΟΣ Λάρισας επικαιροποιημένων δι-
καιολογητικών για τη νομιμοποίηση του ορειβατικού 
καταφυγίου «Κισσάβου», ήτοι το από Ιουνίου 2018 'τοπο-
γραφικό διάγραμμα' της πολιτικού μηχανικού Σταυρού-
λας Λαχανά, κλίμακας 1:500, τα 'αρχιτεκτονικά σχέδια', 
τη 'φωτογραφική αποτύπωση', την 'τεχνική περιγραφή 
και θέση του έργου', την τεχνική περιγραφή των εγκα-
ταστάσεων, των υποδομών και της λειτουργίας του κα-
ταφυγίου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία από το φάκελο 
αρχείου της υπηρεσίας μας.

18. Την από 27-6-2018 έκθεση αυτοψίας για τη στατική 
επάρκεια του καταφυγίου της Π/Μ Σταυρούλας Λαχανά.

19. Την αριθμ. 46/27-6-2018/ΕΟΣ Λάρισας βεβαίωση 
του προέδρου περί λειτουργίας του καταφυγίου με αυ-
τεπιστασία και μόνο ως ορειβατικό καταφύγιο.

20. Την αριθμ. 22/17-1-2018/ΕΟΣ Συγκρότηση Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΕΟΣ Λάρισας.

21. Το αριθμ. 2221/2-4-2003 έγγραφο του Δασαρχείου 
Λάρισας "Περί νομιμοποιήσεως ορειβατικού καταφυγίου 
Κισσάβου".

22. Την με αριθμ. 8173/231916/13-12-2013 πράξη Χα-
ρακτηρισμού Δασάρχη Λάρισας (ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΡ10-7ΨΠ).

23. Την αριθμ. 2680/71990/23-4-2013 Βεβαίωση Τελε-
σιδικίας Δασάρχη Λάρισας.

24. Την αριθμ. 271/15043/3-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΙΖΛΟΡ10-
ΜΨΣ) απόφαση Ανάρτησης Δασικών Χαρτών της Δ/
νσης Δασών Ν. Λάρισας, η οποία τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. 1030/56403/7-4-2017 (ΑΔΑ: 6ΣΟΟΟΡ10-ΤΜΧ), 
1117/61897/21-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΗΧΟΡ10-6ΜΒ), 1817/
98359/28-6-2017 (ΑΔΑ: Ω9Υ6ΟΡ10-Φ7Ζ), 2586/122486/
4-8-2017 (ΑΔΑ: 61ΞΚΟΡ10-4ΛΦ) και 4143/159349/
27-9-2017 (ΑΔΑ: 64ΤΨΟΡ10-ΓΘΛ) αποφάσεις της.

25. Την αριθμ. 7068/229076/21-12-2017 απόφαση Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στε-
ρεάς Ελλάδας (ΦΕΚ14/τ.Δ΄/2-2-2018) με θέμα: «Μερική 
κύρωση του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Λάρισας, πλην των 
προ - Καποδιστριακών OTA Αμπελώνος, Αργυροπουλίου, 
Γιάννουλης, Τυρνάβου και Φαλάνης, συνολικής έκτασης 
5.104,414 στρ. (άρθρο 17 ν. 3889/2010».

26. Την αριθμ. 179758/906/6-3-2019 (αριθμ. Υπουρ-
γείου Τουρισμού 6489/2-4-2019 και αριθμ. ΕΥΠΑΤΕ 220/
9-4-2019) γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Προστασίας 
Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
επί του σχεδίου της Διαπιστωτικής Πράξης του ορει-
βατικού καταφυγίου «Κισσάβου», στο όρος Όσσα, στη 
θέση Κάναλος της ΤΚ Σπηλιάς, ΔΕ Νέσσωνος, Δ. Τεμπών, 
της ΠΕ Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας, με συνημμέ-
να πέντε (5) τοπογραφικά διαγράμματα, θεωρημένα 
από τη Δ/νση Δασών Λάρισας (αριθμ. 3280/210781/
11-2-2019) και το Δασαρχείο Λάρισας (αριθμ. 7721/
209573/11-12-2018).

