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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 3892

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 700/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Αριθμ. 49758/490
(1)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 700/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

2

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου του Δήμου Αιγάλεω.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου του Δήμου Ιλίου.

4

Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας
«ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΠΙΑΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΙΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-RITA DE MARTE O.E»
και οριστικοποίηση του κόστους αυτής.

5

Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 24173/23769/
Π12/5/00078/Ε/ν. 3299/2004/9.4.2009 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Β.Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που αφορά
την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ε.Βέρος Ανώνυμη Ξενοδοχειακή-Τουριστική
Εταιρεία ΑΕ » στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και
επιβολή κύρωσης παρακράτησης επιχορήγησης.

6

Άδεια μεταστέγασης Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με την επωνυμία «Δαυίδ ο Ψαλμωδός».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7

Διόρθωση σφάλματος στην 644/2018 απόφαση
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3000/τ.Β΄/25.0.2018.

8

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.3140/2018/0000673/
15.6.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3061/τ.Β΄/27.7.2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997)
“Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις”.
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις” όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.2.2016) “Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”.
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999),
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ.
9 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014).
6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999)
περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005)
“Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα”.
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8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”.
9. Την υπ’ αριθμ. 15869/15.05.2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017) με
την οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47601/17682/8.6.2017
(ΦΕΚ 2056/Β΄/14.6.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
11. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.5.2013 έγγραφο της Δ/
νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα “Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων”.
12. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.9.2013
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
“Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999” όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 22769/12259/19.3.2015 (ΑΔΑ:
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α..
14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.9.2013 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
“Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων”.
15. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 49758/490/14.6.2018 έγγραφο
της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δ/νση Τεχνικού
Ελέγχου η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αριθμ. 700/17.5.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων,
για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της
οδού Ιακωβάτων, με τα συνημμένα της.
16. Την από 14.3.2018 Κυκλοφοριακή μελέτη της Δ/
νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος με
θέμα: “Απογόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα
της οδού Ιακωβάτων” βάσει της οποίας λήφθηκε η υπ’
αριθμ. 66/24.4.2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
17. Την υπ’ αριθμ. 66/24.4.2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίνονται κατά πλειοψηφία οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
18. Την υπ’ αριθμ. 700/17.5.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία
εγκρίνονται ομόφωνα οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων του 2018, ως
προς την προσθήκη των πινακίδων, η οποία θα καταλογιστεί στον Κ.Α. 6654.003 Φ30/2018, στον οποίο κωδικό
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 50.000 €.

Τεύχος Β’ 3892/07.09.2018

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλλουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της
περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, της υπ’
αριθμ. 700/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Αθηναίων στο τμήμα της οδού Ιακωβάτων μεταξύ των οδών
Σαμαρά και Χρυσοστόμου Σμύρνης και συγκεκριμένα:
• Την κατάργηση της εκ περιτροπής (κατά τους μονούςζυγούς μήνες) στάθμευσης.
• Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης
στην πλευρά των ζυγών αριθμών (50 40).
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις
(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Αθηναίων σε κατάλληλες θέσεις εκτός του
οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται χωρίς εμπόδια
η κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.
2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
5. Αυτοδίκαιης ανάκλησής της σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς καθώς και εκείνων που
έχουν τεθεί με την απόφαση αυτή.
6. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
7. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
8. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική Έκθεση του Δήμου Αθηναίων με θέμα:
“Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού
Ιακωβάτων” βάσει της οποίας λήφθηκε η 700/17.5.2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
9. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ioυλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Τεύχος Β’ 3892/07.09.2018

(2)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ
μειωμένου ωραρίου του Δήμου Αιγάλεω.
Με την 246/12.7.2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγάλεω, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4368/2016, όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 87 του
ν. 4483/2017, κατόπιν της 15964/19.6.2018 αίτησης του
Χαραλάμπους Λαλέ του Κωνσταντίνου, ειδικότητας ΠΕ
Καθηγητών εικαστικών, της 5624/14.6.2018 αίτησης της
Σοφίας Κουρουπέτρογλου του Δημητρίου, ειδικότητας
ΤΕ Καθηγητών χορού και της 15800/15.6.2018 αίτησης της Αναστασίας Βαμβακίδου του Ανδρέα, ειδικότητας ΔΕ Δασκάλων κεραμικής και της 62814/22165/
27.7.2018 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, αυξάνεται το ωράριο εργασίας των
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, α) Χαραλάμπους Λαλέ του Κωνσταντίνου,
ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών εικαστικών, β) Σοφίας Κουρουπέτρογλου του Δημητρίου, ειδικότητας ΤΕ Καθηγητών χορού και γ) Αναστασίας Βαμβακίδου του Ανδρέα,
ειδικότητας ΔΕ Δασκάλων κεραμικής, σε 40 ώρες εβδομαδιαίως.
(Αριθμ. πρωτ. βεβ. Δ/νσης Οικ. Υπηρ. Δήμου Αιγάλεω:
17062/2.7.2018).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
62814/22165/27.7.2018).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

