
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7002/12/1-στ΄/27.9.1999 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Δημόσιας Τάξης «Εκπαίδευση Ειδικών Φρου-
ρών» (Β΄ 1845).

2 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του SELMAN 
(επ.) MARINO (ov.) του SEFERIN και της RABIA για 
λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του TARIK (επ.) 
MAHMOUD (ov.) του MUNEER και της SHABEERA, 
για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 
AHMED (ον.) USMAN του RAHMAT και της 
NAZEERAN, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

6 Έγκριση της υπ’ αρ. 33/2020 απόφασης Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου, που 
αφορά στη λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμι-
σης στη συμβολή των οδών Αγίου Μηνά και Ιωαν-
νίνων, εντός παλιάς πόλης Ηρακλείου.

7 Προσαρμογή του Διαδημοτικού Νομικού Προσώ-
που Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης στις διατά-
ξεις του ν. 4600/2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 7002/12/1-λδ΄ (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7002/12/1-στ΄/27.9.1999 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Δημόσιας Τάξης «Εκπαίδευση Ειδικών Φρου-
ρών» (Β΄ 1845).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 

«Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 161), όπως ισχύει.

β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

2. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
8000/1/2020/67-α΄ από 22-06-2020 Εισήγηση του Προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού, δεν προκαλούνται 
δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 7002/12/

1-στ΄ από 27-09-1999 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Εκπαίδευση Ειδικών 
Φρουρών» (Β΄ 1845) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Στους επιτυχόντες εξερχόμενους της Σχολής χορη-
γείται μετά το πέρας της εκπαίδευσης άδεια απουσίας 
διάρκειας εννέα (9) ημερολογιακών ημερών με πλήρεις 
αποδοχές».

Άρθρο 2
Μεταβατική διάταξη

Για τους επιτυχόντες εξελθόντες της Σχολής του έτους 
2020, η άδεια του προηγούμενου άρθρου δύναται να 
χορηγηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

I

(2)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του SELMAN 

(επ.) MARINO (ov.) του SEFERIN και της RABIA για 

λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την υπ' αρ. 632/2016/11-02-2020 MRN 
20GRYK200600000477 καταλογιστική πράξη του Προϊ-
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σταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, ο SELMAN 
(επ.) MARINO (ov.) του SEFERIN (ή SEFEDIN σύμφωνα με 
το φορολογικό του προφίλ στο υποσύστημα newtaxis) 
και της RABIA (ή RABIHAN σύμφωνα με το φορολογικό 
του προφίλ στο υποσύστημα newtaxis), γεννηθείς την 
29-07-1980 στην Αλβανία, με Α.Φ.Μ. 119393967 (Δ.Ο.Υ. 
Χανίων), κάτοχος του υπ' αρ. ΒΙ1384962 Διαβατηρίου 
που εκδόθηκε από τις Αλβανικές Αρχές την 29-02-2012, 
τέως κάτοικος Χανίων Κρήτης, οδός Σελίνου αρ. 5 και 
ήδη αγνώστου διαμονής, κηρύχθηκε υπαίτιος της παρά-
νομης προμήθειας και κατοχής, στη Θεσσαλονίκη, την 
07-12-2016, στη Θεσσαλονίκη, συνολικής ποσότητας εί-
κοσι εννέα (29) πακέτων λαθραίων τσιγάρων, ήτοι πεντα-
κοσίων ογδόντα (580) τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων, τα 
οποία κατασχέθηκαν, πράξη η οποία χαρακτηρίστηκε ως 
Τελωνειακή Παράβαση Λαθρεμπορίας, κατά την έννοια 
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2 
και 142 παρ. 2 και 155 παρ. παρ. 1β, 2ζ του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Με την ίδια πράξη 
προσδιορίστηκαν οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις 
που αναλογούν στην ανωτέρω ποσότητα των λαθραίων 
καπνικών που κατασχέθηκαν στο ποσό συνολικά των 
εκατόν τριών ευρώ και δέκα τριών λεπτών (103,13 €), 
και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτιου της λα-
θρεμπορίας πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), σύμφωνα με το άρθρο 
150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, που υπόκειται στο ισχύον 
κατά το χρόνο πληρωμής του αναλογικό τέλος χαρτο-
σήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τελών 
Χαρτοσήμου. Ο καταλογιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα 
με τα άρθρα 150 παρ. 4 και 152 παρ. 6 ν. 2960/2001, να 
ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Δικαστηρίου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την κατά νόμο επίδοση της πράξης και σε 
περίπτωση προσώπου που διαμένει στην αλλοδαπή, 
μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Τα 
καταλογιζόμενα ποσά την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του επόμενου μήνα της επίδοσης, καθίστανται ληξιπρό-
θεσμα και από την 1η του επόμενου μήνα επιβαρύνονται 
με τόκους, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ΚΕΔΕ, όπως 
ισχύουν. Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδάφιο β΄ του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

