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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/4/352-α΄ (1)

  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1423 από 29-12-2014 

απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ-

στασίας του Πολίτη. (ΦΕΚ Β΄ 3580).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ.  4 του Μέρους Πρώτου του 

ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομί-
ας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις». (Α΄ 73).

β. Του άρθρου 2 παρ.  2 του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4249/2014, «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομί-
ας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις». (Α΄ 73).

γ. Του άρθρου 6 παρ.  3 του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4249/2014, «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομί-
ας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις». (Α΄ 73).

δ. Του άρθρου 24 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143). 

ε. Του άρθρου 183 του 4270/2014 Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143). 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ζ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208).

η. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

ι. Της υπ’ αριθ. Υ186 από 11-11-2016 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2016).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιείται το στοιχείο( γ) της παρ. 1 της υπ’ αριθ. 
1423 από 29-12-2014 απόφασης του Υπουργού Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β΄ 3580), 
ως εξής: 

«γ) ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης ορίζεται ο Μανιάτης Αναστάσιος Ταξίαρχος 
της Ελληνικής Αστυνομίας».

Λοιπά οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 1423 από 29-12-2014 
(ΦΕΚ Β΄ 3580) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη παραμένουν σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Ι

(2)
    Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 

πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-

γίας επένδυσης της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑ-

ΜΠΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφω-

να με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 106533/ΥΠΕ/5/01924/Ε/Ν.3299/ 
2004/4.10.2017 απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης πιστο-
ποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους, 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», και 
η τήρηση των όρων της υπ’ αριθμ. 47478/ΥΠΕ/01924/
Ε/Ν.3299/2004/7.11.2011 απόφασης του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(ΦΕΚ 2610Β΄/08-11-2011), που αφορά στην δημιουργία 
φωτοβολταϊκού σταθμού (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003: 401.1), στη 
θέση «Άγιος Γεώργιος», Δ.Δ. Συκέας που βρίσκεται στο 
Δήμο «Μολάων» του Νομού «Λακωνίας», με τους εξής 
όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό-
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων 
πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και 
σαράντα λεπτών (359.880,40 €).

β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα 
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ και δέκα 
λεπτών (89.970,10 €), που αποτελεί ποσοστό 25,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα 
δύο ευρώ και δέκα έξι λεπτών (143.952,16 €), που απο-
τελεί ποσοστό 40,00 % του συνολικού κόστους της ενι-
σχυόμενης επένδυσης.

δ) Το μακροπρόθεσμο δάνειο ανέρχεται στο ποσό εκα-
τόν είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ 
ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (125.958,14 €), που 
αποτελεί ποσοστό 35,00 % του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης. 

ε) Η νέα δυναμικότητα ανέρχεται σε 211.756 kWh/έτος, 
σύμφωνα με την έκθεση του ΚΟΕ.

στ) Η νέα ισχύς του φ/β σταθμού ανέρχεται σε 
99,96 kW, σύμφωνα με την έκθεση του ΚΟΕ. 

ζ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 09.03.2015.
η) Δεν προβλέπονται νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 

της επιχορήγησης ποσού εκατόν σαράντα τριών χιλιά-
δων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δέκα έξι λεπτών 
(143.952,16 €) στην επένδυση με την υπ’ αριθμ. 47478/
ΥΠΕ/5/01924/Ε/Ν.3299/2004/7.11.2011 απόφαση Υπα-
γωγής του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2610Β΄/08.11.2011).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδο-
τική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του 
ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21.7.2016 υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του 
τρόπου λειτουργίας της» (Β΄ 2335).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(3)
    Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της 

επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παρα-

γωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΓΙΑΓΚΟΣ Γ 

ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ 106668/ΥΠΕ/5/03044/Ε/Ν.3299/ 
2004/04.10.2017 απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πιστο-
ποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους 
και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ-
σης της εταιρείας «ΓΙΑΓΚΟΣ Γ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», που ανα-
φέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100 Kw, στη 
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θέση «ΣΑΑΚ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ» του Δήμου ΠΕΛΛΑΣ, του 
Νομού ΠΕΛΛΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ, με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο 
ποσό των τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα 
πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (308.635,67 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα ένα ευρώ 
και σαράντα λεπτών (185.181,40 €) που αποτελεί ποσοστό 
60% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα 
τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (123.454,27 €) 
που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

4. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
04.04.2012

6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 99,9 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 185.000 kWh/

έτος.
8. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 

επιχορήγησης ποσού εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων τε-
τρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λε-
πτών (123.454,27 €) στην επένδυση σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 10279/ΥΠΕ/5/01362/Ε/Ν.3299/2004/02-03-2012 
απόφαση υπαγωγής (ΦΕΚ 644/Β΄/07.03.2012).