27. Την αριθμ. 10600/31-5-2019 διαπιστωτική πράξη 
της ΕΥΠΑΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού (ΑΔΑ: ΨΝΒΩ-
465ΧΘΟ-ΒΩ1).

28. Το γεγονός ότι το εν θέματι ορειβατικό καταφύγιο 
έχει αναγερθεί χωρίς την κατά νόμο οικοδομική άδεια.

29. Το γεγονός ότι για την έκδοση της παρούσης συ-
ντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η αρμοδιότητα 
της ΕΥΠΑΤΕ, αποφασίζουμε:

Τη νομιμοποίηση του υφιστάμενου ορειβατικού κα-
ταφυγίου ΚΙΣΣΑΒΟΥ, του Ορειβατικού Συλλόγου Λάρι-
σας με σκοπό να εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορει-
βασία, την αναρρίχηση και γενικά τις δραστηριότητες 
ορεινού τουρισμού. Το ορειβατικό καταφύγιο βρίσκεται 
σε δημόσια δασική έκταση, εμβαδού 5.804,31τμ, σε 
υψόμετρο 1.512 μέτρων, στη θέση Κάναλος του όρους 
Όσσα, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Αποτυ-
πώνεται και περιγράφεται στο από Ιουνίου 2018 το-
πογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1/500, της πολιτικού 
μηχανικού Σταυρούλας Λαχανά, με συντεταγμένες 
κορυφών βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49359Τεύχος B’ 4357/29.11.2019

στημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987 και στοιχεία περιμέτρου 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 1), το οποίο ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από το Δασάρχη Λάρισας με ημερομηνία 
11-12-2018 και συμπληρώθηκε από τον Προϊστάμενο 
του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά 
Εδάφη, Πάρκων και Αλσών της Δ/νσης Προστασίας 
Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και το οποίο προσαρτάται στην παρούσα.

Το ορειβατικό καταφύγιο έχει ανεγερθεί μεταξύ των 
ετών 1939 και 1982, σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 
5.804,31 τμ. Η ανωτέρω έκταση σύμφωνα με την αριθμ. 
8173/231916/13-12-2013 Πράξη Χαρακτηρισμού (ΑΔΑ: 
ΒΛΓΨΟΡ10-7ΨΠ), η οποία τελεσιδίκησε με την αριθμ. 
2680/71990/23-4-2013 βεβαίωση, χαρακτηρίζεται ως 
δασική έκταση της παρ. 3 άρθρο 3 του ν. 998/1979 όπως 
ισχύει (ασκεπής έκταση αλπικής ζώνης) και είναι κατά 
τεκμήριο δημόσια.

Το ορειβατικό καταφύγιο είναι δυναμικότητας 32 κλι-
νών. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αυτού συνιστούν κτίσμα 
δύο ορόφων με υπόγειο, συνολικής δομημένης επιφά-
νειας 730,85 τμ, αποτελούμενο από Υπόγειο: 195,58 τμ, 
Ισόγειο: 362,13 τμ και Α΄ όροφο (σοφίτα) 173,14 τμ.

Εκτός της έκτασης του ορειβατικού καταφυγίου, βρί-
σκονται οι ακόλουθες κατασκευές: στα δυτικά, σε από-
σταση περίπου 80μ, βρίσκεται βοηθητικό κεραμοσκεπές 
κτίσμα αποθήκευσης ειδών χιονοδρομίας, εμβαδού 9τμ. 
Στα νότια του ορειβατικού καταφυγίου, σε απόσταση 
περίπου 40μ, βρίσκεται υπόγεια δεξαμενή νερού, εμβα-
δού 0,25 τμ, κάτω από υπάρχουσα φυσική ροή πόσιμου 
νερού, που χρησιμοποιείται από ορειβάτες και κτηνοτρό-
φους της περιοχής, καθώς και αγωγός μεταφοράς νερού 
που εξυπηρετεί το καταφύγιο.

Η πρόσβαση στο καταφύγιο γίνεται από τη δασική 
οδό Στόμιο-Καρύτσα-Κάναλος Κισσάβου, από τη δασι-
κή οδό Σπηλιά-Κάναλος Κισσάβου και από ορειβατικά 
μονοπάτια ως εξής: 1. Σπηλιά-Καταφύγιο 2. Αμπελάκια-
Καταφύγιο 3. Στόμιο-Καταφύγιο 4. Ανατολή-Καταφύγιο 
και 5. Καρύτσα-Καταφύγιο.

