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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαΐου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ Τάξης στην Τοπική Κοινότητα
Πετρίνας του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2

Επιβολή προστίμου Τελωνειακής ΠαράβασηςΛαθρεμπορίας στον MICHELLE LYNDEN του
HRISTOFER ή TOBASE AHMAD του SALIΜ με ΑΦΜ
150024273.

3

Επιβολή προστίμου Τελωνειακής ΠαράβασηςΛαθρεμπορίας στον SINGH BHAGWANT του
SWARN και της KASHMIR.

4

Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων.

5

Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου.

6

Διεύρυνση του σκοπού και τροποποίηση της συστατικής πράξεως της ΔΕΥΑΑ Δ. Παγγαίου.

7

Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης επί της οδού
Ζυμβρακάκη, που αφορά σε παραχώρηση μιας
(1) θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 439/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30801 Φ.101.4
(1)
Έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ Τάξης στην Τοπική Κοινότητα
Πετρίνας του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή
και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 245) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 99 παρ. 7 του ν. 4249 (ΦΕΚ Α΄ 73).

Αρ. Φύλλου 1785

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 11γ του ν. 3511/2006
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
258) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του ν.4249
(ΦΕΚ Α΄ 73).
3. Την υπ’ αριθ. EM/2/178 /15-04-2014 απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
«Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα
του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα
του Πυροσβεστικού Σώματος» (ΦΕΚ Β΄ 1008).
4. Την υπ' αριθ. 25052 Φ. 101.4/19-06-2015 κοινή
υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των Αναπληρωτών
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών «Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Πετρίνας
του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ Β΄1494).
5. Την υπ' αριθ. 2977 Φ.217.1/11 Μαΐου 2017 αναφορά
της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου με την οποία προτείνεται
η έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού
Σταθμού Β΄Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Πετρίνας του
Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει επί πλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, του
Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Πετρίνας του Δήμου Ανατολικής Μάνης
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2017
Ο Αρχηγός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΛΙΟΣ
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(2)
Επιβολή προστίμου Τελωνειακής ΠαράβασηςΛαθρεμπορίας στον MICHELLE LYNDEN του
HRISTOFER ή TOBASE AHMAD του SALIΜ με ΑΦΜ
150024273.
Με την αριθ. 85/13/30-01-2017 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου
Ελευσίνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο
152 παρ.5 του ιδίου ως άνω νόμου, επιβλήθηκε στον
MICHELLE LYNDEN του HRISTOFER ή TOBASE AHMAD
του SALIM με ΑΦΜ 150024273 γεννηθείς την 13/07/1984
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος 248.303,94 ευρώ,
και καταλογίστηκαν διαφυγόντες δασμοί και λοιποί φόροι ποσού 82.767,98 ευρώ για διαπραχθείσα τελωνειακή
παράβαση, λαθρεμπορία - υποτιμολόγηση κατά την εισαγωγή κινέζικων εμπορευμάτων.
Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%)
κατά την είσπραξη τους, σύμφωνα με τον κώδικα περί
Τ.Χ.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30
ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
I

(3)
Επιβολή προστίμου Τελωνειακής ΠαράβασηςΛαθρεμπορίας στον SINGH BHAGWANT του
SWARN και της KASHMIR.
Με την αριθ. 195/2010/14-02-2017 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου
Ελευσίνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο
152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, επιβλήθηκε στον
SINGH BHAGWANT του SWARN και της KASHMIR με ΑΦΜ
143956941 και αριθμό διαβατηρίου Ε 5691967 Ινδικών
Αρχών γεννηθείς την 10/10/1976 αγνώστου διαμονής,
πολλαπλό τέλος 12.079.277,85 ευρώ, για διαπραχθείσα
τελωνειακή παράβαση, λαθρεμπορία 2.444 χαρτοκιβωτίων τσιγάρων διαφόρων μαρκών που δεν έφεραν
ενδεικτικές ταινίες ελέγχου φορολογίας καπνού.
Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%)
κατά την είσπραξη τους, σύμφωνα με τον κώδικα περί
Τ.Χ.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30
ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ

Τεύχος Β’ 1785/24.05.2017

(4)
Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων.
Με την αρ. 41/22-2-2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αρχανών - Αστερουσίων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1
του ν. 4368/2016 και έπειτα από την αρ. πρωτ.: 14817/
10-10-2016 αίτηση της κάτωθι υπαλλήλου, εγκρίνεται
η αύξηση του ωραρίου εργασίας της Χατζηγεωργίου
Αναστασίας του Ελευθερίου, υπαλλήλου του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας
Υ.Ε. Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, σε σαράντα (40)
ώρες εβδομαδιαίως από 01-07-2017.
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης στους Κ.Α. 15-6021 και
15-6052.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2017 του οικείου Δήμου και αντίστοιχης πρόβλεψης για
το επόμενο έτος: 2248/22-2-2017).
(Αριθμ. βεβ. ολοκλήρωσης διενέργειας αυτεπάγγελτου
ελέγχου γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη (για την παρούσα αύξηση του ωραρίου
εργασίας της ως άνω υπαλλήλου) δικαιολογητικών του
οικείου Δήμου : 5674/5-5-2017).
(Αριθμ. βεβ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΑρχανώνΑστερουσίων περί απασχόλησης επτά (07) ατόμων, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών
Σχολικών Μονάδων, σε Γυμνάσια και Λύκεια του οικείου
Δήμου, με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας από
01-09-2016 έως και 30-6-2017: 14/27-03-2017).
(Αριθμ. απόφ. του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ελέγχου νομιμότητας της
ως άνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑρχανώνΑστερουσίων : 4711/20-04-2017 (Α.Δ.Α: 7ΗΝΝΟΡ1Θ7ΞΜ)].
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης:
5667/10-05-2017).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ
I

(5)
Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου.
Με την αρ. 42/22-2-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών - Αστερουσίων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν.4368/2016
και έπειτα από την αρ. πρωτ.: 15103/14-10-2016
αίτηση της κάτωθι υπαλλήλου, εγκρίνεται η αύξηση του
ωραρίου εργασίας της Μαυριτσάκη Μαρίας του Γεωργίου, υπαλλήλου του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων
με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών
Σχολικών Μονάδων, σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως
από 01-07-2017.
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(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης στους Κ.Α. 15-6021 και
15-6052.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2017 του οικείου Δήμου και αντίστοιχης πρόβλεψης για
το επόμενο έτος: 2249/22-2-2017).
(Αριθμ. βεβ. ολοκλήρωσης διενέργειας αυτεπάγγελτου
ελέγχου γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη (για την παρούσα αύξηση του ωραρίου
εργασίας της ως άνω υπαλλήλου) δικαιολογητικών του
οικείου Δήμου : 5673/5-5-2017).
(Αριθμ. βεβ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχανών Αστερουσίων περί απασχόλησης δεκατριών (13) ατόμων,
εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά
Σχολεία του οικείου Δήμου, με συμβάσεις μίσθωσης
έργου, διάρκειας από 01-09-2016 έως και 30-6-2017:
11/27-03-2017).
(Αριθμ. απόφ. του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ελέγχου νομιμότητας της
ως άνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑρχανώνΑστερουσίων : 4710/20-04-2017 (Α.Δ.Α: 7ΔΗΠΟΡ1ΘΠΜ9)].
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης:
5669/10-05-2017).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ
I