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4399/22-06-2016 
(Α΄ 117) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων 
Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή 
και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυ-
ξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), όπως 
ισχύουν.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδο-
τική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του 
ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21-07-2016 υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμού του 
τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/τ. Β΄/28-07-2016).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φ 6.159/οικ.106014/1442 (4)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας για μηχανολογικό 

εκσυγχρονισμό στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

με την επωνυμία «ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ ΑΤΒΕΕ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄) «Απλοποίηση της 

αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις»,

β) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομη-
χανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α΄) 
όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν 
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων» (Α΄ 172),

δ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, 
οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων» (Α΄ 3), όπως ισχύει,

ε) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκ-
συγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 197), όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα,

στ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία 
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 176), όπως ισχύει μέχρι σήμερα,

ζ) του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως 
ισχύει,

η) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων». (Α΄ 208),

ι) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210) και του 
π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 116),

ια) της υπ’ αριθμ Υ197 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση 
(Β΄ 3722),

ιβ) της υπ’ αριθμ. οικ. 35209/2015 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία 
διορίστηκε ο Ευστράτιος Ζαφείρης του Χαράλαμπου στη 
θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΟΔΔ 592/2015) και της υπ’ αριθμ. 90951/
22-08-2017 (ΥΟΔΔ 418/2017) ανανέωσης,

ιγ) της υπ’ αριθμ οικ. 15597/22.4.2015 απόφαση του 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό 
Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους Γενικών 
Διευθύνσεων και στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων, 
στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γενικής Γραμμα-
τείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β΄ 689),
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ιδ) τις διατάξεις του π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 173), όπως ισχύει.

2. Με Α.Π. Φ 6.159/10349/803/20-8-2013 υφιστάμενη 
υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας χρονικής διάρ-
κειας τριών ετών στη μονάδα παραγωγής - εμφιάλωσης 
ασετυλίνης, εμφιάλωσης πεπιεσμένων και ιατρικών αε-
ρίων με την επωνυμία «ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ ΑΤΒΕΕ».

3. Το με Α.Π. 22069/262/26-2-2016 θεωρημένο ερω-
τηματολόγιο.

4. Το με Α.Π. 22069/262/Φ 6.159/25-04-2016 έγγραφο 
της Υπηρεσίας με τον προσδιορισμό των δικαιολογη-
τικών.

5. Η με α.π. 24273/Δ.Τ.Β.Ν 563/11-5-2016 Έγκριση κα-
νονισμού λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών της 
εταιρείας «ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ ΑΤΒΕΕ», από τη Δ/νση Τεχνικής 
Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βι-
ομηχανίας.

6. Η με α.π. 39681/15-6-2016 (64909/713/17-6-2016) 
βεβαίωση - υπεύθυνη δήλωση συμβατότητας για εγκα-
τάσταση επιχείρησης στη Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, από την 
ΕΤΒΑ.

7. Το με α.π. 98486/1166/26-9-2016 διαβιβαστικό της 
εταιρείας με το τεχνικό υπόμνημα τα αρχιτεκτονικά σχε-
διαγράμματα της μονάδας και τα σχετικά δικαιολογητικά.

8. Τη με α.π. 15/382/2-4-2009 ανανέωση, έγκρισης πε-
ριβαλλοντικών όρων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Νομαρ-
χίας θεσσαλονίκης διάρκειας δέκα (10) ετών.

9. Τη με α.π. 93339/2016/12-1-2017 (11294/125/
30-01-2017) γνωμάτευση του ΕΟΦ.

10. Το με α.π. 30050/368/13-3-2017 διαβιβαστικό της 
εταιρείας με συμπληρωματικά στοιχεία.

11. Το με α.π. 84075/1042/27-07-2017 διαβιβαστικό 
της εταιρείας με συμπληρωματικά στοιχεία.

