
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων για τις ανάγκες του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. 
ΦΕΡΡΩΝ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143/2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξαν-
δρούπολης.

2 Δημοσίευση της αριθ. 280/2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας - Χορτιάτη, σε 
συμμόρφωση της αριθ. 2213/2016 απόφασης 
του Τμήματος Γ΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με την διαπίστωση επάρκειας προσω-
πικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκη-
ση πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του 
ν. 3852/2010 από την Διεύθυνση Πολεοδομίας του 
Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης.

3 Σύσταση συνδέσμου Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονί-
κης με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Δυτικής 
Θεσσαλονίκης για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων 
“Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”».

4 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης -Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου 
Λαγκαδά» Νομού Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1858 (1)
 Εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθ-

μίσεων για τις ανάγκες του έργου «ΑΠΟΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ 

ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΦΕΡΡΩΝ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

143/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλεξανδρούπολης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.  2503/1997 (ΦΕΚ  Α’ 107/1997) «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε-
μάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το 
αρθρ. 186, παράγ. ΣΤ, εδάφιο 18.

3. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015 και ΦΕΚ 21/Α’/21 -2-2016) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης-καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» περί Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.

5. Την με αριθ. 14138 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 - 
ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντί-
νου ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης».

6. Την με αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ  35748/ 
30.5.2017) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. 
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές σε 
οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης και παροχή και παροχή εξουσιο-
δότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντο-
λή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών 
μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας- Θράκης».

7. Την υπ’ αριθμ. 54218/11-07-2013 απόφαση Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης 
αποφάσεων Ο.Τ.Α. α’ και Β’ βαθμού περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων» (ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).

8. Το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του 
ν. 3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 «Τροπο-
ποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του 
ν. 4313/2014.

9. Το υπ’ αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυ-
κλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων».

10. Την με αριθ. πρ. ΔΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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«Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση 
έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας-Εφαρμογή των δια-
τάξεων του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)...».

11. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελού-
μενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημέ-
νων περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οκ/502/
1.7.2003 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και την 
αρ. απόφ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 «Έγκριση 1) Οδηγιών 
Μελετών Οδικών έργων Κατακόρυφης Σήμασνης Αυ-
τοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και 
Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕ-
ΕΟ)» (ΦΕΚ 905/Β’/20.5.2011) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων.

12. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’8-6-2006) «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων...».

13. Την με αριθ. 143/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης σχετικά με την έγκριση 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης για 
το έργο «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων 
οδών Δ.Ε. Φερών».

14. Την με αριθ. πρωτ. 9376/26-4-2017 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ./Τμ. Διοικητικού-Οικονο-
μικού Ν. Έβρου περί ελέγχου νομιμότητας της αριθ. 
143/2017 απόφασης του Δ.Σ. Αλεξ/πολης».

15. Την από 31-05-2017 τεχνική περιγραφή και τα σκα-
ριφήματα που τη συνοδεύουν του Πολιτικού Μηχανικού 
κ. Δ. Τσεσμελή (31-3-2017) για την εν θέματι κυκλοφο-
ριακή ρύθμιση, όπως αυτή εγκρίθηκε με την 142/2017 
απόφαση του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης.

16. Το από 2-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων του Δ. Αλεξανδρούπολης με το οποίο περιήλθαν 
στην υπηρεσία τα ανωτέρω 13, 14, 15 σχετικά.

17. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα, 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων για τις ανάγκες του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΦΕΡΡΩΝ» 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143/2017 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης».

Οι αποκαταστάσεις αυτές θα λάβουν χώρα στο Βορειό-
Ανατολικό τμήμα του Δ.Δ. Φερών και συγκεκριμένα στις 
οδούς:

- Αν. Θράκης (από Βασ. Κωνσταντίνου έως Παλαιολόγου)
- Κανάρη (όλο το μήκος)
- Δομ. Βιζβύζη (όλο το μήκος)
- Λευκωσίας (όλο το μήκος)
- Ρηγ. Φεραίου (από Αγ. Παρασκευής έως Βοσπόρου)
- Αίνου (από Αγ. Παρασκευής έως Βοσπόρου)
- Πατρ. Γρηγορίου (όλο το μήκος)
- Παπαφλέσα (από Αν. Θράκης έως Βοσπόρου)
Το έργο καλύπτει δρόμο συνολικού μήκους περίπου 

