
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Συνδέσμου 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων.

2 Έγκριση της αρ. 192/2017 απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Λαμιέων επί θεμάτων που αφο-
ρούν έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο 
Δήμο Λαμιέων.

3 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη Δι-
εύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 
του Δήμου Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης για 
το έτος 2018.

4 Oρισμός Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέρειας Αμ-
φιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας Περιφερειακής Ενό-
τητας Αιτωλ/νίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2341/904 (1)
  Τροποποίηση συστατικής πράξης του Συνδέ-

σμου για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

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

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

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 

όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 245 και 250 του ν. 3463/
2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

5. Την 15724/12599/2011 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1522/
Β/2011) περί σύστασης του Συνδέσμου για τη Βιώσι-
μη Ανάπτυξη των πόλεων -ΣΒΑΠ, όπως τροποποιήθη-
κε με την 4111/3944/2012 (ΦΕΚ 948/Β/2012), 40184/
33229/2013 (ΦΕΚ 2350/Β/2013), 9409/3640/2016 (ΦΕΚ 
1013/Β/2016) και 41110/15292/2017 (ΦΕΚ 2181/Β/
2017) απόφαση του ιδίου.

6. Την 328/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Πεντέλης, περί συμμετοχής του Δήμου Πεντέλης στο 
Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων - ΣΒΑΠ.

7. Την 14/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων – 
ΣΒΑΠ, περί αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Πεντέλης 
ως νέο μέλος του Συνδέσμου.

8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 45873/17114/01.06.2017 
(ΦΕΚ 2055/Β/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαι-
ώματος υπογραφής.

9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 59395/21881/14.07.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Διοίκησης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 15724/12599/2011 απόφασή μας, 
ως προς τα μέλη του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη των πόλεων - ΣΒΑΠ, μετά την εισχώρηση του Δήμου 
Πεντέλης, ως κατωτέρω:

Συστήνουμε Σύνδεσμο με την επωνυμία «Σύνδεσμος 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων – ΣΒΑΠ», αποτε-
λούμενος από τους Δήμους: Αγία Παρασκευή, Βριλήσ-
σια, Γαλάτσι, Ηράκλειο, Κηφισιά, Λυκόβρυση – Πεύκη, 
Παλλήνη, Παπάγου – Χολαργού, Πεντέλη, Μαρκόπουλο, 
Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Φιλοθέη – Ψυχικό, Χαλάνδρι.

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

Κατά τα λοιπά ισχύει η 15724/12599/2011 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ   

Ι

Αριθμ. 3757/217126 (2)
Έγκριση της αρ. 192/2017 απόφασης του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Λαμιέων επί θεμάτων που αφο-

ρούν έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο 

Δήμο Λαμιέων.

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

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

τεκτονική 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) «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμά-
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
ως ισχύει.

5. Την αριθμ. 44070/2194/2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί καθο-
ρισμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντή-
ρησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας 
(ΦΕΚ 270 ΑΑΠ).

6. 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).

7. 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.

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

9. Την αριθμ. 62240/698/2011 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί καθορισμού οδών που 
ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 2190Β).

10. Το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) για τον 
καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφε-

τηρίας της διαδρομής των στάσεων και του τέρματος 
των αντίστοιχων γραμμών.

11. Το άρθρο 186 παρ. 4 της ενότητας Ε του ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87Α) για τον καθορισμό των υπεραστικών 
γραμμών λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας της 
διαδρομής των στάσεων και του τέρματος κάθε λεω-
φορειακής γραμμής Κ.Τ.Ε.Λ.

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

13. Το άρθρο 34-παρ. 13 του ν. 2969/1999 (ΦΕΚ 57Α) 
και 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).

14. Το άρθρο 5-παρ. 1 και 3 του π.δ. 244/1987 (ΦΕΚ 104Α) 
περί χώρων στάσης ή στάθμευσης των αυτοκινήτων ταξί.

15. 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...».

16. Τις διατάξεις του ν. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621Β/
31-12-2009) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος ενέρ-
γειας και κλιματικής αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλο-
φορία πεζών».

17. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 18539/232483/14-12-2015 
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Απο-
φάσεις συλλογικών οργάνων ΟΤΑ που αφορούν κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις (ατομικές διοικητικές πράξεις)».

18. Το 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».