  Ο Προϊστάμενος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

I

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του TARIK 

(επ.) MAHMOUD (ov.) του MUNEER και της 

SHABEERA, για λαθρεμπορία καπνικών προϊό-

ντων.

  Με την υπ' αρ. 381/2016/11-02-2020 MRN 
20GRYK200600000469 καταλογιστική πράξη του Προ-
ϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, ο TARIK 

(επ.) MAHMOUD (ον.) του MUNEER και της SHABEERA, 
γεννηθείς την 01-01-1980 στο Πακιστάν, κάτοχος του 
υπ' αρ. 141115 ΑΕΑ 04/001455652 Δελτίου Αιτήσεως 
Ασύλου Αλλοδαπού, τέως κάτοικος Θεσσαλονίκης και 
ήδη αγνώστου διαμονής, κηρύχθηκε υπαίτιος της παρά-
νομης προμήθειας και κατοχής, στη Θεσσαλονίκη, την 
26-08-2016, συνολικής ποσότητας ενενήντα (90) πακέ-
των τσιγάρων ήτοι χιλίων οκτακοσίων (1.800) τεμαχίων 
λαθραίων τσιγάρων και οκτώ (8) συσκευασιών καπνού 
των πενήντα (50) γραμμαρίων, ήτοι τετρακοσίων (400) 
γραμμαρίων λαθραίου καπνού, τα οποία κατασχέθηκαν, 
πράξη η οποία χαρακτηρίστηκε ως Τελωνειακή Παράβα-
ση Λαθρεμπορίας, κατά την έννοια των συνδυασμένων 
διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2 και 142 παρ. 2 και 
155 παρ. παρ. 1β, 2ζ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνει-
ακός Κώδικας». Με την ίδια πράξη προσδιορίστηκαν οι 
δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στην 
ανωτέρω ποσότητα των λαθραίων καπνικών που κατα-
σχέθηκαν στο ποσό συνολικά των τετρακοσίων τριών 
ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (403,31 €) και επιβλήθη-
κε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτιου της λαθρεμπορίας 
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001, που υπόκειται στο ισχύον κατά το χρόνο 
πληρωμής του αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Ο κα-
ταλογιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με τα άρθρα 150 
παρ. 4 και 152 παρ. 6 ν. 2960/2001, να ασκήσει προσφυγή 
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατά 
νόμο επίδοση της πράξης και σε περίπτωση προσώπου 
που διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προθεσμία ενενή-
ντα (90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας. Τα καταλογιζόμενα ποσά την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της επί-
δοσης, καθίστανται ληξιπρόθεσμα και από την 1η του 
επόμενου μήνα επιβαρύνονται με τόκους, σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 και 6 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν.

Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 παρ. 5 εδάφιο β΄ του ν. 2960/2001 «Εθνι-
κός Τελωνειακός Κώδικας».

  Ο Προϊστάμενος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

I

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 

AHMED (ον.) USMAN του RAHMAT και της 

NAZEERAN, για λαθρεμπορία καπνικών προϊό-

ντων.