12. Την από 25-08-2017 εισήγηση της Δ/νσης Αδει-
οδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για μηχανολογικό 
εκσυγχρονισμό διάρκειας τριών (3) ετών στη μονάδα 
«ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ Α.Τ.Β.Ε.Ε.» που εικονίζεται στα σχεδιαγράμ-
ματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφαση και έχει 
τα κάτωθι στοιχεία: 

Φορέας: «ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ Α.Τ.Β.Ε.Ε.».
Θέση εγκατάστασης: ΟΤ 44, Αριθμός ΔΑ9, ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝ-

ΔΟΥ, ΤΚ 57022, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Είδος δραστηριότητας: Παραγωγή Ασετυλίνης - Εμ-

φιάλωση βιομηχανικών και ιατρικών αερίων - Κέντρο 
επανελέγχου φιαλών

ΚΑΔ 2008: 20.11, 20.14
Όχληση: Μέση
Παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός:

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ (KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ (KW) ΑΞΙΑ (Ευρώ)

Εγκεκριμένος 
(στην ΥΔ λειτουργίας) 128.47 25,00 104.520,00
Καταργούμενος 45.875 8,00
Εκσυγχρονισμού 
(αιτούμενος) 39.27 0,00
Σύνολο 121,865 17,00 163.000,00

Μηχανολογικός εξοπλισμός για την προστασία του 
περιβάλλοντος: 0.00 Kw 

Μηχανολογικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση κτι-
ρίων και εργαζομένων: 0,00 Kw αξίας. 

Δεξαμενές:

περιεχόμενο Αρ. Δεξαμενής Χωρητικότητα 
(Lt)

Ποσότητα 
(Kg)

Υγροποιημένο 
Οξυγόνο 20Α 27.000 26.000
Υγροποιημένο 
Αργό 29 25.000 22.000
Υγροποιημένο 
Αζωτο 30Α 20.000 16.000
Υγροποιημένο 
Διοξείδιο του 
Άνθρακα 33 30.000 30.000
Υδράσβεστος 1 120.000
Υδράσβεστος 2 70.000
Ανθρακασβέστιο Χώρος 

παραγωγής 40.000

Στον χώρο γίνεται προσωρινή αποθήκευση φιαλών:

Περιεχόμενο Αρ. Φιαλών Συνολικά αποθήκευόμενη 
ποσότητα στις φιάλες (κ.μ.)

Οξυγόνο 240 2.200,00
Ασετυλίνη 60 400,00
Μίγματα αερίων 200 2.000,00
Άζωτο 100 1.000,00
Αργό 50 500,00
Διοξείδιο του άνθρακα 40 1.000,00

Με την παρούσα, παύει η ισχύς της Φ 6.159/10349/ 
803/20-8-2013 υπεύθυνης δήλωσης λειτουργίας.

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τή-
ρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής όρους: 

α) να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση ο 
αναγκαίος εξοπλισμός και να λαμβάνονται μέτρα ώστε 
να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της υγείας των 
εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περι-
φραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται 
επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερι-
σμού στο χώρο εργασίας, χορήγηση και χρήση ΜΑΠ, 
πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κ.λπ.)

β) να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από 
τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυ-
σμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της 
ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων

γ) να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθη-
καν με τη με α.π. 15/382/2-4-2009 απόφαση της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, μέχρι εκδόσεως της 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

δ) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να καταθέσει 
στην υπηρεσία εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της 
παρούσης, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
από την αρμόδια αρχή, τους όρους της οποίας θα πρέπει 
και να τηρεί

ε) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να ανανεώ-
νει έγκαιρα το με α.π. 10413/Φ.701.4/7730/20-7-2009 
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πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας οκτώ ετών 
της ΠΥ Κεντρικής Μακεδονίας. Εντός ενός (1) μήνα από 
την έκδοση της παρούσης οφείλει να προσκομίσει στην 
υπηρεσία το ανανεωμένο και εν ισχύ πιστοποιητικό πυ-
ροπροστασίας.

3. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο θέ-
ματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομο-
θεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των 
πολεοδομικών διατάξεων χωρίς παρεκκλίσεις.

4. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την 
υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία 
προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Με εντολή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Ο Υπουργός Υγείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

    Αριθμ. 105254 (5)
Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 - 

2020».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ. Α΄) και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

3. Το π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και με-
τονομασίας υπουργείων.