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

20. Την αριθμ. 1122/9732/28-1-2014 απόφαση Γενι-
κής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας με θέμα « Τροποποίηση της αριθμ. 
9663/97430/2-9-2013 απόφασης της Γενικής Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεός 
Ελλάδας αναφορικό με Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης 
αποφάσεων Ο. ΤΑ. α΄ και β΄ βαθμού περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων».

21. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 11181/136302/28-8-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας με θέμα « Τροποποίηση-
συμπλήρωση της αριθμ. 9663/97430/2-9-2013 απόφα-
σης της Γενικής Γραμματέα, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 1122/9732/28-1-2014 απόφαση, αναφορικά 
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με την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 
και 524 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει».

22. Την αριθμ. 13917 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών περί Διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 250 
τ.ΥΟΔΔ 26-5-2017).

23. Το αριθμ. 2725/70697/8-5-2017 έγγραφο του 
τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας της 
Δ/νσης Διοίκησης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λει-
τουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας με το οποίο υποβλήθηκε στην υπη-
ρεσία μας η υπ΄ αρ. 192/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων κλπ στοιχεία σχετικά με 
κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Λαμιέων.

24. Το αριθμ. 31339/25-5-17 έγγραφο του Τμήματος 
Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυν-
σης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων 
με το οποίο μας διαβιβάστηκε η εγκεκριμένη Μελέτη 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων που συνοδεύει την αριθμ. 
192/2017 απόφαση του Δήμου Λαμιέων.

25. Το αριθμ. 1595/83231/28-8-17 έγγραφο της Υπη-
ρεσίας μας προς το Τμήμα Οδοποιίας και Κυκλοφορια-
κών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνι-
κών Έργων του Δήμου Λαμιέων και το αριθμ. πρωτ. 
οικ. 2730/149608/13-9-17 έγγραφο της Υπηρεσίας μας 
προς τη Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Περιβάλλοντος και Υποδομών περί γνωμοδότησης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας επί των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αριθμ. 192/2017 από-
φασης του Δ.Σ. Λαμιέων στις οδούς αρμοδιότητάς του.

26. Το αριθμ. 51938/25-9-17 έγγραφο του Τμήματος 
Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυν-
σης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέ-
ων με το οποίο μας διαβιβάστηκε εκ νέου εγκεκριμένη 
Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων που συνοδεύει την 
αριθμ. 192/2017 απόφαση του Δήμου Λαμιέων.

27. Το αριθμ. 63472/12-10-17 έγγραφο του Τμήματος 
Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυν-
σης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων 
που βεβαιώνει ότι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της 
αρ. 192/2017 απόφασης του Δ.Σ. δεν επηρεάζονται οι 
υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.

28. Το αριθμ. 6628/193541/9-11-17 έγγραφο του τμή-
ματος Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας της Δ/
νσης Διοίκησης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας που βεβαιώνει οτι η αριθμ. 192/2017 απόφαση 
του ΔΣ του Δήμου Λαμιέων είναι νομότυπα ληφθείσα.

29. Το αρ. 7292/209780/30-11-17 έγγραφο της παρα-
πάνω Υπηρεσίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αρ. 
236/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στε-
ρεάς Ελλάδας περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στην Τ.Κ. Κομποτάδων του Δήμου Λαμιέων και το οποίο 
βεβαιώνει ότι αυτή είναι νομότυπα ληφθείσα.

30. Την αριθμ. 20/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής Δήμου Λαμιέων.

31. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις της αρ. 192/2017 απόφασης του Δ.Σ. αιτιο-
λογούνται επαρκώς στη Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμί-

σεων του Τμήματος Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθ-
μίσεων της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων 
του Δήμου, με παρεμβάσεις κυκλοφοριακού χαρακτήρα 
που έχουν στόχο την καλύτερη κυκλοφοριακή ρύθμιση 
στο Δήμο Λαμιέων.

32. 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 υλοποίησή τους, αποφασίζουμε:

 Α] Τη μερική έγκριση της αρ. 192/2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, ως προς τα εξής:

2. Να παραχωρηθεί θέση ΑΜΕΑ επί της οδού Εφέσου 
23.