2000μ, θα πραγματοποιείται τμηματικά και το εργοτάξιο 
θα είναι συνεχώς μετακινούμενο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν, 
δύναται να είναι τεσσάρων τύπων/φάσεων, ανάλογα α) 
με τις διασταυρώσεις που θα αποκλειστούν από την κυ-
κλοφορία (μία ή δύο διασταυρώσεις, φάση Α-1 ή φάση 
Α-2) και β)ανάλογα με τα τμήματα οδών εκατέρωθεν μίας 
ή δύο διασταυρώσεων που θα αποκλειστούν (μια ή δύο 
διασταυρώσεις, φάση Α-3 ή φάση Α-4):

Φάση Α-1: εφαρμόζεται όταν απαιτείται απαγόρευση 
της κυκλοφορίας οχημάτων σε μία διασταύρωση. Η κυ-
κλοφορία θα ρυθμιστεί με τις ενημερωτικές πινακίδες 
της παράκαμψης και θα οριστεί ως μέγιστη επιτρεπό-
μενη ταχύτητα το όριο 20χλμ/ωρα.

Αναλυτικότερα θα χρησιμοποιηθούν οι πινακίδες 
(κατά Κ.Ο.Κ.):

Ρ-51α: υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή 
αριστερά

Ρ-51δ: υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή 
δεξιά

Ρ-50: υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή 
αριστερά ή δεξιά

Ρ-7: απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα
Κ-20: κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών επί της 

οδού
Κ-32: η μέγιστη ταχύτητα κυκλοφορίας των διερχόμε-

νων οχημάτων περιορίζεται σε 20χλμ/ώρα
Ενημερωτική πινακίδα παράκαμψης της κυκλοφορίας 

σύμφωνα με τα Βέλη (πίνακας Β-4 του ΟΜΟΕ)
Επιπλέον θα χρησιμοποιηθούν αναλάμποντες φανοί 

για την έγκαιρη προειδοποίηση.
Φάση Α-2: εφαρμόζεται όταν απαιτείται απαγόρευ-

ση της κυκλοφορίας οχημάτων σε δύο ή περισσότερες 
διασταυρώσεις. Η κυκλοφορία θα ρυθμιστεί με τις ενη-
μερωτικές πινακίδες της παράκαμψης και θα οριστεί 
ως μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα το όριο 20χλμ/
ωρα. Χρησιμοποιούνται προαναφερθείσες πινακίδες 
της φάσης Α-1.

Φάση Α-3: εφαρμόζεται όταν απαιτείται απαγόρευ-
ση δύο τμημάτων οδού (ως τμήμα νοείται η απόσταση 
μεταξύ οικοδομικών τετραγώνων) εκατέρωθεν μιας δι-
ασταύρωσης, στην οποία η κυκλοφορία στην κάθετη, 
προς το τμήμα αυτό, διεύθυνση δεν θα απαγορεύεται. 
Χρησιμοποιούνται οι προαναφερθείσες πινακίδες της 
φάσης Α-1 και επιπλέον η πινακίδα Ρ-49: υποχρεωτική 
κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.

Φάση Α-4: εφαρμόζεται όταν απαιτείται απαγόρευση 
ενός τμήματος οδού ανάμεσα σε δύο διασταυρώσεις. 
Χρησιμοποιούνται οι προαναφερθείσες πινακίδες της 
φάσης Α-1.

Η παρούσα απόφαση αυτή χορηγείται με τις εξής προ-
ϋποθέσεις:

1. Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμανσης 
εκτέλεσης έργων, οι πινακίδες, (οι θέσεις τους και τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά τους), οι κώνοι, η απόσταση μετα-
ξύ τους, ο φωτισμός, η διαμόρφωση των λωρίδων κλπ θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (8ο σχετικό).

2. Η τοποθέτηση των πινακίδων θα εφαρμοστεί όπως 
αυτές αποτυπώνονται στα τέσσερα (4) σχέδια που συνο-
δεύουν την Τεχνική Περιγραφή (15ο σχετικό).

3. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ορίζονται με την 
παρούσα, ισχύουν από την τοποθέτηση των προβλε-
πόμενων πινακίδων σήμανσης ή και των διαγραμμίσε-
ων στο οδόστρωμα και έως την περαίωση του έργου ή 
έως και των ενδεχόμενων παρατάσεων που πιθανόν θα 
απαιτηθούν.