5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) περί διορισμού υπουργών, 
αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση (Β΄ 3722).

7. Την υπ’ αριθμ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/ 
18.11.2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρω-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής 

σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

8. Την με αρ. πρ. 4241/1-9-2017 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Κρήτης.

9. Το με αρ. πρωτ. 100013/19-9-2017 ενημερωτικό της 
ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ.

10. Την με αρ. πρωτ.: 104961/29-09-2017 εισήγηση 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
στον Αναπληρωτή Υπουργό με θέμα «Εισήγηση τροπο-
ποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του 
ν. 4314/2014 για το ΠΕΠ Κρήτης».

11. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για την 
περαιτέρω ενεργοποίηση του ΠΕΠ Κρήτης, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την επιτάχυνση της 
υλοποίησης του, τηρουμένων των προϋποθέσεων των 
Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 
για τις μεταβολές των π/υ των αξόνων του προγράμ-
ματος.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης δύναται να εντάξει στον 
άξονα προτεραιότητας 3 του οικείου ΠΕΠ πράξεις με 
συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο οποίος 
δεν μπορεί να υπερβεί το 171% του προβλεπόμενου στο 
εγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του ΠΕΠ δεν μπορεί να 
υπερβεί το 110%.

Η υπέρβαση των τιθέμενων στην παρ. 1 του άρθρου 33 
του ν. 4314/2014 ορίων επιτρέπεται μόνο για την ένταξη 
των 13 πράξεων του άξονα προτεραιότητας 3 του ΕΠ 
«Κρήτη 2014-2020» όπως αναλυτικότερα αναφέρονται 
στο εισηγητικό του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
(σημείο 10 ανωτέρω).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 105265 (6)
Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 - 

2020.

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
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για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13^ Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ. Α΄) και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

3. Το π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και με-
τονομασίας υπουργείων.

5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) περί διορισμού υπουργών, 
αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση (Β΄ 3722).

7. Την με αρ. πρ. 2359/14.9.2017 επιστολή της ΕΥΔ ΠΕΠ 
Ηπείρου.

8. Την υπ’ αριθμ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/ 
18.11.2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρω-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Το με αρ. πρωτ.: 103344/27-09-2017 ενημερωτικό 
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ, της ΕΥΣΕ.

10. Την με αρ. πρωτ.: 105262/2.10.2017, εισήγηση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
στον Αναπληρωτή Υπουργό με θέμα «Εισήγηση τροπο-
ποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του 
ν. 4314/2014 για το ΠΕΠ Ηπείρου».

11. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για την 
περαιτέρω ενεργοποίηση του ΠΕΠ Ηπείρου, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την επιτάχυνση της 
υλοποίησής του, τηρουμένων των προϋποθέσεων των 
Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 
για τις μεταβολές των π/υ των αξόνων του προγράμ-
ματος.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Η ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου δύναται να εντάξει:
1. Στον άξονα προτεραιότητας 3 του οικείου ΠΕΠ πρά-

ξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο 
οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 151 % του προβλεπό-
μενου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα.

2. Στον άξονα προτεραιότητας 4 του οικείου ΠΕΠ πρά-
ξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο 
οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 145 % του προβλεπό-
μενου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του ΠΕΠ δεν μπορεί να 
υπερβεί το 116%.

Η υπέρβαση των τιθέμενων στην παρ. 1 του άρθρου 
33 του ν. 4314/2014 ορίων επιτρέπεται μόνο για την 
ένταξη των 4 πράξεων του άξονα 03 και των 6 πράξεων 
του άξονα 04 του προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» 
όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στο εισηγητικό του 
Γ.Γ. ΔΕ και ΕΣΠΑ (σημείο 10 ανωτέρω) και υπό την αίρε-
ση της τήρησης των δηλωθέντων χρονοδιαγραμμάτων 
υλοποίησής τους.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(7)

    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον FARID SARBAR του Abdul Majid.