Η νομιμοποίηση του εν λόγω ορειβατικού καταφυγίου 
δίνεται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

• Ο δικαιούχος φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζη-
μία από και σε τρίτους και θα αναλάβει την υποχρέωση 
λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προ-
στασίας της περιβάλλουσας βλάστησης και των εγκα-
ταστάσεων βάσει έγγραφων οδηγιών της Δασικής και 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω 
έκταση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέ-
σεων.

• Δεν επιτρέπεται περαιτέρω απώλεια της δασικής 
βλάστησης πέραν της μέχρι σήμερα πραγματοποιημέ-
νης. Εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί πρέπει να εγκριθεί από 
τη δασική υπηρεσία.

• Για κάθε επιπλέον πρόσκαιρη ή μόνιμη κατασκευή 
που πρόκειται να δημιουργηθεί απαιτείται προηγού-
μενη έγκριση της δασικής υπηρεσίας για τις εκτάσεις 
που προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής 
Νομοθεσίας.

• Απαγορεύεται η μεταβολή ή διεύρυνση της χρήσης 
της έκτασης πέραν του συγκεκριμένου σκοπού.

• Θα υπάρξει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων 
μέτρων προστασίας των εργαζομένων ή των τυχόν επι-
σκεπτών του δασικού χώρου. Απαιτείται επ' αυτού όπως 
τοποθετηθούν καλαίσθητες πινακίδες προειδοποίησης 
πιθανών κινδύνων που διατρέχουν οι χρήστες.

• Η παρούσα απόφαση χορηγείται για όσο διάστημα 
ισχύει η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σε περίπτωση 
που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε 
μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η έγκριση 
και δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, η έκταση 
θα επανέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις ως δασικού χα-
ρακτήρα έκταση στην εποπτεία της Δασικής Αρχής, για 
να τη διαχειριστεί κατά τις διατάξεις της Δασικής Νομο-
θεσίας, και η απόφαση παύει να ισχύει.

• Η παρούσα απόφαση χορηγείται υπέρ του προ-
σώπου που εγκρίθηκε και ισχύει αυστηρά γι' αυτόν. 
Τυχόν αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα 
πραγματοποιηθεί με τροποποίηση της παρούσας 
μόνο ως προς το πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλα-
γή των λοιπών όρων της επέμβασης. Η μίσθωση του 
ορειβατικού καταφυγίου σε τρίτον από το δικαιούχο 
δε συνιστά αλλαγή του προσώπου στο οποίο απευ-
θύνεται η απόφαση.

• Η νομιμοποίηση αυτή δεν συνεπάγεται μεταβολή του 
δασικού χαρακτήρα της έκτασης, διαρκεί δε όσο εκπλη-
ρώνεται ο σκοπός για τον οποίο δίνεται.

• Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η 
δραστηριότητα, ο δικαιούχος οφείλει να απομακρύνει 
τις εγκαταστάσεις που κατασκεύασε εντός της έκτασης 
και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας. Εάν αυτό δεν τη-
ρηθεί, θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις του άρθρου 71 του 
ν. 998/1979 ως ισχύει, τηρουμένων του λοιπού των προ-
ϋποθέσεων της παραγράφου 12 άρθρου 45 ν. 998/1979 
ως ισχύει και η έκταση θα επανέλθει στο καθεστώς που 
ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της.

• Η απόφαση αυτή δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο από 
την εξασφάλιση τυχόν άλλων προβλεπόμενων εγκρίσε-
ων ή αδειών.

• Η παρούσα επέχει θέση οικοδομικής άδειας και έγκρι-
σης επέμβασης του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει.

• Για την έκδοση της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 
52 παρ. 12 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159) όπως ισχύει, δεν 
απαιτούνται, υπαγωγή σε ΠΠΔ, υποχρέωση αναδάσωσης 
ή δάσωσης και καταβολή ανταλλάγματος χρήσης.