3. Να παραχωρηθεί θέση φορτοεκφόρτωσης επί της 
οδού Τήνου 1 για τις ανάγκες των καταστημάτων της 
περιοχής. Η πινακίδα να έχει την ένδειξη: "Ωρες φορτο-
εκφόρτωσης: ώρες καταστημάτων΄

10. Να μονοδρομηθεί η οδός Σμύρνης από την οδό 
Κύπρου προς και έως την οδό Σωκράτους.

12. Να μονοδρομηθεί η οδός Μαβίλη με κατεύθυν-
ση από Λεωσθένους προς Σατωβριάνδου καθώς και να 
επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση στην υφιστάμενη θέση 
φορτοεκφόρτωσης της παραπάνω οδού από 9:00 έως 
12:00 πμ.

14. Να καθοριστεί η προτεραιότητα της οδού Λευκα-
δίτη με τις καθέτους οδούς. Η οδός Λευκαδίτη να έχει 
προτεραιότητα έναντι όλων των καθέτων οδών πλην 
της οδού Μυλωνά και της οδού Αλυτρώτων Πατρίδων.

15. Να καθοριστεί η προτεραιότητα της οδού Φιτσίου 
με τις κάθετες οδούς. Η οδός Φιτσίου να έχει προτεραι-
ότητα έναντι όλων των καθέτων οδών πλην της οδού 
Σίφνου και της οδού Γαλανού Κ, στην αρχή και το τέλος 
αυτής.

17. Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-40 για οχήματα άνω 
των 8,0 tn εκατέρωθεν της οδού Μάνου Κατράκη, από 
το ύψος της οδού Μητροπολίτου Δαμασκηνού έως το 
τέλος της οδού Μάνου Κατράκη (στο Γήπεδο Καλυβίων).

18. Να τοποθετηθούν πινακίδες με όριο ταχύτητας τα 
30 KM στην οδό Κάλβου. Μάτια γάτας να τοποθετηθούν 
στα σημεία διάβασης πεζών μπροστά από το 13ο Δ.Σ. 
Να εφαρμοστούν όσα καθορίζονται από το αρ. (15) δια-
τακτικό και συγκεκριμένα όσα αναφέρονται στο παράρ-
τημα Γ περί παρεμβάσεων και ρυθμίσεων σε περιοχές 
σχολικών συγκροτημάτων.

19. Να τοποθετηθούν σήματα με όρια ταχύτητας στην 
Τ.Κ. Κομποτάδων εντός του οικισμού.

22. Επί της οδού Αγίου Παϊσίου να γίνουν τα κάτωθι:
a) Κατασκευή οριζόντιας σήμανσης αποτελούμενη 

από μονή συνεχή διαχωριστική γραμμή (όταν θα υπάρ-
ξει η δυνατότητα ένταξης της σχετικής εργασίας στον 
προϋπολογισμό του Δήμου).

b) Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-32 με όριο 
ταχύτητας (40 χλμ).
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c) Τοποθέτηση πινακίδας αναγγελίας κινδύνου Κ-11, 
προ του αυλακίου που τέμνει την παραπάνω οδό

d) Στη διασταύρωσή της με τη Νέα οδό (η οποία οδηγεί 
στις Τ.Κ Κωσταλεξίου και Κομποτάδων) να τοποθετηθούν 
Ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2 (Προτεραιότητα στην οδό Αγ. 
Παισίου).

25. Να τοποθετηθούν σήματα Ρ-2 (STOP) στην συμβο-
λή της οδού Καλπακίου με τις οδούς Ανθήλης και Κύπρου 
(οδοί προτεραιότητας).

26. Να τοποθετηθούν σήματα Ρ-2 (STOP).
Α) Στην συμβολή της οδού Πλάτωνος (Ρ-2), με την οδό 

Σπ. Ματσούκα (οδός προτεραιότητας).
27. Να απαγορευθεί η στάθμευση (Ρ-40) , στο τμήμα 

της οδού Έσλιν μετά την οδό Πλάτωνος και έως την οδό 
Μύλων (αριστερά στο ρεύμα ανόδου). Να επιτραπεί η 
στάθμευση στο δεξιό τμήμα της οδού αντίστοιχα μετά 
το πρώτο τμήμα.

29. Να δημιουργηθεί θέση φορτοεκφόρτωσης μετά 
την πιάτσα των ταξί πριν την είσοδο του Γενικού Νο-
σοκομείου Λαμίας. Η χωροθέτησή της να γίνει με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 34 παρ 3-η του ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57Α). Η πινακίδα να έχει την ένδειξη: “Ωρες φορτο-
εκφόρτωσης: ώρες καταστημάτων”.