4. Ο ανάδοχος εκτέλεσης του έργου υποχρεώνεται για 
την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος Τροχαίας Φερρών 
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για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης, σε συ-
νεργασία με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση 
της ρύθμισης.

5. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σε ώρες μειω-
μένου φόρτου κυκλοφορίας.

6. Οι εργασίες του εν λόγω έργου θα ολοκληρώνονται 
εντός της ημέρας και θα απομακρύνεται οποιαδήποτε 
σήμανση εκτέλεσης έργων. Στην περίπτωση που είναι 
αναγκαίο η σήμανση να παραμείνει και κατά τις βραδινές 
ώρες, θα ληφθεί μέριμνα από την εργοληπτική εταιρεία 
ώστε να λειτουργούν σωστά οι χρησιμοποιούμενοι ανα-
λάμποντες φανοί και να υπάρχει επαρκής φωτισμός για 
την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών.

7. Απαγορεύεται να αποκλειστούν περισσότερες από 
δύο συνεχόμενες διασταυρώσεις μιας οδού.

8. Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων οι πινακίδες σήμανσης επιβάλλεται να 
είναι ευδιάκριτες, να προειδοποιούν και να καθοδηγούν 
ασφαλώς τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς και να 
τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την οδική 
κυκλοφορία και να μην προκαλούν ατυχήματα. Επισημαί-
νεται ότι απαιτείται συχνός έλεγχος των πινακίδων από 
την ανάδοχη εταιρεία όσο και από την αστυνομική αρχή.

9. Για τη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
του έργου του θέματος προς αποφυγή τυχόν ατυχημά-
των, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εκτελέσεως των Δη-
μοσίων έργων, καθώς και για την τήρηση των κείμενων 
διατάξεων περί ασφαλείας των εργαζομένων στα έργα 
όπως αυτά αναφέρονται στα εξής: Ε.Σ.Υ. του έργου, στο 
άρθρο 37 παρ.7 του ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε., στα π.δ. 395 και 
396/1994 (ΦΕΚ 220 Α΄/19-12-1994) «Ελάχιστες προδια-
γραφές ασφαλείας και υγείας εργαζομένων...» σε συμ-
μόρφωση με τις οδηγίες 89/655 και 89/656 ΕΟΚ, καθώς 
και των τροποποιήσεών τους.

10. Ο ανάδοχος του έργου, υποχρεούται σε όλη τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί 
και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και τις εγκεκριμένες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές 
σήμανσης εκτελουμενων έργων (ΦΕΚ 946/Β΄/9-7-2003) 
και ΦΕΚ 905/B΄/20-5-2011) όπως ισχύουν σήμερα, τις 
απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, τους φωτεινούς 
σηματοδότες, φανούς, αντανακλαστικά, κλπ, ώστε να 
εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του, 
η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των 
οχημάτων και πεζών στην περιοχή των εκτελουμενων 
έργων. Θα υπάρχει προσωπικό του αναδόχου, όποτε 
απαιτείται, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, με τον κα-
τάλληλο εξοπλισμό (ανακλαστική ενδυμασία, σημαίες 
κλπ). Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των πινακίδων 
όπως μέγεθος, χρώμα, υλικό κατασκευής και στήριξη θα 
είναι αυτά που προβλέπονται στις Προδιαγραφές και 
Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Με την ολοκλήρωση των 
εργασιών και με ευθύνη του αναδόχου, σε όλο το μήκος 
θα εφαρμοστεί προσωρινή διαγράμμιση μέχρι να είναι 
δυνατή η εφαρμογή της οριστικής διαγράμμισης του 
τμήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη 
και τις ισχύουσες προδιαγραφές.

11. Ο υπεύθυνος εργοδηγός οφείλει να ενημερώνει 
άμεσα τον υπεύθυνο ασφαλείας του εργοταξίου για 
οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί και που τυχόν θα 
προκαλέσει φθορά στη σήμανση/ασφάλιση της ζώνης 
την οποία ελέγχει. Επί πλέον ο υπεύθυνος ασφαλείας 
του εργοταξίου οφείλει να ενημερώνεται από τον τοπικό 
Σταθμό Τροχαίας, για τυχόν ύπαρξη περιστατικού που 
έχει προκαλέσει φθορά στη σήμανση-ασφάλιση εκτός 
της κύριας ζώνης του εργοταξίου την οποία μπορεί να 
ελέγξει άμεσα ο υπεύθυνος της εργοταξιακής ζώνης. Στις 
περιπτώσεις όπου παρουσιασθεί οποιαδήποτε φθορά, 
η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να ενεργεί άμεσα για τη 
συντήρηση/αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων.