• Η εγκατάσταση στην έκταση θα γίνει με πρωτόκολ-
λο εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει το Δασαρχείο 
Λάρισας, ως αρμόδια δασική υπηρεσία της οικείας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, και αντίγραφό του πρέπει να 
αποσταλεί στη Δ/νση Προστασίας Δασών του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Υπουργείο Του-
ρισμού (ΕΥΠΑΤΕ). Οι θέσεις επέμβασης είναι συγκεκριμέ-
νες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος διά του 
πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται 
δε να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
δασικής αρχής, αν προκύψουν σοβαρά ζητήματα προ-
στασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
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• Όταν εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές 
πράξεις και εγκρίσεις που απαιτούνται για τη νομι-
μοποίηση του εν λόγω ορειβατικού καταφυγίου, οι 
διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρμόδι-
ες δασικές υπηρεσίες για την προστασία της έκτασης 
ανακαλούνται.

• Η παρακολούθηση και εφαρμογή των ανωτέρω, ανα-
τίθεται στο Δασαρχείο Λάρισας.

• Ο δικαιούχος με την εγκατάστασή του στην έκταση, 
αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της απόφα-
σης, ενώ η μη συμμόρφωσή του στους τεθέντες όρους 
συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκλησή της, με τις προ-
κύπτουσες από την Δασική Νομοθεσία συνέπειες.

• Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνί-
κηση οποιωνδήποτε αξιώσεων εκ μέρους τρίτων επί της 
έκτασης, επί της οποίας εγκρίθηκε η νομιμοποίηση.
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Η απόφαση αυτή και το Τοπογραφικό Διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Τουρισμού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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 Αριθμ. 2816/141636 (2)
Έγκριση της 179/2016 απόφασης του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Δελφών που αφορά στη λήψη 

απόφασης με θέμα «Κυκλοφοριακή μελέτη οδού 

Ανώνυμης 4ης (ΚΤΕΛ)» στη Δ.Κ. Άμφισσας της 

Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄) «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων» ως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας».

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄) «Διοί-
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις» ως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄) «Κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα του 
άρθρου 52 παρ. 1 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
παρ. 9 του ν. 4313 του 2014 (ΦΕΚ 261Α΄).

6. Το άρθρο 109 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) περί Δη-
μοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδό-
τηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

7. Την αρ. 52907/2009 (ΦΕΚ2621Β/31-12-2009) απόφα-
ση Υπουργού Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής 
αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων 
με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

8. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/1308/15-12-1995 (ΦΕΚ 30/Β/
1996) περί Κατάταξης Εθνικών Οδών περιφερειακών 
Αττικής, Στερεάς - Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μα-
κεδονίας και Θράκης σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον 
και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

9. Το άρθρο 34-παρ. 3β του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄) 
για την στάση και στάθμευση οχημάτων.

10. Το άρθρο 48-παρ. 1 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄) 
περί κατάληψης του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις 
ή εμπόδια.

11. Το άρθρο 1-παρ. 2 της αριθμ. 40264/4971/2007 
(ΦΕΚ 2201Β΄) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών κι 
Επικοινωνιών για την τοποθέτηση κατακόρυφων ελα-
στικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (ορι-
οδεικτών).

12. Την αριθμ. 44070/2194/2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί καθορι-
σμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρη-
σης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 270 ΑΑΠ).

13. Την αριθμ. 62240/698/2011 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί καθορισμού οδών που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Στερέας Ελλάδας (ΦΕΚ 2190Β΄).

14. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ 2302Β΄/
16-9-2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφορια-
κών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρ-
μογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων..».

15. Το αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

16. Την αρ. 9663/97430/2-9-2013 απόφαση Γενικής 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης 
αποφάσεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων».

17. Την αρ. 1122/9732/28-1-2014 απόφαση Γενικής 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της αρ. 9663/
97430/2-9-2013 απόφασης της Γενικής Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
αναφορικά με Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφά-
σεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων».

18. Το αρ. 5932/253077/19-12-2013 έγγραφο της Δ/
νσης ΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Διευκρι-
νήσεις - οδηγίες περί εγκρίσεων κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα».

19. Το αρ. οικ. 18539/232483/14-12-2015 έγγραφο της 
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με θέμα 
«Αποφάσεις συλλογικών οργάνων OTA που αφορούν κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις (ατομικές διοικητικές πράξεις)».