(3)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ
μειωμένου ωραρίου του Δήμου Ιλίου.
Με την 230/4.7.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4483/2017, κατόπιν της
17619/10.5.2018 αίτησης του Άγγελου Δράμπαλη του
Παναγιώτη και της 60964/21469/27.7.2018 εγκριτικής
απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αυξάνεται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Άγγελου
Δράμπαλη του Παναγιώτη, ειδικότητας ΤΕ Μουσικών
(εκτελεστής τρομπέτας) σε 40 ώρες εβδομαδιαίως.
(Αριθμ. πρωτ. βεβ. Δ/νσης Οικ. Υπηρ. Δήμου Ιλίου:
25392/2.7.2018).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
60964/21469/27.7.2018).
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(4)
Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας
«ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΠΙΑΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΙΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-RITA DE MARTE O.E»
και οριστικοποίηση του κόστους αυτής.
Με την 46061/ 847/ Π12/6/00010Ε/ ν. 3908/2011/
1.8.2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
ολοκληρώθηκε η επένδυση της εταιρείας «ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΠΙΑΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΙΑΝΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-RITA DE MARTE O.E,» που αφορά στην «Ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδας 3*** 30 κλινών)» στη θέση
Μπάρκα Αμπέλια Δ/Δ Πλατέως Μύρινας Λήμνου συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 1.596.690,69€ και συνολικής
ενισχυόμενης δαπάνης ευρώ 1.359.450,70€.
• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
475.807,74 € που αποτελεί ποσοστό 35,00% επί του
αναγνωριζομένου συνολικού ενισχυόμενου κόστους
της επένδυσης, ποσού 1.359.450,70 €.
• Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής ορίστηκε στο
ποσό των 203.917,60€ που αποτελεί ποσοστό 15% επί
του αναγνωριζομένου συνολικού ενισχυόμενου κόστους
της επένδυσης, ποσού 1.359.450,70 €.
• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 883.642,96 €
που αποτελεί ποσοστό 65,00% επί του αναγνωριζομένου
συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, ποσού
1.359.450,70 €.
• Δεν λήφθηκε τραπεζικό δάνειο.
• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 19.5.2018.
• Επιβάλλεται κύρωση παρακράτησης επιχορήγησης
ύψους 9.991,96 € και απώλειας φορολογικού οφέλους
ύψους 1.835,26 € λόγω μη τήρησης όρων της απόφασης υπαγωγής. Το τελικό ύψος του ποσού φορολογικής
απαλλαγής ανέρχεται σε 202.082,34 €.
• Με την ίδια απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή της
επιχορήγησης ποσού 207.653,39 € που προκύπτει μετά
την αφαίρεση από το συνολικό ποσό της επιχορήγησης
475.807,74 € α)ποσού 258.162,39 € (α΄ δόση επιχορήγησης που έχει ήδη καταβληθεί) β) ποσού 9.991,96 € (κύρωση παρακράτησης). Η εκταμίευση της επιχορήγησης
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την περ. στ, παρ. 4,
του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
• Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του
ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. Οικ. 45473/1059/6.9.2016
απόφαση «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα
με το άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του
τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2921/τ.Β΄/13.9.2016 και
ΑΔΑ: 6Λ4Υ7ΛΩ-ΥΔΘ).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Περιφερειάρχης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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(5)
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 24173/23769/
Π12/5/00078/Ε/ν. 3299/2004/9.4.2009 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Β.Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που αφορά
την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ε.Βέρος Ανώνυμη Ξενοδοχειακή-Τουριστική
Εταιρεία ΑΕ » στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και
επιβολή κύρωσης παρακράτησης επιχορήγησης.
Με την 37302/841/Π12/5/00078/Ε/ν. 3299/2004/
1.8.2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
αποφασίστηκε:
• η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 24173/23769/Π12/5/
00078/Ε/ν. 3299/2004/9.4.2009 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, απόφασης Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου που αφορά στην υπαγωγή
του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ε.Βέρος Ανώνυμη Ξενοδοχειακή-Τουριστική Εταιρεία ΑΕ».
• Η επιβολή κύρωσης μερικής παρακράτησης επιχορήγησης ποσοστού 0,5% επί της εγκεκριμένης επιχορήγησης δηλ. ποσού (3.791,34 €) λόγω μη ενημέρωσης
της Υπηρεσίας για αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της
επιχείρησης εντός του οριζόμενου στην παρ. 4 άρθρου
21 ν. 4399/2016, χρονικού διαστήματος.
• Το ως άνω ποσό θα παρακρατηθεί από την τελευταία
δόση της επιχορήγησης, όπως αυτή θα διαμορφωθεί με
την απόφαση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
• Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της
με ΑΠ. οικ. 24173/23769/Π12/5/00078/Ε/ν. 3299/2004/
9.4.2009 απόφασης υπαγωγής όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
• Η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4399
γνωμοδότησε σχετικά στη συνεδρίαση της 353/26.6.2018.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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5. Το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις.
6. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Φ.Ε.Κ. 1595/τ.Β΄/
2004).
7. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/16514/9.6.1992 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 410 τ.Β΄/
26.6.1992) με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Σχολής Βυζαντινής Μουσικής με την επωνυμία
«Δαυίδ ο Ψαλμωδός», το οποίο στεγάζεται σε κτίριο επί
της οδού Καραϊσκάκη 20 στο Αγρίνιο.
8. Την αριθμ. 9919/12.2.2018 αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για τη μεταστέγαση της Σχολής Βυζαντινής
Μουσικής με την επωνυμία «Δαυίδ ο Ψαλμωδός», σε νέο
κτίριο Α΄ ορόφου επί της οδού Ρήγα Φεραίου και Αγίας
Τριάδας 2 στο Αγρίνιο.
9. Την από 27.7.2018 έκθεση αυτοψίας, της Επιτροπής
Ελέγχου Προϋποθέσεων Καταλληλότητας των Κτιριακών
Εγκαταστάσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για τη στέγαση
μουσικών εκπαιδευτηρίων, Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλ/νίας.
10. Την αριθμ. 386/2018 απόφαση Δημάρχου Αγρινίου,
με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια μεταστέγασης, της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής με την επωνυμία «Δαυίδ ο Ψαλμωδός»,
της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, από
το κτίριο της οδού Καραϊσκάκη 20 στο Αγρίνιο, στον
Α΄ όροφο κτιρίου επί της οδού Ρήγα Φεραίου και Αγίας
Τριάδας 2 στο Αγρίνιο.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Αγρινίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η Περιφερειάρχης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αγρίνιο, 27 Ιουλίου 2018
Η Αντιδήμαρχος

