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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Φύλλου 3170

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση στον Ντίνου Μαρίαν Ιουλίαν του Νικ.

1

Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση στον Ντίνου Μαρίαν Ιουλίαν του Νικ.

2

Επιβολή πολλαπλών τελών στον NADEEM (επώνυμο) FRAZ (όνομα) του SARFRAZ και της ΚΑΜΑR.

3

Επιβολή πολλαπλών τελών στον MOHAMMAD
(επ.), ΚΗΑΝ (όν.) του MOHAMMAD ALI και της
SALIMA ΒΙΒΙ.

4

Επιβολή πολλαπλών τελών στον SAFI (επ.) EKRAM
(ov.) του AKRAM και της SIBAN.

5

Επιβολή πολλαπλών τελών και καταλογισμός
διαφυγόντων δασμών και φόρων στον ΤΟΚΙΑΝ
ΕΔΟΥΑΡΔΟ του Μαρδυρού, και της Αλίς.

6

Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση σε
βάρος του ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

7

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, στην ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
με δ.τ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ.

8

Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 86/2017 απόφαση της
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, ΠKM.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 260/2017 απόφαση Δ.Σ.
του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου που αφορά περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Εύοσμου».

(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον NADEEM (επώνυμο) FRAZ (όνομα) του SARFRAZ και της ΚΑΜΑR.

9

10

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης με την επωνυμία «Πνευματικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο Σταφιδόκαμπου (ΠΚΚΚΣ)».

11

Συμπλήρωση της με υπ’ αριθμ. 9365/7-6-2017
απόφασης Δημάρχου Ζωγράφου (Β΄ 2192).

Με την αριθμ. 41/2015/25-4-2017 καταλογιστική πράξη του Δ/ντή του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογίστηκαν
και επιβλήθηκαν στον Ντίνου Μαρίαν Ιουλίαν του Νικ.
ΑΦΜ 145324158, κάτοικος στην οδό Κορίνθου 65 Ίλιον
Ν. Αττικής νυν αγνώστου διαμονής, για ποσό πολλαπλών
τελών ποσού 9.779.710,11 ευρώ (εννέα εκατομμύρια
επτακόσια εβδομήντα εννέα χιλ. επτακόσια δέκα ευρώ
και έντεκα λεπτά) και πλέον αυτού Τ.Χ. και ΟΓΑ 2,4%,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 εδ. β
και 2.ζ του Τελωνειακού Κώδικα η ανωτέρω παράβαση
χαρακτηρίστηκε ως λαθρεμπορία, καθώς επιχείρησε
να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή
Ένωση των υπ’ αυτών εισπρακτέων δασμών, φόρων και
λοιπών επιβαρύνσεων, ποσού 3.259.903,37 ευρώ ( τρία
εκατομμ. διακόσιες πενήντα εννέα χιλ. εννιακόσια τρία
ευρώ και τριάντα επτά λεπτά).
Η παραπάνω πράξη αποτελεί Τελωνειακή παράβαση
λαθρεμπόρια υπό την έννοια του άρθρου 142 παρ. 2
και 155 παρ. 1 εδ. β και 2. ζ του «Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα ν. 2960/2001».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Ι