20. Την αριθμ. 13917 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών περί «Διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ. 
250 τ.ΥΟΔΔ 26-5-2017).

21. Την αρ. οικ. 11181/136302/28-8-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση - συ-
μπλήρωση της αρ. 9663/97430/2-9-2013 απόφασης 
της Γενικής Γραμματέα, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 1122/9732/28-1-2014 απόφαση, αναφορικά με 
την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 
και 52A του ν. 2696/1999, όπως ισχύει».

22. Την αρ. οικ. 1094/10310/22-1-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού αναπληρωτή Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περι-
βαλλοντικής Πολιτικής.

23. Την αριθμ. 19/20-3-2016 απόφαση του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας 
του Δήμου Δελφών.

24. Την από 18-3-2016 τεχνική έκθεση και το από τον 
Μάρτιο 2016  Τ1 σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Δελφών με θέμα «Κυκλοφοριακή μελέτη οδού 
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Ανώνυμης 4ης (ΚΤΕΛ)» στη Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμ-
φισσας του Δήμου Δελφών.

25. Την αριθμ. 26/6-4-2016 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Δελφών.

26. Την αριθμ. 179/21-4-2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δελφών.

27. Το αριθμ. 2049/131656/6-9-2018 έγγραφο του 
τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας Ν. Φωκίδας που βεβαιώνει ότι 
η αρ. 179/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών 
είναι νομοτύπως ληφθείσα.

28. Το γεγονός ότι: α) από τις κανονιστικές διατάξεις 
αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του οικείου Ο.Τ.Α. και β) η παρούσα απόφαση αφορά 
μόνο την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
αναφέρονται παρακάτω, δεν απαλλάσσει τον Δήμο από 
τυχόν άλλες εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποί-
ηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και δεν αποτελεί 
έγκριση χρηματοδότησης των έργων που απαιτούνται 
για την υλοποίηση τους, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της αρ. 179/2016 απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δελφών με την οποία αποφασίζονται 
οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ανώνυμης 4ης 
(ΚΤΕΛ) στην Δ.Μ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου 
Δελφών, όπως αυτές περιγράφονται στην από 18-3-2016 
θεωρημένη τεχνική έκθεση και αποτυπώνονται στο από 
Μάρτιο 2016  Τ1 σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Δελφών, εκτός της τοποθέτηση οριοδεικτών στο 
οδόστρωμα σύμφωνα με τα αρ. (10) και αρ. (11)διατα-
κτικά και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της 
Εθνικής Οδού No 48.

Οι εν λόγω εγκρίσεις χορηγούνται με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

- Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν 
λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση κα-
τάλληλης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, χρήση κα-
τάλληλων υλικών κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με τον Κ.Ο.Κ. 
και ειδικότερα των απαιτήσεων του αρθ. 34 αυτού, καθώς 
και με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών (Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών, 
Δ/νση Οδικών Υποδομών - Δ13).

Επίσης, θα εναρμονίζονται και με τα όσα καθορίζονται 
από την ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ2302Β΄/16-9-2013) 
και συγκεκριμένα όσα αναφέρονται στο παράρτημα Γ 
περί παρεμβάσεων και ρυθμίσεων σε περιοχές σχολικών 
συγκροτημάτων.

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

- Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο-
στηρίζουν και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία 
(ΑμεΑ).

- Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του 
Δήμου Δελφών, ο οποίος καθ όλη την χρονική διάρκεια 
εφαρμογής των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
υποχρεούται να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας 
της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχε-
τικά έργα (οδόστρωμα - σήμανση κ.λπ.).

- Αυτοδίκαιης ανάκλησής της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί 
από τους αρμόδιους φορείς και με την απόφαση αυτή.

- Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων.

- Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

- Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών, πινακίδων, 
(πληροφοριακών, αναγγελίας κινδύνου ή πινακίδων που 
διευκολύνουν και βελτιώνουν την ρύθμιση ή την ασφά-
λεια της κυκλοφορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του 
Δήμου.

- Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται στο 
αρ. (24) διατακτικό, βάσει του οποίου ελήφθη η 179/2016 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 15 Οκτωβρίου 2019 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   
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*02043572911190012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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