12. Θα οριστεί και θα υπάρχει υπεύθυνο άτομο το 
οποίο κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων στο 
εργοτάξιο, θα επιλαμβάνεται στην μετακίνηση και επα-
νατοποθέτηση των σημάτων και λοιπού εξοπλισμού στη 
θέση τους, αμέσως μετά την προσέλευση ή αναχώρηση 
του οχήματος.

13. Η ανάδοχος εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουρ-
γίας του εργοταξίου οφείλει να προβαίνει σε τακτικούς 
ελέγχους, σε χρονικά διαστήματα όχι αραιότερα των 
τριών ημερών για να διαπιστώνει εάν όλα τα στοιχεία 
σήμανσης και ασφάλισης είναι στη σωστή θέση και 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και όπου απαιτείται να 
προβαίνει στην έγκαιρη συντήρηση/αντικατάσταση των 
ελλειπόντων στοιχείων.

14. Σε περιπτώσεις καταστροφής των στοιχείων σήμαν-
σης/ασφάλισης λόγω εκτάκτου περιστατικού (ατύχημα, 
ακραίες καιρικές συνθήκες), ο εργοταξιάρχης οφείλει να 
ελέγχει τα στοιχεία που κατεστράφησαν και να προβαίνει 
στην εντός 24ωρών αντικατάσταση τους, με κοινοποίηση 
της ενέργειας του προς την επιβλέπουσα υπηρεσία.

15. Οι πινακίδες θα τοποθετούνται σε επαρκές ύψος 
ώστε να γίνονται εγκαίρως αντιληπτές από τους οδηγούς 
και η στήριξη τους θα είναι τέτοια ώστε να επαρκεί έναντι 
της ανεμοπίεσης.

16. Πριν την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων θα προηγηθεί έγκαιρα συνεννόηση με τις εμπλεκόμε-
νες υπηρεσίας και συγκεκριμένα την οικεία Αστυνομική 
Δ/νση, καθώς και το ΕΚΑΒ, την Π.Υ., τα σωματεία ΤΑΞΙ 
και ΚΤΕΛ.

17. Κατά τη διάρκεια έναρξης υλοποίησης της κυκλο-
φοριακής ρύθμισης, να υπάρχουν σημαιοφόροι στις 
κατάλληλες θέσεις, για την έγκαιρη προειδοποίηση και 
πληροφόρηση μείωσης της ταχύτητας των οχημάτων 
που κυκλοφορούν στο εν λόγω οδικό δίκτυο και πλησι-
άζουν τη ζώνη των έργων.

18. Τυχόν σήμανση ή/και εμπόδια τα οποία θα απο-
μακρυνθούν ή/και θα τοποθετηθούν αλλού κατά την 
εγκατάσταση οδικού σημείου διέλευσης θα επανατοπο-
θετηθούν στην αρχική τους θέση, στο ίδιο επίπεδο όπως 
πριν, ενώ τυχόν κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης θα 
αντικατασταθούν.

19. Μετά το πέρας των εργασιών του εργοταξίου, ο 
ανάδοχος σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία 
οφείλει να προβαίνει σε έλεγχο για να διαπιστωθεί αν 
όλα τα στοιχεία της εργοταξιακής σήμανσης/ασφάλισης 
έχουν αποξηλωθεί, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση 
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στους κινούμενους, στο οδικό τμήμα, οδηγούς και εάν 
έχει αποκατασταθεί η κανονική κατακόρυφη και οριζό-
ντια σήμανση.

20. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άδειες και εγκρίσεις.