  Με την υπ' αρ. 101/2017/11-02-2020 MRN 
20GRYK200600000450 καταλογιστική πράξη του Προ-
ϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, ο (επ.) 
AHMED (ον.) USMAN του RAHMAT και της NAZEERAN, 
γεννηθείς την 10-11-1991 στο Πακιστάν, κάτοχος του υπ' 
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αρ. 138981 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία, εκδο-
θέντος από την Υπηρεσία Ασύλου, με Α.Φ.Μ. 168935901 
(Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης), αγνώστου διαμονής, κηρύ-
χθηκε υπαίτιος της παράνομης προμήθειας και κατοχής, 
στη Θεσσαλονίκη, την 24-02-2017, ποσότητας τριάντα 
πέντε (35) πακέτων τσιγάρων ήτοι επτακοσίων (700) τε-
μαχίων λαθραίων τσιγάρων και πέντε (5) συσκευασιών 
καπνού των πενήντα (50) γραμμαρίων, ήτοι διακοσίων 
πενήντα (250) γραμμαρίων λαθραίου καπνού, τα οποία 
κατασχέθηκαν, πράξη η οποία χαρακτηρίστηκε ως Τε-
λωνειακή Παράβαση Λαθρεμπορίας, κατά την έννοια 
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2 
και 142 παρ. 2 και 155 παρ. παρ. 1β, 2ζ του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Με την ίδια πράξη 
προσδιορίστηκαν οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις 
που αναλογούν στην ανωτέρω ποσότητα των λαθραίων 
καπνικών που κατασχέθηκαν στο ποσό συνολικά των 
εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα εννιά λεπτών 
(187,49 €), και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτι-
ου της λαθρεμπορίας πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), σύμφωνα με το 
άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, που υπόκειται στο 
ισχύον κατά το χρόνο πληρωμής του αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τε-
λών Χαρτοσήμου. 

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με τα άρθρα 
150 παρ. 4 και 152 παρ. 6 ν. 2960/2001, να ασκήσει προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την κατά νόμο επίδοση της πράξης και σε περίπτωση 
προσώπου που διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προ-
θεσμία ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

Τα καταλογιζόμενα ποσά την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου μήνα της επίδοσης, καθίστανται 
ληξιπρόθεσμα και από την 1η του επόμενου μήνα επι-
βαρύνονται με τόκους, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 
του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν.

Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 παρ. 5 εδάφιο β' του ν. 2960/2001 «Εθνι-
κός Τελωνειακός Κώδικας».

  Ο Προϊστάμενος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

I

(5)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 21/2020/26-06-2020 καταλογιστική πρά-
ξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Χανίων, οι Πέτρος 
Λιανός του Βασιλείου και της Άννας, ΑΦΜ 076787853, 
ΑΔΤ ΑΜ394765/18-02-2014 ΑΤ Κοζάνης, κάτοικος Πα-
τρίδας Ημαθίας και ήδη αγνώστου διαμονής και Κου-
κουβιτάκης Εμμανουήλ, κάτοικος Ν. Χανίων, κρίθηκαν 
υπαίτιοι από κοινού τέλεσης τελωνειακής παράβασης 
λαθρεμπορίας καπνικών (0,84 κιλά αφορολόγητου χύμα 

καπνού) των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119 
Α΄ παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 εδ. β΄ και παρ. 2 εδ. ζ΄, 
του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Επιβλήθηκαν σε βάρος των ανωτέρω υπαιτίων αλ-
ληλέγγυα το προβλεπόμενο στο άρθρο 150 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 πολλαπλό τέλος χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500 €), πλέον Τ.Χ. τριάντα ευρώ (30 €) και ΟΓΑ έξι ευρώ 
(6 €), καταμεριζόμενο προσωπικά στον καθένα κατά το ½ 
καθώς και το ποσό των διακοσίων δέκα ευρώ και δώδεκα 
λεπτών (210,12 €), προσωπικά στους ανωτέρω, λόγω 
διαφυγής καταβολής δασμών και φόρων.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής επιτρέπεται προσφυ-
γή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων εντός 
τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος Τελωνείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ

I

    Αριθμ. 1619 (6)
Έγκριση της υπ’ αρ. 33/2020 απόφασης Επιτρο-

πής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου, που 

αφορά στη λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμι-

σης στη συμβολή των οδών Αγίου Μηνά και Ιω-

αννίνων, εντός παλιάς πόλης Ηρακλείου.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα, και ιδιαίτερα τα άρθρα 52 και 52Α 
αυτού, καθώς και τις ισχύουσες σήμερα Πρότυπες Τεχνι-
κές Προδιαγραφές, Τεχνικές Οδηγίες και πρότυπα ΕΛΟΤ 
σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των μέσων σήμανσης 
(πινακίδες-διαγραμμίσεις κ.τ.λ.).

2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) "Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) “Ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα το άρθρο 48 
αυτού.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (Α΄ 229) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

6. Την υπ’ αρ. 52907/2009 (Β΄ 2621) υπουργική απόφα-
ση αναφορικά με “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτη-
ση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”.

7. Την υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (Β΄ 2302) υπουργική 
απόφαση που αφορά στην “Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον 
για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκρο-
τημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας”.
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8. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 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».