Με την 69/14/10-05-2017 καταλογιστική πράξη του
προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Χαλκίδας
επιβάλλεται στον NADEEM (επώνυμο) FRAZ (όνομα) του
SARFRAZ και της KAMAR, που γεννήθηκε την 04-09-1984
στο Πακιστάν κάτοχο του με αριθμό 13010/1-ια΄ από
01-04-2014 δελτίου αιτήσαντος πολιτικού ασύλου αλλοδαπού του Τ.Α. Χαλκίδας, με Α.Φ.Μ 160231823 Δ.Ο.Υ.
Ξάνθης, με τελευταία γνωστή δ/νση στο Πυργί Αυλωναρίου Ευβοίας, και προσωρινά επί της οδού Αγίας Τριάδος
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στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και νυν αγνώστου διαμονής,
πολλαπλό τέλος χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€),
για παράβαση των περί λαθρεμπορίας διατάξεων των
άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1α, 1β, 2ζ
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», από
την κατοχή και διάθεση την 08-12-2014, στη Νέα Αρτάκη
Ευβοίας ενενήντα (25) πακέτων των 20 τεμαχίων έκαστο με λαθραία τσιγάρα από διάφορες μάρκες και μία
νάιλον συσκευασία με λαθραίο καπνό ποσότητας 37,5
γραμμαρίων, τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, για
τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί
και φόροι που ανέρχονται στο ποσό των ενενήντα οκτώ
ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ 98,44 €
(88,78€ για τα τσιγάρα και 9,66 για τον καπνό).
Κατά την εξόφληση του επιβληθέντος ποσού συνεισπράτονται Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) ήτοι (36,00) ευρώ.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός τριάντα (30) ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κ.Δ.Δ.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον MOHAMMAD
(επ.), ΚΗΑΝ (όν.) του MOHAMMAD ALI και της
SALIMA ΒΙΒΙ.
Με την 43/13/04-04-2017 καταλογιστική πράξη του
προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Χαλκίδας
επιβάλλεται στον MOHAMMAD (επ.), ΚΗΑΝ (όν.) του
MOHAMMAD ALI και της SALIMA ΒΙΒΙ, γεννηθέντος το
1970 στο Πακιστάν, με τελευταία γνωστή δ/νση επί της
οδού των εν Αμερική Αρτακιανών αρ. 52 - Νέα Αρτάκη
Ευβοίας, και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος
τριών χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα
τεσσάρων λεπτών του ευρώ (3.115,74 €), για παράβαση
των περί λαθρεμπορίας διατάξεων των άρθρων 119Α
παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1α, 1β, 2ζ του ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», από την κατοχή και διάθεση την 11-09-2013, στην Νέα Αρτάκη Ευβοίας διακοσίων (310) πακέτων των 20 τεμαχίων έκαστο με λαθραία
τσιγάρα από διάφορες μάρκες τα οποία βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί και φόροι που ανέρχονται στο ποσό
των χιλίων τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών
του ευρώ (1.038,58 €).
Κατά την εξόφληση του επιβληθέντος ποσού συνεισπράτονται Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) ήτοι (74,78) ευρώ.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός τριάντα (30) ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κ.Δ.Δ.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
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(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον SAFI (επ.)
EKRAM(ov.) του AKRAM και της SIBAN.
Με την 68/14/10-05-2017 καταλογιστική πράξη του
προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Χαλκίδας
επιβάλλεται στον SAFI (επ.) EKRAM (όν.) του AKRAM και
της SIBAN γεννηθέντος στο Αφγανιστάν την 01-01-1987
κάτοχο του με αριθμό 51380/18-08-2014 δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού της Υποδιεύθυνσης αλλοδαπών Αττικής, με τελευταία γνωστή δ/νση Προύσης
21, στην Νέα Αρτάκης Ευβοίας, και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα
ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών του ευρώ (2.130,81€),
για παράβαση των περί λαθρεμπορίας διατάξεων των
άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1α, 1β, 2ζ
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», από
την κατοχή και διάθεση την 29-11-2014, στην Νέα Αρτάκη Ευβοίας διακοσίων (200) πακέτων των 20 τεμαχίων
έκαστο με λαθραία τσιγάρα από διάφορες μάρκες τα
οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί και φόροι που
ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων δέκα ευρώ και
είκοσι επτά λεπτών του ευρώ (710,27 €).
Κατά την εξόφληση του επιβληθέντος ποσού συνεισπράτονται Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) ήτοι (51,14) ευρώ.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός τριάντα (30) ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κ.Δ.Δ.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών και καταλογισμός
διαφυγόντων δασμών και φόρων στον ΤΟΚΙΑΝ
ΕΔΟΥΑΡΔΟ του Μαρδυρού, και της Αλίς.
Με την 47/15/05-12-2016 Καταλογιστική Πράξη του
προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Χαλκίδας
επιβάλλεται στους: α) ΤΟΚΙΑΝ (επώνυμο) ΕΔΟΥΑΡΔΟ
(όνομα) του Μαρδυρού, και της Αλίς που γεννήθηκε
στην Αθήνα την 11-11-1956, με Α.Φ.Μ. 044707549 Δ.Ο.Υ.
Χαλκίδας, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ-985954/06-08-2008
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με τελευταία γνωστή
διεύθυνση Ίσιδος και Βρατσάνου 9 στην Ερέτρια Ευβοίας, και β) IVANOVA (Επώνυμο) GALYA (Όνομα) του
KRASIMIR κάτοχο του με αριθμό 643663870/17-05-2012
Δελτίου Ταυτότητας Βουλγαρίας με Α.Φ.Μ. 154209098
Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, κάτοικο Ίσιδος και Βρατσάνου 9 στην
Ερέτρια Ευβοίας, πολλαπλό τέλος χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500,00 €), ισομερώς κατανεμημένο σ' αυτούς,
ήτοι από 750,00 ευρώ έκαστος, για παράβαση των περί
λαθρεμπορίας διατάξεων των άρθρων 142 παρ. 2 του
ν. 2960/2001 σε συνδυασμό με τα άρθρα 119Α παρ. 2 και
155 παρ. 1α, 1β και 2ζ ιδίου νόμου από την κατοχή και
διάθεση την 04-08-2014 στην Ερέτρια Ευβοίας 41 φια-
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λών διαφόρων ειδών και χωρητικότητας και αλκοολικού
βαθμού με αλκοολούχα ποτά, προελεύσεως Βουλγαρίας, περιέχοντα συνολικά 4,60 λίτρα άνυδρα αιθυλικής
αλκοόλης, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί και φόροι που ανέρχονται στο ποσό των
εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών
του ευρώ (186,24 ευρώ) υπέρ Δημοσίου και τεσσάρων
ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (4,60 ευρώ) υπέρ Τρίτων (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και συνολικά εκατόν ενενήντα ευρώ
και ογδόντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (190,84 ευρώ).
Κατά την εξόφληση του επιβληθέντος ποσού συνεισπράτονται Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) ήτοι (36,00) ευρώ.
Καταλογίζουμε στους παραπάνω το ποσό των αναλογούντων δασμών και φόρων στα διαφυγόντα την κατάσχεση 1,924 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης που
περιείχαν 11 φιάλες που διέφυγαν την κατάσχεση, ύψους
75,42 ευρώ (73,49 Δημοσίου+1,93 τρίτων).
Κηρύσσουμε τον καθένα από τους ανωτέρω αλληλεγγύως υπόχρεο, για την καταβολή του επιβληθέντος στον
άλλο συγκαταλογιζόμενό του, πολλαπλού τέλους και των
διαφυγόντων δασμών και φόρων.
Οι καταλογιζόμενοι δικαιούνται να ασκήσουν προσφυγή εντός τριάντα (30) ημερών ενώπιον του αρμόδιου
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις του Κ.Δ.Δ.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
Ι