Τα πρωτότυπα σχέδια και η τεχνική περιγραφή που 
αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διατηρού-
νται στο αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας-Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) και στο αρχείο του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από 
τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

I

Αριθμ. 35260 + 31788 + 25938 + 24140 (2)
+ 23839 + 18215 + 18214 + 16997 + 13127 
Δημοσίευση της αριθ. 280/2017 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας - Χορτιάτη, σε 

συμμόρφωση της αριθ. 2213/2016 απόφασης 

του Τμήματος Γ΄ του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας, αναφορικά με την διαπίστωση επάρκειας 

προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την 

άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 

94 του ν. 3852/2010 από την Διεύθυνση Πολε-

οδομίας του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη Νομού 

Θεσσαλονίκης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 214, 225, 226, 227, 238 

και 285 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’)», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» 
(ΦΕΚ 235/Α’).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 31-12-2012 Π.Ν.Π. 
(ΦΕΚ  256/Α’), όπως κυρώθηκε με το ν.  4147/2013 
(ΦΕΚ  98/Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του 
ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’).

3. Την αριθ. πρωτ. 14138/1505-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών στο με αριθ. 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.

4. Την αριθ. 35748/30-05-2017 απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/07-06-2017).

5. Την αριθ.280/27-03-2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με θέμα την 
τροποποίηση της αριθ. 525/2015 απόφασης του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την διαπίστωση 
επάρκειας προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής 
για την έναρξη άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων 
του ν. 3852/2010 από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας, σε 
συμμόρφωση της υπ. αριθ. 2213/2016 απόφασης του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, Τμήμα Γ΄.

Θεωρούμε ότι η 280/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πυλαίας - Χορτιάτη όπως παρατίθεται παρα-
κάτω ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της και βρέθηκε 
νόμιμη:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Αριθ. απόφασης 280/2017 
«Δημοσίευση της αριθ. 280/2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας - Χορτιάτη, σε 
συμμόρφωση της αριθ. 2213/2016 απόφασης του 
Τμήματος Γ΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανα-
φορικά με την διαπίστωση επάρκειας προσωπι-
κού και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκη-
ση πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του 
ν. 3852/2010 από την Διεύθυνση Πολεοδομίας του 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από διαλογική συζήτηση

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την από 20-03-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Πυ-
λαίας-Χορτιάτη.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 του ν. 3852/2010, 
του άρθρου 1 της 31-12-2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 256/Α’), όπως 
κυρώθηκε με το ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α’) και τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4257/2010 (ΦΕΚ 93/Α’).

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Πυλαίας - Χορτιάτη, όπως εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 1856/Β’/22-08-2011.

4. Την αριθ. 525/2015 προγενέστερη απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Πυλαίας -Χορτιάτη, αναφορικά με 
την διαπίστωση επάρκειας προσωπικού και υλικοτεχνι-
κής υποδομής για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτή-
των του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 από την Διεύθυνση 
Πολεοδομίας του Δήμου (ΦΕΚ 2165/Β’/08-10-2015).

5. Την αριθ. 2213/2016 απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, Τμήμα Γ΄, κατόπιν της από 03-12-2015 αί-
τησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την οποία ακυρώ-
θηκε η ανωτέρω 525/2015 απόφαση του Δήμου Πυλαί-
ας - Χορτιάτη, κατά το μέρος που υπήρχε η πρόβλεψη 
ότι: «Οι υποθέσεις που εκκρεμούν την 1-1-2016 στην 
Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορούν ακίνητα εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη θα 
ολοκληρωθούν από την ανωτέρω υπηρεσία».

6. Το γεγονός ότι, σε συμμόρφωση του Δήμου στην 
ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, δέον να τροποποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού 
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Συμβουλίου, αφαιρουμένου του μέρους δια το οποίο 
ακυρώθηκε εν μέρει, και ισχύοντος κατά τα λοιπά του 
υπολοίπου τμήματος του κειμένου ως εξής: «Διαπιστώ-
νει την επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υπο-
δομής για την άσκηση των πρόσθετων πολεοδομικών 
αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (όπως 
συμπληρώθηκε με το ν. 3979/2010, ΦΕΚ 138/Α’) από την 
Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου μας με χρόνο έναρ-
ξης άσκησης τους την 1-1-2016», αποφάσισε ομόφωνα:

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 525/2015 από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη, 
αφαιρουμένου του μέρους δια το οποίο ακυρώθηκε εν 
μέρει, ισχύοντος κατά τα λοιπά του υπολοίπου τμήμα-
τος ως εξής: «Διαπιστώνει την επάρκεια προσωπικού 
και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση των πρό-
σθετων πολεοδομικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 
ν. 3852/2010 (όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τον 
ν. 3979/2010, ΦΕΚ 138/Α’) από την Διεύθυνση Πολεο-
δομίας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη με χρόνο έναρξης 
άσκησης τους την 1-1-2016 ».