30. Να τοποθετηθεί σήμα Ρ-40 επί της Ερυθρού Σταυ-
ρού για 20 μ. έξω από το κολυμβητήριο Λαμίας πλην 
οχημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΔΑΚ και 
του κολυμβητηρίου).

31. Να τοποθετηθεί σήμα Ρ-40 επί της οδού Τρίτση στη 
διασταύρωση με την οδό Γιαννιτσιώτη.

32. Να τοποθετηθεί σήμα Ρ-40 επί της οδού Αμαλίας 
στη διασταύρωση με την οδό Ζαλόγγου (πεζόδρομος) 
καθώς και διαγράμμιση του χώρου προς αποφυγή της 
παράνομης στάθμευσης.

35. Να επιτραπεί η στάθμευση βαρέων φορτηγών στο 
τμήμα της οδού Ταϋγέτου μεταξύ της οδού Φιλίας και 
της παράπλευρης της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας -Δο-
μοκού, νότια της περίφραξης της Πανελλήνιας Έκθεσης 
Λαμίας.

36. Να απαγορευτεί η θέση δικύκλων στη γωνία Μα-
κροπούλου και Τσιριμώκου επί της Μακροπούλου μετά 
το πέρας της διασταύρωσης και νότια και να απομακρυν-
θούν τα κάθετα σήματα που έχουν τοποθετηθεί.

38. Να τοποθετηθούν σήματα για μείωση ταχύτητας 
και Κ-16 καθώς και να γίνει διάβαση πεζών επί της οδού 
Σ. Καράγιωργα έξω από τον παιδικό οταθμό-νηπιαγω-
γείο «ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ». Να εφαρμοστούν όσα καθορίζο-
νται από το αρ. (15) διατακτικό και συγκεκριμένα όσα 
αναφέρονται στο παράρτημα Γ περί παρεμβάσεων και 
ρυθμίσεων σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων.

39. Να τοποθετηθούν σήματα Ρ-40 άνω των 3,5tn επί 
της οδού Χαλκομάτας από τη συμβολή της με την οδό 
Πλαταιών έως την οδό Πηλίου.

Β] Την απόρριψη της αρ. 192/2017 απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, ως προς τα εξής:

Β1]
26. Να τοποθετηθούν σήματα Ρ-2 (STOP) Β) στη συμ-

βολή της Σπ. Ματσούκα, με την οδό Μ. Μπότσαρη.
Η κυκλοφοριακή ρύθμιση απορρίπτεται διότι οι οδοί 

αυτές δεν τέμνονται.

Β2]
40. Να επιτραπεί η στάση και η στάθμευση επί της 

οδού Μαυροδήμου από την οδό Καραϊσκάκη έως την 
οδό Εκκλησιών.

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση απορρίπτεται διότι αναι-
ρείται με την αριθμ. 17 ρύθμιση της αριθμ. 327/2017 
μεταγενέστερης απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Λαμιέων.

Β3] Σύμφωνα με το αρ. (8) διατακτικό, η οδός Κύπρου 
βρίσκεται εντός της Ε.Ο.38 στο τμήμα της «Λαμία-Καρπε-
νήσι-Αγρίνιο» και ενώ σύμφωνα με την παράγραφο Α1 του 
με αρ. (5) διατακτικού αρμόδιοι για τη συντήρηση των 
οδών εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών είναι οι δήμοι 
και οι κοινότητες, ο καθένας μέσα στα όρια της διοικητικής 
τους περιφέρειας, με το αρ. (9) διατακτικό, η εκπόνηση και 
έγκριση μελετών του άρθρου 52 του ΚΟΚ ανατίθεται στην 
αντίστοιχη ΔΤΕ της Περιφερειακής Ενότητας στης οποίας 
τα διοικητικά όρια βρίσκεται η κάθε οδός.

Επομένως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν 
στις παραπάνω οδούς θα έπρεπε να προβλέπονται από 
μελέτες της ΔΤΕ της ΠΕ στην οποία ανήκει, και όχι της ΤΥ 
του Δήμου ή να συνοδεύονται από σύμφωνη γνώμη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εξής ρυθμίσεις:
5. Να παραχωρηθεί θέση φορτοεκφόρτωσης επί της 

οδού Κύπρου 20 για τις ανάγκες των καταστημάτων της 
περιοχής.