9. Την υπ’ αρ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκύκλιο του 
Τμήματος ΣΤ΄ της Δ/νσης Οδικών Έργων της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα “Μέτρα ρύθ-
μισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδι-
κό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014”.

10. Το υπ’ αρ. ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο του 
Τμήματος ΣΤ΄ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της Γενι-
κής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με 
θέμα “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του 
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ-
θρο 48 του ν. 4313/2014”.

11. Το υπ’ αρ. ΔΟΥ/1351/Φ.252/22-05-2015 έγγραφο 
του Τμήματος ΣΤ΄ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Οικο-
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα “Δι-
ευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας 
Κανονιστικών Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων που 
αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις”.

12. Το υπ’ αρ. οικ.2095/08-10-2015 έγγραφο της Δ/
νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: "Συ-
μπληρωματικές οδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά με την 
έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο 
ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης".

13. Το υπ’ αρ. ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγραφο του 
Τμήματος Ε΄ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της Γενικής 
Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα “Μέτρα ρύθμι-
σης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - 
ν. 2696/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)”.

14. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015 (Α΄ 47) “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις”.

15. Την υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη 
ως Συντονίστριας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρή-
της (ΥΟΔΔ 250 - ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ).

16. Την υπ’ αρ. οικ.8165/27-06-2017 απόφαση Συντο-
νίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 
ΩΚΞΠΟΡ1Θ-ΘΓ8), Β΄ 2247), “Ανάθεση άσκησης αρμοδιο-
τήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
“με εντολή Συντονιστή” (“M.E.Σ.”) αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων, στους Προϊσταμένους των οργανι-
κών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης...”.

17. Την υπ’ αρ. οικ. 682/17-01-2019 απόφαση Συντο-
νίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 
Ω7ΧΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ, Β΄ 288), με την οποία ανατέθηκαν στην 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού οι αρμο-
διότητες του τεχνικού ελέγχου και έγκρισης αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. για θέματα κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων που υπάγονται στις διατάξεις του 
άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) και της έγκρισης 
μελετών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έργων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., και παρασχέ-
θηκε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωρο-
ταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής η εξουσιοδότηση 
υπογραφής με εντολή Συντονίστριας.

18. Το υπ’ αρ. 3124/11-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(αριθμ. ΠΕΧΩΣ: 1619/14-05-2020), με το οποίο διαβι-
βάζεται στην Υπηρεσία η υπ’ αρ. 33/2020 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου με την 
συνημμένη σε αυτή αλληλογραφία, ελεγμένη ως προς 
το νομότυπό της.

19. Την υπ’ αρ. 33/2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7ΥΩ0Ο-ΒΑΤ) από-
φαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρα-
κλείου, με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η λήψη 
μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για λόγους πολιτι-
κής προστασίας, στο ύψος της υφιστάμενης διώροφης 
διατηρητέας και ετοιμόρροπης οικίας στη συμβολή των 
οδών Αγίου Μηνά και Ιωαννίνων, εντός παλιάς πόλης 
Ηρακλείου.

20. Την υπ’ αρ. 26352/27-03-2020 εισήγηση του Τμήμα-
τος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου για έγκριση 
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

21. Το υπ’ αρ. 01/2020 (α.π. 20944/04-03-2020) Πρακτι-
κό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.

22. Την Τεχνική Έκθεση και το σχέδιο που αφορά στη 
δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της οδού Αγίου Μηνά 
και στη λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης στη 
συμβολή της με την οδό Ιωαννίνων, εντός της παλιάς 
πόλης Ηρακλείου, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν 
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου 
Ηρακλείου.

23. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

24. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς και έχουν στόχο την 
ενίσχυση της ασφάλειας των πεζών και των οχημάτων 
στην περιοχή.

25. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού και πρόσθετη δαπάνη στον προϋ-
πολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που κα-
θορίστηκαν με την υπ’ αρ. 33/2020 απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου ως εξής:

1. Δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της οδού Αγίου 
Μηνά, εκατέρωθεν του υφιστάμενου ετοιμόρροπου δι-
ατηρητέου κτιρίου στη γωνία των οδών Αγ. Μηνά και 
Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την συνταχθείσα 
μελέτη να γίνει:

α. Διαγράμμιση του οδοστρώματος αποτελούμενη 
από ραβδώσεις μεγάλου πλάτους, παράλληλα προς τον 
άξονα του οδοστρώματος.
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β. Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Π-21) «δι-
άβαση πεζών», σε συνδυασμό με πρόσθετη πινακίδα 
πληροφόρησης που θα αναγράφει «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥ-
ΝΟΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ».

2. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στο 
τμήμα της οδού Ιωαννίνων μπροστά από το ετοιμόρ-
ροπο διατηρητέο κτίριο, με τοποθέτηση κατακόρυφης 
σήμανσης (Ρ-40) «απαγορεύεται η στάση και η στάθμευ-
ση», επί της οδού Ιωαννίνων.

3. Μείωση του πλάτους της λωρίδας κυκλοφορίας οχη-
μάτων σε τουλάχιστον 2,90μ., αποκλειστικά στο τμήμα 
της οδού Ιωαννίνων που βρίσκεται μπροστά από το 
ετοιμόρροπο διατηρητέο κτίριο, με την τοποθέτηση 
κατάλληλης περίφραξης.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιγράφο-
νται στην Τεχνική Έκθεση και απεικονίζονται στο σχετικό 
σχεδιάγραμμα, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από 
τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρα-
κλείου, πρωτότυπα των οποίων διατηρούνται στα αρχεία 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και 
στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δή-
μου Ηρακλείου, εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και 
τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών, κ.τ.λ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις ισχύ-
ουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του 
Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος υποχρεούται καθ' όλη την 
χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν λόγω κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφο-
ρίας της περιοχής, παρακολουθώντας και συντηρώντας 
τα σχετικά έργα (π.χ. σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

5. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύ-
γκρουση με αυτήν της παρούσας, θα πρέπει να απομα-
κρυνθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών 
του οδικού δικτύου.

6. Τα παραπάνω μέτρα θα ισχύσουν μέχρι την αποκα-
τάσταση του ετοιμόρροπου διατηρητέου κτιρίου και την 
πλήρη άρση της επικινδυνότητάς του.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με-
τέπειτα με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σή-
μανσης και των διαγραμμίσεων.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεσή της όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 26 Ιουνίου 2020

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΧΩ.ΠΕ.Π.

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ

I

    Αριθμ. οικ. 102728 (7)
Προσαρμογή του Διαδημοτικού Νομικού Προσώ-

που Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτι-

κό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης στις δι-

ατάξεις του ν. 4600/2019.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 390/1993 (Α΄ 165 - διορθ. 
σφαλμ. στο Α΄ 191) «Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων 
σε επίπεδο Νομού».

3. Τα άρθρα 103, 104, 280Ι και 283 του ν. 3852/2010 (Α΄ 
87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα “Καλλικράτης”».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 
180) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοί-
κηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου 
και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Τα άρθρα 154 και 156 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) «Εκ-
συγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδι-
ωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 
και λοιπές διατάξεις».

7. Τα άρθρα 239, 240, 244 έως 250 του ν. 3463/2006 
(Α΄ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

8. Την υποπερίπτωση δδ) της περίπτωσης α) της παρ. 
Α4 του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (Α΄ 232) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».
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9. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

10. Την υπ’ αρ. 6655/03.07.2012 (Α.Δ.Α.: Β417ΟΡ1Φ-
ΠΙΕ) απόφαση περί έναρξης λειτουργίας του Διαδημοτι-
κού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επω-
νυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης και 
έγκρισης έκθεσης απογραφής.

11. Το 81810/18.11.2019 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με διευκρινίσεις για τα Νομικά Πρόσωπα 
των νέων Δήμων του ν. 4600/2019.

12. Το 17360/11.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με διευκρινίσεις για την προσαρμογή των 
συστατικών πράξεων Κοινωφελών Επιχειρήσεων και 
ΔΕΥΑ στις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4600/2019.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των 
Δήμων που μετέχουν στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Κεφαλληνίας - Ιθάκης.

14. Την 26704/99/29.04.2020 εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών αναφορικά με περαιτέρω διευκρινίσεις 
επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία 
νομικών προσώπων των ΟΤΑ.

15. Την 142/2007 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 
αρμόδιο Υπουργό.

16. Την 34504/εγκ.43/15.06.2007 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης με θέμα «Συμμετοχή δημοτών ή κατοίκων 
στα διοικητικά συμβούλια των διαδημοτικών Λιμενικών 
Ταμείων των ΟΤΑ και διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου 
του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου ΟΤΑ, 
ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου».