(6)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση
σε βάρος του ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Με τη με αριθμό MRN 16GRYK07010000194-3/
12-10-2016 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλαμε βάσει των διατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142
παρ. 2 και 155 παρ. 1 και 2 εδαφ. ζ΄ του ν. 2960/2001,
μεταξύ άλλων προσώπων και σε βάρος του ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Φιλίππου και της Μαρίας, γεννηθέντος στις 27-03-1991 στην Αθήνα, κατόχου του Δ.Α.Τ. με
αριθμό ΑΒ 032754/13-01-2006 ΤΑ Αχαρνών και με ΑΦΜ
154859925 ΔΟΥ Αχαρνών και ήδη αγνώστου διαμονής,
πολλαπλό τέλος, λόγω τέλεσης λαθρεμπορικής παράβασης, ανερχόμενο, κατ’ επιμερισμό, βάσει του βαθμού
συμμετοχής του στην παράβαση, στο ποσό των πέντε
χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (5.564,20 €) και συνολικού ποσού έντεκα
χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα ενός
λεπτών (11.128,41 €).
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Αριθμ. 631
(7)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, στην ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
με δ.τ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή
Ι.Υ.Α.)».
3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.».
4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ.
2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ
Β΄ 2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας
Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ’ αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ
Β΄ 2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών
Κρυοσυντήρησης».
7. Την υπ’ αρ. πρ. 548/8.8.2016 αίτηση της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
με δ.τ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ με Α.Φ.Μ.
021051375 Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, καθώς και τον φάκελο των
συνημμένων δικαιολογητικών.
8. Η υπ’ αρ. πρ. 196/15.3.2017 Εισήγηση Επιτροπής
Ελέγχου.
9. Το υπ’ αρ. πρ. 642/9.8.2017 Πρακτικό Αυτοψίας της
Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 30.6.2017 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στην ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ με δ.τ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ με Α.Φ.Μ. 021051375 Δ.Ο.Υ.
ΧΑΝΙΩΝ, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005
και της υπουργικής απόφασης Οικ. 6901/2015. Η άδεια
ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2017