Ι

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αριθμ. απόφ. 486/2018
(6)
Άδεια μεταστέγασης Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με την επωνυμία «Δαυίδ ο Ψαλμωδός».
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ΄ στοιχείο 28
ν. 3463/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.
2. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Φ.Ε.Κ. 90/τ.Α΄/1976)».
4. Τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α΄/1966).

Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην 644/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3000/τ.Β΄/25.7.2018,
διορθώνονται:
1. στη σελίδα 37979, στην β΄ στήλη, στον 1ο στίχο εκ
των άνω:
το εσφαλμένο:
«ΣΕΜi = (1-TRACap) X RRTRA,i / COMTRA,i»
στο ορθό:
«ΣΕΥ = (1- LNGCap) X RRLNG / COMLNG »
2. στη σελίδα 37980, στην α΄ στήλη, στον 1ο στίχο εκ
των άνω:
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το εσφαλμένο:
«ΣΕΜi = (1-TRACap) X RRTRA,i / COMTRA,I
[€/(kWh ΑΘΔ)]»
στο ορθό:
«ΧΜi = (ΣΔΜi+ΠΔ) x ΔΜi + ΣΕΜi x ΠΜi
ΧΜj = ΣΔΜj x ΔΜj + ΣΕΜj x ΠΜj»
3. στη σελίδα 37982, στην β΄ στήλη, στον 11ο στίχο εκ των άνω:
το εσφαλμένο:

 ൌ 

   כ    כሺͳ െ  ሻ

σ ୖǡ  כ
σ ୖǡ

στο ορθό:
«ΧΝΠi = RRTRA, i / COMTRA, i »
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(8)
Στην Φ.3140/2018/0000673/15.6.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3061/τ.Β΄/27.7.2018, στη σελίδα 38763, στην β΄ στήλη, στον 17ο στίχο εκ των
κάτω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
« ...2-03-2018...»
στο ορθό:
« ...22-03-2018...».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02038920709180008*