21. Να γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος στις στά-
σεις του ΚΤΕΛ καθώς και διαβάσεις πεζών στα φανάρια 
εκατέρωθεν της Εθνικής οδού Λαμίας - Καρπενησίου 
εντός του οικισμού (κεντρική πλατεία) για την αποφυγή 
ατυχήματος από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

33. Να τοποθετηθούν οριοδείκτες στο οδόστρωμα 
της οδού Κύπρου 73, προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
ελάχιστο πλάτος διάβασης των πεζών, διότι στο σημείο 
αυτό δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Για την απόρριψη της 
ρύθμισης αυτής ισχύουν και όσα αναφέρονται στα αρ. 
(12) και (13) διατακτικά.

Β3] Σύμφωνα με το αρ. (12) διατακτικό, «η προσωρινή 
ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με 
εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν 
με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη 
στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατό-
τητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς» ενώ σύμφω-
να με το αρ. (13) διατακτικό, «επιτρέπεται η τοποθέτηση 
κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων 
κυλίνδρων (οριοδεικτών) στις διασταυρώσεις όταν εμπο-
δίζεται η στροφή των μέσων μαζικής μεταφοράς.» Στην 
κατηγορία αυτή υπάγονται οι εξής ρυθμίσεις:

6. Να τοποθετηθούν ελαστικοί οριοδείκτες εκατέρω-
θεν της εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης στην οδό 
Πυθίας 7.

9. Να τοποθετηθούν οριοδείκτες έναντι ιδιωτικού χώ-
ρου στάθμευσης επί της οδού Αινιάνων 28.

11. Να τοποθετηθούν οριοδείκτες επί της οδού Ανθή-
λης αρ. 3-5 ώστε να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα στις 
εισόδους των κατοικιών λόγω μη ύπαρξης πεζοδρομίου.

13. Να τοποθετηθούν οριοδείκτες επί της οδού Μαβίλη 
στις διασταυρώσεις αυτής με τις οδούς Σατωβριάνδου 
και Λεωσθένους για αποφυγή παράνομης στάθμευσης.
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28. Να τοποθετηθούν οριοδείκτες στη συμβολή των 
οδών Έσλιν και Δροσοπούλου για την εξασφάλιση κα-
λύτερης ορατότητας.

Γ] Την μη έγκριση της αρ. 192/2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, ως προς τα εξής:

Γ1] Σύμφωνα και με το αρ. (17) διατακτικό, «οι αποφά-
σεις που αφορούν στην παραχώρηση χώρων αποκλει-
στικής στάθμευσης σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων 
δεν συνιστούν μέτρο κανονιστικού περιεχομένου κατά 
την έννοια των διατάξεων του άρθρου 52 παρ 1 του 
ν. 2696/1999, αλλά αφορούν μία απολύτως εξατομικευ-
μένη ρύθμιση και γι αυτό έχουν χαρακτήρα ατομικής 
πράξης. Οι ατομικές αυτές αποφάσεις που αφορούν στην 
παραχώρηση ορισμένων εκ των νόμιμων υφιστάμενων 
χώρων θέσεων στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους 
συνιστούν στην ουσία πράξεις διαχείρισης των χώρων 
αυτών και εκφεύγουν της έγκρισης του άρθρου 52 του 
ΚΟΚ» . Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εξής ρυθμίσεις:

1. Να παραχωρηθεί θέση ΑΜΕΑ επί της οδού Δραγα-
τσανίου 5 για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΖΜΙ 
5451.

4. Να τοποθετηθεί πινακίδα απαγόρευσης στάσης-
στάθμευσης Ρ-40 στην οδό Καραγιαννοπούλου 17, λόγω 
της εισόδου σε Parking πολυκατοικίας και εν συνεχεία 
της ύπαρξης της πιάτσας των TAXI της οδού Καραγιαν-
νοπούλου. Επιπλέον, για το 2° σκέλος της ρύθμιση αυτής 
ισχύουν και τ΄ αναφερόμενα στο αρ. (14) διατακτικό.

6. Να δοθεί άδεια για διαγράμμιση της εισόδου - εξό-
δου σε χώρο στάθμευσης στην οδό Πυθίας 7 που έχει 
εγκριθεί με την αριθμ 227/2008 ΑΔΣ.