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ο Πρόεδρος

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
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Αριθμ. 5490
(8)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 86/2017 απόφαση της
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, ΠKM.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄/30.05.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 210 και 213 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του
ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.03.2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
του ν. 4313/2014.
6. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 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 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.
8. Την υπ’ αριθ. 54218/11 -07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας 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/A΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», περί
Συντονιστή της Αποκεντρδωμένων Διοικήσεων.
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14138/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7 - ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή
της Α.Δ.Μ.-Θ.
11. Την υπ’ αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ. Β΄/
7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
12. Το με αρ. πρωτ. 48231/25-7-2017 (αρ. πρωτ.
ΔΙΠΕΧΩΣ 5490/2-8-2017) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκη-
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σης Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο βεβαιώνεται το νομότυπο
της διαδικασίας έκδοσης της Κανονιστικής Απόφασης
του θέματος.
13. Το με αρ. πρωτ. 268600(214)/13-7-2017 έγγραφο
της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε Θεσ/νίκης ΠΚΜ με
το οποίο αποστέλλεται στην υπηρεσία μας η υπ' αριθ.
86/10-5-2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής
της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 7ΘΩΡ7ΛΛ-ΡΔΓ) με συνημμένο τον φάκελο του έργου.
14. Την με αρ. πρωτ. 103067/2984ταυτ/28-6-2017 εισήγηση της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε Θεσσαλονίκης
ΠΚΜ προς τη Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΚΜ με συνημμένη την από 26/05/2017 τεχνική
έκθεση κυκλοφοριακής ρύθμισης και στα τρία (3) σχετικά σχέδια εργοταξιακής σήμανσης που συνοδεύουν.
15. Τη με αρ. πρωτ. 3180/13-3-2017 σύμφωνη γνώμη
του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(ΣΑΣΘ).
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι
απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση τους, να
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της
κυκλοφορίας σύμφωνα με την 86/10-5-2017 απόφαση
της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
ΠΚΜ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή
δικτύου φυσικού αερίου 6» στην Επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας στο Δήμο Θέρμης» στο ύψος της
διασταύρωσης με την οδό προς Πλαγιάρη, της Εταιρίας
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε τρείς (3) φάσεις:
ΦΑΣΗ 1η: Σταδιακή εργοταξιακή κατάληψη των δύο
εκ των δεξιών λωρίδων κυκλοφορίας προς Περαία της
Επ. οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, από τη συμβολή
της με την οδό προς Πλαγιάρη και για μήκος 150 μέτρων
περίπου στα πλαίσια ασφαλτικής τομής 10,00 m εντός
του κόμβου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από
τις εναπομείναντες δύο ελεύθερες λωρίδες ελάχιστου
συνολικού πλάτους 7,00 μέτρων περίπου.
ΦΑΣΗ 2η: Σταδιακή εργοταξιακή κατάληψη των δύο
εκ των αριστερών λωρίδων κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη της Επ. οδού Θεσ/νίκης - Μηχανιώνας στο τμήμα
κατάντι της συμβολής της με την οδό προς Πλαγιάρη, με
ταυτόχρονη κατάληψη των αριστερών εξωτερικών λωρίδων των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας της Επ. οδού στα
πλαίσια ασφαλτικής τομής 16,00 m εντός του κόμβου
για συνολικό μήκος 150 μέτρων περίπου. Η κυκλοφορία
των οχημάτων θα γίνεται από το εναπομείναν διαθέσιμο
πλάτος της οδού, το οποίο διαμορφώνεται ανά περίπτωση με κατ’ ελάχιστον τα 10,00 m.
ΦΑΣΗ 3η: Σταδιακή εργοταξιακή κατάληψη των δύο εκ
των δεξιών λωρίδων κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη με
ελεύθερη τη λωρίδα κυκλοφορίας προς Πλαγιάρη της Επ.
οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας στα πλαίσια ασφαλτικής τομής 10,00 m εντός του κόμβου με την οδό προς
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Πλαγιάρη και για συνολικό μήκος 90 μέτρων περίπου. Η
κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από το εναπομείναν διαθέσιμο που κατ’ ελάχιστον διαμορφώνεται στα
9,00 μέτρα περίπου.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης
είναι κατ’ εφαρμογή των τυπικών σχεδίων 2.1.1 «Στένωση
λωρίδας» για εργοτάξια μακράς διάρκειας σε Αστικές
οδούς σε υπεραστικές οδούς (εκτός αυτοκινητοδρόμων)
των Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905Β΄/20.05.2011)
και αποτυπώνονται στα τρία (3) σχέδια Εργοταξιακής
σήμανσης κλ. 1:500 με τίτλο: «Εργοταξιακή σήμανση
όδευσης φυσικού αερίου» της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε που συνοδεύουν το 14ο σχ., ελεγμένα, θεωρημένα και εγκεκριμένα από την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Μ.Ε Θεσσαλονίκης
ΠΚΜ, πρωτότυπα των οποίων διατηρούνται στα Αρχεία
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
(ΔΙΠΕΧΩΣ) και της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε Θεσσαλονίκης ΠΚΜ.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι σημάνσεις και
τα περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905Β΄/20.05.2011).
2. Στη 2η Φάση των εργασιών θα πρέπει να γίνει ενημέρωση των οχημάτων για επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην κάθοδο από Πλαγιάρη.
3. Στη 3η Φάση των εργασιών θα πρέπει να γίνει ενημέρωση των οχημάτων που κινούνται προς Θεσσαλονίκη
για περιορισμό λωρίδων κυκλοφοριακών λωρίδων.
4. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλή πρόσβαση
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από
και προς τους χώρους εργασιών.
5. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί
η ασφαλή διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της ζώνης των έργων.
6. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή και
απρόσκοπτη πρόσβαση σε παρόδιες ιδιοκτησίες και
επιχειρήσεις.
7. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης
(ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά, αστυνομίας).
8. Κατά την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα
στο 15ο σχ. έγγραφο του ΣΑΣΘ.
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την παρούσα, ισχύουν για τρείς (3) ημέρες
από την έναρξη τους για την οποία ο ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας και εφαρμόζονται με την τοποθέτηση των
οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των
διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
Η σήμανση θα τοποθετείται κατά τη διάρκεια των εργασιών ανά ημέρα και θα αποσύρεται μετά το πέρας τους
ώστε η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.
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Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε. και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος. Οι αρχές
στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και
λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/
13-7-2010).
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 22 Αυγούστου 2017
Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 5209
(9)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 260/2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου που αφορά περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στα πλαίσια
εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών
Δημοτικής Ενότητας Εύοσμου».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄/30.05.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του
ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.03.2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
του ν. 4313/2014.
6. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 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 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.
8. Την υπ’ αριθ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότη-
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τας 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 47Α΄/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. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ. Β΄/
7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
11. Το με Α.Π. 33273/2017/19-6-2017 (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣ
4247/21-6-2017) έγγραφο του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας η
υπ’ αριθ. 260/2017 ΑΔΣ του θέματος με συνημμένη την
Τεχνική έκθεση και το σχετικό σχέδιο κυκλοφοριακής
σήμανσης.
12. Το με Α.Π. 43072/18-7-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης ΑΔ/ΜΘ (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣ 5209/25-7-2017)
με το οποίο μας ενημερώνει ότι η ΑΔΣ του θέματος έχουν
ληφθεί νομότυπα.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου
Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι
απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση τους, να
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 260/2017 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου,
στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις
οδών Δημοτικής Ενότητας Εύοσμου» στο οδικό δίκτυο
του Δήμου με πλήρη αποκλεισμό των παρακάτω οδικών
τμημάτων:
1. Οδός Κουντουριώτου: πλήρης αποκλεισμός, από
τη διασταύρωση της με την οδό Ηρακλείου έως τη διασταύρωση της με την οδό Φαιστού.
Διάρκεια εργασιών: επτά (7) ημέρες
2. Οδός Ολυμπίας: πλήρης αποκλεισμός, από τη διασταύρωση της με την οδό Αργυροκάστρου έως τη διασταύρωση της με την οδό Παρνασσού.
Διάρκεια εργασιών: επτά (7) ημέρες
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι σημάνσεις και τα περιοριστικά μέτρα που εγκρίνονται με την παρούσα είναι
σύμφωνα με τα «προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σε Αστικές Οδούς, Τυπικά Σχέδια» των Προδιαγραφών
και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905Β΄/20.05.2011) και πιο συγκεκριμένα
προσαρμοσμένα στο τυπικό σχέδιο 3.1.4 «εργοτάξιο σε
περιοχή συμβολής οδών με αποκλεισμό πρόσβασης».
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την παρούσα εφαρμόζονται με την τοποθέτηση
των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή
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των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα και ισχύουν για όλο
το χρονικό διάστημα εφαρμογής.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι σημάνσεις και τα
περιοριστικά μέτρα που εγκρίνονται με την παρούσα
πρέπει να είναι σύμφωνα με τα «προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σε Αστικές Οδούς, Τυπικά Σχέδια» των
Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων
Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905Β΄/20.05.2011).
2. Οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πληροφοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης μέσω
παρακείμενων οδών των κλειστών οδικών τμημάτων.
3. θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλή πρόσβαση
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από
και προς τους χώρους εργασιών.
4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί
αφενός η ασφαλή διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος
της ζώνης των έργων και αφετέρου η ασφαλή πρόσβαση
τους στις παρόδιες ιδιοκτησίες.
5. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
6. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης
(ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά).
Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλλες
άδειες ή εγκρίσεις.
Ο Δήμος και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμόδιοι για
την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.
Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/
13-7-2010).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 22 Αυγούστου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 181090
(10)
Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης με την επωνυμία «Πνευματικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο Σταφιδόκαμπου (ΠΚΚΚΣ)».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239 - 241 του ν. 3463/2006
(ΦΕΚ Α΄ 114) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 87) «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και του άρθρου 16
του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 232 ) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», καθώς και του
άρθρου 28Α του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και την υπουργική απόφαση 15870/15.05.2017
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 250) του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
6. Την 140634/22.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2208) απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον
προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
7. Την 2121/14.02.1992 (ΦΕΚ Β΄ 127) απόφαση του
Νομάρχη Ηλείας περί σύστασης του Νομικού Προσώπου (Ν.Π.) με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ (ΠΚΚΚΣ)», όπως έχει
τροποποιηθεί με την 29526/02.12.1992 (ΦΕΚ Β΄ 6/1993)
απόφαση του Νομάρχη Ηλείας, τις 1072/14.02.2000
(ΦΕΚ Β΄ 275), 5371/29.04.2008 (ΦΕΚ Β΄ 877) αποφάσεις του Γ. Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την
149939/13656/21.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 446) απόφαση του
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
8. Την αριθμ. 36281/2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1765/Β΄/5-8-2011 περί
διατήρησης ως αυτοτελούς (και μη συγχωνευόμενου)
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.
9. Την 177/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης περί τροποποίησης
της συστατικής πράξης του Ν.Π. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ».
10. Την 9529/07.08.2017 βεβαίωση της οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 177/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και
τροποποιούμε το άρθρο 3 της συστατικής πράξης του
Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ (ΠΚΚΚΣ)»
(2121/14.02.1992 απόφασης του Νομάρχη Ηλείας ΦΕΚ
Β΄ 127) και προσθέτει εδάφιο ως εξής:

37531

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
δ) έσοδα από τη λειτουργία κυλικείου κινηματογράφου και θεάτρου.
Από την δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Ανδραβίδας - Κυλλήνης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 2121/14.02.1992 (ΦΕΚ Β΄ 127)
απόφαση του Νομάρχη Ηλείας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις 29526/02.12.1992 (ΦΕΚ Β΄ 6/1993), 1072/
14.02.2000 (ΦΕΚ Β΄ 275), 5371/29.04.2008 (ΦΕΚ Β΄ 877),
149939/13656/21.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 446) αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 21 Αυγούστου 2017
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

Αριθμ. 13760

(11)

Συμπλήρωση της με υπ’ αριθμ. 9365/7-6-2017
απόφασης Δημάρχου Ζωγράφου (Β΄ 2192).
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ στοιχείο 28 ν. 3463/
2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94
του ν. 3852/2010.
2. Την παρ. ΙΖ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α΄/1966)
«Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων - ΦΕΚ 7/
Α΄/1966».
4. Το ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α΄/2003) «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 10, παρ. 13.
5. Την αρ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/14.10.2004 (ΦΕΚ 1595/
Β΄/2004) «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011).
6. Το ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976).
7. Το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 « Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
8. Την αριθ. 5563/11-04-2017 αίτηση του Νικολακόπουλου Αριστείδη (διορισμένου εκπροσώπου δια της υπ’
αριθμ. 55/2017 Πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου,
του Ορθόδοξου Χριστιανικού Μορφωτικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ» για την «έγκριση
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λειτουργίας Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ιερού Ναού
Αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων», αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την με υπ’ αριθμ. 9365/7-6-2017
απόφαση (Β΄ 2192) και τίθεται εδάφιο 9 στο προοίμιο
ως εξής: Το αριθμ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/
ΤΕ/201600/ 18942/283/31/05/2017 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Δ/νση Αναστήλωσης αρχαίων Μνημείων, Τμήμα Έργων (Πρακτικό και
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θετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας
Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτηρίων).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ζωγράφου, 21 Αυγούστου 2017
Η Δήμαρχος
ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ
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