Αριθμ. 6231
(6)
Διεύρυνση του σκοπού και τροποποίηση της συστατικής πράξεως της ΔΕΥΑΑ Δ. Παγγαίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 65, 214, 225, 238 και
280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ
235/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ - 191 Α΄) «Περί
κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως» και ιδίως του άρθρου 2 αυτού.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι εδάφ. α΄ περ. 1
και εδάφ. γ΄ περ. 1 του ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006), όπως
ισχύουν
5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/
13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν.
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.1 του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47 Α/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).
8. Τις αριθ. 60/74895/30-12-2010 και 15/5370/2-2-2011
εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλ. Διακυβέρνησης Γεν. Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης - Τμήμα Οργάνωσης
και Λειτ. ΟΤΑ.
9. Την αριθ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου περί συγχώνευσης σε ένα Ν.Π.Ι.Δ.
των υφιστάμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης των πρώην Δήμων Ελευθερούπολης, Ελευθερών και Ορφανού (ΦΕΚ 747/τ.Β΄/6-5-2011), η οποία
εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 2370/16-3-2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
10. Την αριθ. 184/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου σχετικά με την επέκταση της χωρικής
αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Παγγαίου και την τροποποίηση
της συστατικής πράξης αυτής ώστε να επεκταθούν οι
αρμοδιότητες αυτής και στις δημοτικές ενότητες Παγγαίου και Πιερέων (ΦΕΚ 1820/τ.Β΄/08-06-2012), οι οποίες
δεν περιλαμβάνονται στην αριθ. 70/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 9635/25-05-2012 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
11. Την αριθ. 113/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου περί διεύρυνσης του σκοπού της
Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου δια της μεταβιβάσεως της υπηρεσίας
άρδευσης από το Δήμο Παγγαίου (ΦΕΚ 798/τ.Β΄/06-052015), η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 9203/09-042015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
12. Την αριθ. 3/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου.
13. Το αριθ. πρωτ. 6507/29-03-2017 έγγραφο του Δήμου Παγγαίου με το οποίο έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας η αριθ. 109/2017 απόφαση του Δημοτικού του
Συμβουλίου.
14. Την αριθ. πρωτ. 10130/10.05.2017 βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου.
15. Την αριθ. 4 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της
6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α/6-2-2015) «Αποδοχή παραιτήσεων
των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».
16. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014).
17. Ολόκληρο το σχετικό φάκελο, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθ. 109/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με την οποία αποφασίστηκε:
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1. Η διεύρυνση των σκοπών της ΔΕΥΑΑ Δήμου Παγγαίου, όπως αυτοί περιγράφονται στη συστατική της πράξη,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 747/Β΄/06-05-2011 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 113/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παγγαίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 798/τ.
Β΄/6-5-2015, δια της προσθήκης της αρμοδιότητας της
Υπηρεσίας προστασίας, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης
των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών
πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας,
καθώς και της κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης
των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία καθώς επίσης της κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης συστημάτων τηλεθέρμανσης.
2. α. Η τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 της ως άνω
συστατικής πράξης ως εξής:
Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των
δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και των μονάδων
επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής
του Δήμου Παγγαίου, η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων
τηλεθέρμανσης καθώς και η διαχείριση, αξιοποίηση και
εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - γεωθερμία
β. Η τροποποίηση του άρθρου 4 της ως άνω συστατικής πράξης, προσθέτοντας στους πόρους της επιχείρησης και:
• Την εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Την εκμετάλλευση του δικτύου τηλεθέρμανσης
γ. Η τροποποίηση του άρθρου 7 της ως άνω συστατικής πράξης, προσθέτοντας και την έκδοση κανονισμού
γεωθερμίας και κανονισμού τηλεθέρμανσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 70/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου σχετικά με τη συγχώνευση σε ένα Ν.Π.Ι.Δ. των υφιστάμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης των πρώην Δήμων
Ελευθερούπολης, Ελευθερών και Ορφανού (ΦΕΚ 747/
τ.Β΄/6-5-2011), αριθ. 184/2012 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παγγαίου σχετικά με την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Παγγαίου και την τροποποίηση της συστατικής πράξης αυτής ώστε να επεκταθούν
οι αρμοδιότητες αυτής και στις δημοτικές ενότητες Παγγαίου και Πιερέων (ΦΕΚ 1820/τ.Β΄/08-06-2012), οι οποίες
δεν περιλαμβάνονται στην αριθ. 70/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και αριθ. 113/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου σχετικά με τη διεύρυνση του σκοπού της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου
δια της μεταβιβάσεως της υπηρεσίας άρδευσης από το
Δήμο Παγγαίου.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 3 Μαΐου 2017
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 1785/24.05.2017