7. Να γίνει υποβιβασμός πεζοδρομίου να τοποθετηθεί 
Ρ-40 και να γίνει διαγράμμιση της εισόδου - εξόδου σε 
ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Καραϊσκάκη 
αρ. 106.

8. Να τοποθετηθεί Ρ-40 και να γίνει διαγράμμιση της 
εισόδου - εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της 
οδού Κωνσταντινουπόλεως έναντι Σιδηροδρομικού 
Σταθμού.

9. Να τοποθετηθεί Ρ-40 και να γίνει διαγράμμιση της 
εισόδου - εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της 
οδού Αινιάνων 28.

37. Να παραχωρηθεί θέση ΑΜΕΑ επί της οδού Ανα-
στασίου 3 για το αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας 
ΥΡΑ 7404.

Γ2] Σύμφωνα με το αρ. (6) διατακτικό, δεν προκύπτει 
αρμοδιότητα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης ως προς την έγκριση των παρακάτω ρυθμίσεων:

16. Να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα επί του πεζοδρο-
μίου στην οδό Καρπάθου 22 για την ασφαλή έξοδο των 
μαθητών από το κέντρο ξένων γλωσσών (με δαπάνη 
του αιτούντος).

18. Να τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα 
έμπροσθεν της οικίας στην οδό Υψηλάντου 76 πάνω 
στο όριο της ιδιοκτησίας του.

20. Να τοποθετηθεί καθρέπτης στη διασταύρωση της 
οδού που οδηγεί στην Ιερά Μονή «Το γενέθλιον της Θε-
οτόκου» με την δημοτική οδό Κωσταλέξι - Φραντζή για 
την ασφαλή έξοδο των οχημάτων.

28. Να τοποθετηθεί καθρέπτης στην συμβολή των 
οδών Έσλιν και Δροσοπούλου.

34. Να τοποθετηθούν δύο κάτοπτρα επί της Αμπλιανί-
τη στη διασταύρωσή της με την οδό Αριστοφάνους για 
την ασφαλή έξοδο των οχημάτων από αυτή.

Επιπλέον, για τις κάτωθι ρυθμίσεις ισχύουν και τ΄ ανα-
φερόμενα στο αρ. (10) διατακτικό

23. Η θέση της στάσης Ντουλάκης του Αστικού ΚΤΕΛ 
τοποθετήθηκε με μικρομετακίνηση από τον Δήμο στο πε-
ζοδρόμιο στο διαχωριστικό όριο της ιδιοκτησίας Τζουάνα 
Παναγιώτη με την όμορη ιδιοκτησία. Η τοποθέτηση σε 
κοινόχρηστο χώρο μετά από αίτημα Τζουάνα Παναγιώτη 
δεν είναι δυνατή, διότι με την μετατόπιση δεν εξασφα-
λίζεται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των στάσεων του 
Αστικού ΚΤΕΛ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (300 
μ). Μετά τα παραπάνω να εγκριθεί η νέα θέση της στάσης 
δεδομένου ότι δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από την 
παλιά (μικρομετακίνηση παλιάς θέσης έως 1,5 μ), εξα-
σφαλίζεται δικαιότερη μεταχείριση έναντι των παρόδιων 
ιδιοκτητών ενώ το σημείο επανατοποθέτησης βρίσκεται 
στο ακριβές σημείο στο οποίο εγκρίθηκε η αρχική στάση.

24. Να μεταφερθεί σε διπλανή θέση η επόμενη στάση 
του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ μετά τον Ντουλάκη ( προς τον Σ.Σ 
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ) λόγω διάνοιξης οδού από την ΕΡΓΟΣΕ.

41. Να μετατοπιστεί το στέγαστρο της στάσης του 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ επί της οδού Παπασιοπούλου στο ΒΟΡΕΙΟ 
κατά 10μ νοτιότερα.

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

- Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, χρήση 
κατάλληλων υλικών κ.λ.π.) θα είναι σύμφωνες με τον 
Κ.Ο.Κ. και ειδικότερα των απαιτήσεων του αρθ. 34 αυτού, 
καθώς και με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδο-
μών Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Δ/νση Συγκοινω-
νιακών έργων, Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας). 
Επίσης, θα εναρμονίζονται και με τα όσα καθορίζονται 
από την ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ 2302Β΄/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 Λαμιέων, 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 άλ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5566 Τεύχος Β’ 429/14.02.2018

λες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται 
για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων.