Πανόραμα, 27 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

I

Αριθμ. 35743 (3)
Σύσταση συνδέσμου Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονί-

κης με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Δυτικής 

Θεσσαλονίκης για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων 

“Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 1, 104, 225, 238, 280 

και 283 παρ. 4 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), β) του άρ-
θρου 245 ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 114/Α/2006), γ) του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 
(ΦΕΚ  15 Α΄/2-2-2012) όπως αντικαταστάθηκε με το 
ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α΄/11-2-2014): «Για τα δεσποζόμε-
να και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία 
των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση 
με κερδοσκοπικό σκοπό», δ) των άρθρων 5 και 7 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α/2006), ε) του 

άρθρου 90, του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Τις διατάξεις α) του άρθρου 16 παρ.2 του ν. 4147/ 
2013 (ΦΕΚ - 98 Α΄/26.4.2013): Κύρωση της από 31.12.2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπει-
γόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτε-
ρικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρα-
τείας» και άλλες διατάξεις, β) των άρθρων 8 και 24 του 
π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας-Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α/2010), γ) των 
άρθρων 28 και 28Α ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  Α’47/11.05.2015), δ)  της 
αριθμ.14138/15.05.2017 απόφασης του Υπουργού Εσω-
τερικών (ΦΕΚ/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./250/26.05.2017) αναφορικά με 
τον διορισμό του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ.

3. Την αριθμ. 360/21.12.2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δέλτα, την αριθμ. 238/30.11.2016 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνας και την αριθμ. 
368/06.12.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ωραιοκάστρου σχετικά με την έγκριση δημιουργίας Συν-
δέσμου μεταξύ των Δήμων Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας 
και Δέλτα με σκοπό την οργάνωση και εφαρμογή ενός 
διαδημοτικού σχεδίου εντοπισμού, περισυλλογής και με-
ταφοράς των αδέσποτων ζώων παράλληλα με τη δημι-
ουργία και λειτουργία ενός καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

Επωνυμία «Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης 
για την μέριμνα αδέσποτων ζώων “Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”».

Σκοποί: Ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς. Ο σχεδιασμός, οργάνωση και 
συστηματική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προ-
γράμματος εντοπισμού, περισυλλογής και μεταφοράς 
στο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η 
περίθαλψη, φροντίδα και προστασία τους σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κάθε φορά ισχύουσα 
νομοθεσία. Υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων 
που προάγουν την προστασία των αδέσποτων ζώων 
και γενικότερα τη ζωοφιλία. Εφαρμογή και υλοποίηση 
πολιτικών προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Συνεργασία με φορείς και συλλόγους ζωοφιλικούς που 
δραστηριοποιούνται στα όρια των Δήμων Δέλτα, Χαλ-
κηδόνος και Ωραιοκάστρου. Άσκηση οποιασδήποτε συ-
ναφούς δραστηριότητας με τους ανωτέρω σκοπούς, 
εφόσον περιλαμβάνεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων των 
πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.

Πόροι: Ετήσια εισφορά των μελών που ισούται με 
0,45 € ανά κάτοικο για τα πρώτα τρία χρόνια της λει-
τουργίας του. Η ετήσια εισφορά των δήμων - μελών, μετά 
το τρίτο έτος λειτουργίας του, μπορεί να αυξομειώνεται 
με σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των 
δήμων - μελών. Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που 
παρέχει το Δημόσιο ή άλλα Νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 
Τυχόν πρόσοδοι από την περιουσία του, ή από φόρους 
τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται. Κάθε άλλη πηγή 
ή χρηματοδότηση.
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Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται 
ως αορίστου χρόνου.

Έδρα: Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Ωραιό-
καστρου του Ν. Θεσσαλονίκης.

Διοίκηση: Ο Σύνδεσμος διοικείται με βάση όσα 
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 246 του 
ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα το Διοικητικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 
του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 αποτελείται από: 3 
αντιπροσώπους από το Δήμο Δέλτα, 3 αντιπροσώπους 
από το Δήμο Χαλκηδόνος, 3 αντιπροσώπους από το 
Δήμο Ωραιόκαστρου.

Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος των ΟΤΑ μελών 
του Συνδέσμου ίσο με το ποσό της ετήσιας εισφοράς 
τους ήτοι 0,45€ ανά κάτοικο σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011. Ειδικότερα: Για τον Δήμο Δέλτα 31.469 € με εγ-
γραφή της σχετικής πίστωσης. Για τον Δήμο Χαλκηδόνος 
22.787 € με εγγραφή σχετικής πίστωσης. Για τον Δήμο 
Ωραιόκαστρου 25.966 € με εγγραφή σχετικής πίστωσης, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 360/21.12.2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα, την αριθμ. 238/30.11.2016 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνας και 
την αριθμ. 368/06.12.2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ωραιόκαστρου σχετικά με την έγκριση 
δημιουργίας Συνδέσμου μεταξύ των Δήμων Ωραιόκα-
στρου, Χαλκηδόνας και Δέλτα με σκοπό την οργάνωση 
και εφαρμογή ενός διαδημοτικού σχεδίου εντοπισμού, 
περισυλλογής και μεταφοράς των αδέσποτων ζώων πα-
ράλληλα με τη δημιουργία και λειτουργία ενός καταφυ-
γίου αδέσποτων ζώων.

Επωνυμία «Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης 
για την μέριμνα αδέσποτων ζώων “Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”».

Σκοποί: Ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς. Ο σχεδιασμός, οργάνωση και 
συστηματική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προ-
γράμματος εντοπισμού, περισυλλογής και μεταφοράς 
στο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η 
περίθαλψη, φροντίδα και προστασία τους σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κάθε φορά ισχύουσα 
νομοθεσία.

Υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προά-
γουν την προστασία των αδέσποτων ζώων και γενικό-
τερα τη ζωοφιλία. Εφαρμογή και υλοποίηση πολιτικών 
προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Συνεργασία 
με φορείς και συλλόγους ζωοφιλικούς που δραστηρι-
οποιούνται στα όρια των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος 
και Ωραιόκαστρου. Άσκηση οποιασδήποτε συναφούς 
δραστηριότητας με τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον 
περιλαμβάνεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων των πρω-
τοβάθμιων Ο.Τ.Α.

Πόροι: Ετήσια εισφορά των μελών που ισούται με 
0,45 € ανά κάτοικο για τα πρώτα τρία χρόνια της λει-
τουργίας του. Η ετήσια εισφορά των δήμων - μελών, μετά 
το τρίτο έτος λειτουργίας του, μπορεί να αυξομειώνεται 
με σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των 
δήμων - μελών. Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που 
παρέχει το Δημόσιο ή άλλα Νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

Τυχόν πρόσοδοι από την περιουσία του, ή από φόρους 
τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται. Κάθε άλλη πηγή 
ή χρηματοδότηση.

Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται 
ως αορίστου χρόνου.

Έδρα: Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Ωραιό-
καστρου του Ν. Θεσσαλονίκης.

Διοίκηση: Ο Σύνδεσμος διοικείται με βάση όσα 
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 246 του 
ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα το Διοικητικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 
του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 αποτελείται από: 3 
αντιπροσώπους από το Δήμο Δέλτα, 3 αντιπροσώπους 
από το Δήμο Χαλκηδόνος, 3 αντιπροσώπους από το 
Δήμο Ωραιόκαστρου.

Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος των ΟΤΑ 
μελών του Συνδέσμου ίσο με το ποσό της ετήσιας ει-
σφοράς τους, ήτοι 0,45€ ανά κάτοικο σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011. Ειδικότερα: Για τον Δήμο Δέλτα 
31.469 € με εγγραφή της σχετικής πίστωσης, για τον 
Δήμο Χαλκηδόνος 22.787 € με εγγραφή σχετικής πίστω-
σης, για τον Δήμο Ωραιόκαστρου 25.966 € με εγγραφή 
σχετικής πίστωσης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ωραιόκαστρου για το οικονομικό έτος 2017 για την 
οποία προβλέφθηκαν πιστώσεις για την επιχορήγηση 
του στον κωδικό Κ.Α.: 00.6721.1002 με τίτλο «Εισφορά 
υπέρ Συνδέσμου ΟΤΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης για τη 
μέριμνα αδέσποτων ζώων “Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”», ποσού 
ύψους 25.966,00 ευρώ (αριθμ. ΕΣ/268/29.05.2017 
Βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας Δήμου Ωραιοκά-
στρου).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή-
μου Χαλκηδόνας για το οικονομικό έτος 2017 για την 
οποία προβλέφθηκαν πιστώσεις για την επιχορήγηση 
του στον κωδικό Κ.Α.: 00.6721.001 με τίτλο «Εισφο-
ρά υπέρ Συνδέσμου ΟΤΑ για τη μέριμνα αδέσποτων 
ζώων “Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”», ποσού ύψους 22.787,00 ευρώ 
(αριθμ.2.875/01.03.2017 Βεβαίωση οικονομικής υπηρε-
σίας Δήμου Χαλκηδόνας).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα 
για το οικονομικό έτος 2017 για την οποία έχουν προ-
βλεφθεί πιστώσεις για την επιχορήγηση του στον κωδικό 
Κ.Α.:02.10.7515.01 με τίτλο «Συμμετοχή στην σύσταση 
Μετοχικού Κεφαλαίου του «Συνδέσμου ΟΤΑ αδέσποτων 
ζώων ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ ΑΕ », ποσού ύψους 31.170,00 ευρώ 
(αριθμ. πρωτ. 6323/02.03.2017 βεβαίωση οικονομικής 
υπηρεσίας Δήμου Δέλτα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ. 34245 (4)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 

«Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-

γύης -Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου 

Λαγκαδά» Νομού Θεσσαλονίκης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 1, 103, 225, 238, 280 

και 283 παρ. 4 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), β) των άρ-
θρων 239 και 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006), 
γ) των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπο-
γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/2006), δ) των άρθρων 8 και 24 του 
π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας-Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/2010), ε) του 
άρθρου 90, του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη-
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) ζ) των 
άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. πρωτ. 14138/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών στο με αριθ. 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.

3. Την αριθ. 27α/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λαγκαδά που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  994/
Β΄/26.05.2011, σχετικά με την συγχώνευση νομικών 
προσώπων και τη σύσταση νομικού προσώπου δημο-
σίου δικαίου με την επωνυμία «Υπηρεσία Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας 
(Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά». Η συστατική του πρά-
ξη τροποποιήθηκε με την αριθ. 391/2013 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά και την αριθ. 
88037/19.12.2013 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
(ΦΕΚ 105/Β΄/23.01.2014), καθώς και την αριθ. 163/2015 
απόφαση του οικείο Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 
54145/23.07.2015 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
(ΦΕΚ 1740/Β΄/18.08.2015).

4. Την με αριθ. 126/04.05.2017 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Λαγκαδά με την οποία συμπληρώ-
νεται και τροποποιείται η συστατική πράξη του φορέα, 
ως προς την συμπλήρωση του άρθρου 2 αυτής, ως εξής:

Στην πρώτη περίπτωση των αρμοδιοτήτων του τομέα 
«Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγγύη», συμπληρώνεται 

η φράση «και προγράμματα», όποτε διαμορφώνεται η 
διατύπωση ως ακολούθως:

« • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας 
και της τρίτης ηλικίας».

Στο τέλος των αρμοδιοτήτων του τομέα «Κοινωνική Πο-
λιτική και Αλληλεγγύη», προστίθεται η εξής περίπτωση:

• Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπια-
κών σταθμών, καθώς και η δημιουργία βρεφικών τμημά-
των στους εν λειτουργία παιδικούς σταθμούς

Από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου με 
την επωνυμία «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δή-
μου Λαγκαδά». Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 27α/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Θεωρούμε ότι έχει ληφθεί νόμιμα η αριθ. 126/2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, ανα-
φορικά με την συμπλήρωση της συστατικής πράξης του 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - 
Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά», 
σύμφωνα με την αριθ. 27α/2011 αρχική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, ως προς άρθρο 2 της συστατικής πράξης του 
φορέα, ως εξής:

Στην πρώτη περίπτωση των αρμοδιοτήτων του τομέα: 
«Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγγύη», συμπληρώνεται 
η φράση «και προγράμματα», όποτε διαμορφώνεται η 
διατύπωση ως ακολούθως:

« • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας 
και της τρίτης ηλικίας».

Στο τέλος των αρμοδιοτήτων του τομέα: «Κοινωνική 
Πολιτική και Αλληλεγγύη», προστίθεται η εξής περίπτωση:

• Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπια-
κών σταθμών, καθώς και η δημιουργία βρεφικών τμημά-
των στους εν λειτουργία παιδικούς σταθμούς.

Από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου με 
την επωνυμία «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δή-
μου Λαγκαδά».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 27α/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
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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 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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