Αριθμ. 55563
(7)
Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης επί της οδού
Ζυμβρακάκη, που αφορά σε παραχώρηση μιας
(1) θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 439/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου» (ΦΕΚ 232Α/27.12.2010).
4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Το υπ' αριθμ. 15109/19.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 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».
6. Το ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63Α/22.03.2012) «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά
πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 52Α
που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στους
χερσαίους χώρους λιμένων».
7. Το ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102Α/29.04.2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».
8. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α/23.03.1999) που αφορά
την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
9. Το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50Α/02.03.2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».
10. Τις υπ' αριθμ. 1115/2012,49/2012 και 819/2013
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
11. Την υπ' αριθμ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία
ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για την έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν
μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.
12. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 (ΦΕΚ 2302Β/
16.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υπο.Με.Δι. περί
«Εγκρίσεων Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους
σε i) περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και ii) περιοχές
με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας».
13. To ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17.12.2014) «Ρυθμίσεις
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμίσεων
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θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά συνολικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.
14. Το υπ' αριθμ. 44836/05.03.2014 έγγραφο της Δ/σης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 52
του ΚΟΚ».
15. Το αριθμ. 3042/08.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ
του Υπουργείου Υπο.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη
ΔΜΕΟ, των Κανονιστικών Αποφάσεων των Δημοτικών ή
Κοινοτικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με
το άρθρο 82 του ν. 3463/2006, Κύρωσης Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων».
16. Το αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ :ΒΛ9ΑΟΡ1Φ-10Θ) έγγραφο διευκρινίσεων - οδηγιών του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως συμπληρώθηκε με το 3487/130690/02.10.2014 έγγραφο
επίσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
17. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 Εγκύκλιος της
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του
Υπο.Με.Δι., (ΑΔΑ:Ω37Χ1-2ΥΑ).
18. Την αριθμ. 439/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων σύμφωνα με τα πρακτικά
της 26ης/5-12-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. που αφορά
την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης αναπηρικού
οχήματος ΑΜΕΑ με αρ. κυκλοφορίας ΧΑΜ 9908 επί της
οδού Ζυμβαρακάκη.
19. Την με αρ. πρωτ18975/12-1-2016 θετική εισήγηση
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπλιέων
για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού
οχήματος ΑΜΕΑ.
20. Την αριθμ. 60/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων σύμφωνα με τα
πρακτικά της 13ης/16-11-2016 Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.
με θετική εισήγηση για παραχώρηση θέσης στάθμευσης
αναπηρικού οχήματος ΑΜΕΑ.
21. Το με αρ. πρωτ. 633/13-1-2017 της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
22. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου.
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23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τουν κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος ΑΜΕΑ με αρ. κυκλοφορίας ΧΑΜ 9908 επί
της οδού Ζυμβαρακάκη.
Η εν λόγω έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης η
οποία αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 439/2016 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων, γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:
2. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 439/2016 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων σύμφωνα
με τα οποία εγκρίνεται η παραχώρηση μίας (1) θέσης
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος ΑΜΕΑ με αρ. κυκλοφορίας ΧΑΜ 9908 επί της οδού Ζυμβαρακάκη.
3. Το κόστος τόσο της προμήθειας όσο και της τοποθέτησης των κατάλληλων πινακίδων καθώς και της
οριζόντιας διαγράμμισης θα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με την αρ. 439/16 απόφαση του Δ.Σ. του
Δήμου Ναυπλιέων. Οι πινακίδες θα αναγράφουν και τον
αριθμό της απόφασης (439/2016) καθώς και τον αρ. κυκλοφορίας του οχήματος.
4. Η επί τόπου τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων
σήμανσης θα υποδειχθεί από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου Ναυπλιέων. Να οριοθετηθεί θέση μήκους 6 μέτρων.
5. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
6. Να τηρείται ο Κ.Ο.Κ.
7. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που
έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς, καθώς και με
την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της.
8. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες.
Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακριβή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον
αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 10 Μαρτίου 2017
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02017852405170008*