- 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 ασφάλεια 
της κυκλοφορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου.

-Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Τμήμα-
τος Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δι-
εύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Λαμιέων, βάσει της οποίας ελήφθη η 192/2017 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 22 Ιανουαρίου 2018

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 1930 (3)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη Διεύ-

θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 

του Δήμου Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης για 

το έτος 2018. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ-
λες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επεί-
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 
Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94/Α/) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-

ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.».

6. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων 
εντός και εκτός επικράτειας».

7.Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

9. Την αριθμ. πρωτ. 14138/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη 
Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

10. Το διαβιβαστικό αίτημα με αριθμ. πρωτ. 593/
11-01-2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πε-
ριβάλλοντος του Δήμου Θερμαϊκού, αναφορικά με το 
ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των υπηρετούντων σε αυτήν υπαλλήλων της 
για το έτος 2018, σχετικά με τις αιτιολογημένες ανάγκες 
μετακίνησης των υπαλλήλων του Δήμου για εκτέλεση 
ή παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για συμμετοχή 
σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, ομάδες εργασίας, σε 
συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, εκ-
παίδευση και μετεκπαίδευση.

11. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης, σύμφωνα με την από 10.01.2018 βεβαίω-
ση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Θερμαϊκού, ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 € από τις 
πιστώσεις του Π/Υ έτους 2018 του φορέα και θα βαρύνει 
τον παρακάτω Κ.Α. : 02.30.6422. Κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους 2018 ενδέχεται να τροποποιηθούν 
οι ανωτέρω πιστώσεις, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το 
έτος 2018 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων των υπηρετούντων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπη-
ρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Θερμαϊκού Νομού 
Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

*ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΟΡΙΟ 

ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ

1 ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 άτομο 
* 9 ημέρες

2 άτομα 
* 6 ημέρες
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2 ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 άτομο 
*2 ημέρες

3 ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 άτομο 
* 3 ημέρες

4 ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 άτομο 
*2 ημέρες

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
Ι  

 Αριθμ. 17853 (4)
Oρισμός Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέρειας 

Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας Περιφερειακής 

Ενότητας Αιτωλ/νίας.  

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 

«περί ληξιαρχικών πράξεων».
2. Του ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχι-

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

3. Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Την υπουργική απόφαση 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 250/26.05.2017) του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5. Την απόφαση 140634/22.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2208/
29.06.2017) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί 
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συ-
ντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των 

Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5. Την αριθμ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1980/
τ.Β΄/22-12-2010) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ. περί 
Υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που 
συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον 
ν. 3852/2010.

6. Την αριθμ. Φ./127080/57510/εγκ.65/31 -12-2010 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ., περί των ληξιαρχικών 
βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνέ-
νωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.

7.Την αρίθμ 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών με θέμα: τροποποιήσεις Ληξιαρχικού ν. 344/1976 
και άλλες διατάξεις.

8. Την αριθμ. 2520/194/13-01-2014 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 118/24-01 -2014/τ.Β), 
με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου στην 
Ληξιαρχική Περιφέρεια Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλο-
χίας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στον 
Κολοκυθά Δημήτριο του Ιωάννη υπάλληλο του Δήμου, 
κατηγορίας - κλάδου ΤΕ22 με βαθμό Ε΄.

9. Το αριθμ. 584/22-01-2018 έγγραφο του Δημάρχου 
του Δήμου Αμφιλοχίας, με την οποία προτείνει την αντι-
κατάσταση του Κολοκυθά Δημητρίου του Ιωάννη, λόγω 
θανάτου του, με τον υπάλληλο του Δήμου Κοντοδήμο Γε-
ώργιο του Παναγιώτη κατηγορίας- κλάδου ΤΕ Διεκπεραί-
ωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Β΄, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου της Ληξιαρχικής 
Περιφέρειας Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας Περιφερει-
ακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, στον υπάλληλο του Δήμου 
Κοντοδήμο Γεώργιο του Παναγιώτη, κατηγορίας- κλάδου 
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Β΄.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει 
η αριθμ. 2520/194/13-01-2014 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 118/24-01-2014/τ.Β).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 26 Ιανουαρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τ.Α. και Ν.Π. Πάτρας

ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ  
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*02004291402180008*

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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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
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