17. Την 5236/εγκ.8/26.01.2007 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ. περί «Συγκρότησης Διοικητικών Συμβου-
λίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.», αποφασίζουμε:

Προσαρμόζουμε το Διαδημοτικό Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης στις διατάξεις του άρθρου 
156 του ν. 4600/2019 και συγκεκριμένα ως προς τη χω-
ρική αρμοδιότητά του κατόπιν της έναρξης λειτουργίας 
των νέων συνιστώμενων δήμων, ως εξής:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΙ
Στο Διαδημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλλη-
νίας-Ιθάκης συμμετέχουν πλέον οι κάτωθι Δήμοι της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας:

1. Δήμος Αργοστολίου
2. Δήμος Ληξουρίου
3. Δήμος Σάμης
4. Δήμος Ιθάκης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Διαδημοτικού Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης ορίζεται σε δυο (2) έτη από 
την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της παρούσας 
απόφασης με δυνατότητα είτε παράτασης της διάρκειας 

είτε πρόωρης λύσης του με νέες αποφάσεις των οικείων 
Δημοτικών Συμβουλίων κατ’ εφαρμογή των οριζομένων 
στην παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δι-
αδημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-
Ιθάκης συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο νο-
μικό πρόσωπο με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης 
εντολής.

Σε περίπτωση διάλυσης του Διαδημοτικού Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης, το προσωπικό του 
μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται με την ίδια 
σχέση εργασίας που είχε, με απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στους ΟΤΑ, που απο-
τελούσαν το Διαδημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κε-
φαλληνίας-Ιθάκης ανάλογα με τον πληθυσμό τους ή τις 
οικονομικές τους δυνατότητες βάσει των προϋπολογι-
σμών των τριών (3) τελευταίων ετών (άρθρο 250 παρ. 4 
ΚΔΚ ν. 3463/2006).

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Το Διαδημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλλη-
νίας-Ιθάκης θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τον Πρόεδρό του.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται μέλη κατά τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του ΚΔΚ ν. 3463/2006, 
όπως ισχύει, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο Προϊ-
στάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού 
προσώπου, ενώ η συμμετοχή δημοτών ή κατοίκων δεν 
είναι υποχρεωτική. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του 
καθενός από τους λοιπούς Δήμους, που μετέχουν στο 
Διαδημοτικό Νομικό Πρόσωπο προσδιορίζεται από το 
ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου δια του αριθμού των μετε-
χόντων Δήμων. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει 
υπόλοιπο προς συμπλήρωση του αριθμού των μελών, οι 
αντίστοιχες θέσεις του διοικητικού συμβουλίου κατανέ-
μονται ανά μία στους συμμετέχοντες Ο.Τ.Α. με το μεγα-
λύτερο πληθυσμό (άρθρο 244 ΚΔΚ ν. 3463/2006). Εάν 
ορισθούν δημότες ή κάτοικοι ως μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τότε ο αριθμός αυτών θα αφαιρεθεί από 
τον αριθμό των αιρετών εκπροσώπων του ΟΤΑ που τους 
όρισε (εγκύκλιος 43 Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης).

Συγκεκριμένα στον Διαδημοτικό Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενι-
κό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης από την εφαρμογή της 
προαναφερόμενης διάταξης και λόγω της διάσπασης 
των δήμων με το ν. 4600/2019, ορίζεται δεκαπενταμελές 
(15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και η κατανομή των με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ως εξής:

• Δήμος Αργοστολίου 4 (τέσσερις - συμπεριλαμβανο-
μένου του Προέδρου), ένας (1) κάτοικος ή δημότης και 
ο Λιμενάρχης
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• Δήμος Ληξουρίου 3 (τρεις)
• Δήμος Σάμης 3 (τρεις)
• Δήμος Ιθάκης 3 (τρεις) και
Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης ορίζεται από το δήμαρχο της 
έδρας του διαδημοτικού λιμενικού ταμείου σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019, όπως ισχύει 
(εγκύκλιος 99/20).

Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το δημοτικό συμβού-
λιο της έδρας του Διαδημοτικού Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης ένα από τα μέλη του διοικη-
τικού συμβουλίου (άρθρα 244 παρ. 1 του ν. 3463/2006 
σε συνδυασμό με το άρθρο 227 παρ. 1 του ίδιου νόμου).

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο-
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει 
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντι-
πρόεδρος.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων Αργοστολίου, 
Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 26 Mαΐου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   
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*02029121707200008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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