  Δυνάμει της με αριθμ. 433/15/2017 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 15.5.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 
εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», 
αφορά λαθρεμπορία 847 πακέτων τσιγάρων, διαφόρων 
μαρκών, που διαπιστώθηκε την 21η.11.2014 στην Αθήνα 
(σχετ. η με αρ. πρωτ. 3008/14/18-α/22-11-2014 μηνυτή-
ρια αναφορά του Τ.Α. Εξαρχείων), και δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των τριών χιλιάδων πέντε ευρώ και ενενήντα 
πέντε λεπτών (3.005,95 €), και αναλυτικότερα: Εισαγω-
γικός Δασμός τριακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα 
ένα λεπτά (346,41 €), Φ.Π.Α. εξακόσια εννέα ευρώ και 
ογδόντα λεπτά (609,80 €) και Ειδικός Φόρος Κατανάλω-
σης δύο χιλιάδες σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα 
τέσσερα λεπτά (2.049,74 € = Πάγιος Ε.Φ.Κ. 1.397,55 € + 
Αναλογικός Ε.Φ.Κ 652,19 €).

2. Επιβλήθηκε στον FARID SARBAR του Abdul Majid 
(ή Ladabdul Magid) και της Nworjahan, γεν. το 1986 στο 
Μπαγκλαντές, κάτοικο Αθηνών, οδός Οικονόμου αρ. 7, 
με Α.Φ.Μ. 113344220, κάτοχο της με αρ. Α 3280679/2016 
Βεβαίωσης Κατάθεσης Αίτησης Για Έκδοση Άδειας Δια-
μονής της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του 
ΥΠ.ΕΣ., πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού εννέα χιλιάδων 
δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (9.017,85 €), 
ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο 
της λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη 
διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/01, το οποίο 
υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, 
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
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(8)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον FARID SARBAR του Abdul Majid  

 Δυνάμει της με αριθμ. 341/13/2017 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 1515.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 
παρ. 2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία 400 πακέτων τσιγάρων, 
διαφόρων μαρκών, που διαπιστώθηκε την 9η.3.2013 
στις Αχαρνές Αττικής (σχετ. η με αρ. πρωτ. 1057/9/84-α/
10-3-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τ.Α. Αχαρνών), και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου 
ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των χιλίων τριακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ 
και τριάντα τεσσάρων λεπτών (1.348,34 €), και αναλυ-
τικότερα: Εισαγωγικός Δασμός εκατόν σαράντα πέντε 
ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (145,18 €), Φ.Π.Α. διακόσια 
εβδομήντα δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά (272,12 €) και Ει-
δικός Φόρος Κατανάλωσης εννιακόσια τριάντα ένα ευρώ 
και τέσσερα λεπτά (931,04 € = Πάγιος Ε.Φ.Κ. 640,00 € + 
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 291,04 €).

2. Επιβλήθηκε στον FARID SARBAR του Abdul Majid 
(ή Ladabdul Magid) και της Nworjahan, γεν. το 1986 στο 
Μπαγκλαντές, κάτοικο Αθηνών, οδός Οικονόμου αρ. 7, 
με Α.Φ.Μ. 113344220, κάτοχο της με αρ. Α 3280679/2016 
Βεβαίωσης Κατάθεσης Αίτησης Για Έκδοση Άδειας Δια-
μονής της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του 
ΥΠ.ΕΣ., πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού τεσσάρων χι-
λιάδων σαράντα πέντε ευρώ και δύο λεπτών (4.045,02 €), 
ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο 
της λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη 
διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το 
οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπρα-
ξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(9)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον FARID SARBAR του Abdul Majid.

  Δυνάμει της με αριθμ. 264/15/2017 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 15.5.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 
παρ.  2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα", αφορά λαθρεμπορία 275 πακέτων τσιγάρων, 
διαφόρων μαρκών, που διαπιστώθηκε την 27η.4.2013 
στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. πρωτ. 3008/14/26-β/28-4-13 

μηνυτήρια αναφορά του Τ.Α. Εξαρχείων), και δημοσι-
εύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως 
άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και είκοσι 
οκτώ λεπτών (921,28 €), και αναλυτικότερα: Εισαγωγικός 
Δασμός ενενήντα επτά ευρώ και εννέα λεπτά (97,09 €), 
Φ.Π.Α. εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα τέσσε-
ρα λεπτά (185,64 €) και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 
(638,55 € = Πάγιος Ε.Φ.Κ. 440,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 
198,55 €).

2. Επιβλήθηκε στον FARID SARBAR του Abdul Majid 
(ή Ladabdul Magid) και της Nworjahan, γεν. το 1986 στο 
Μπαγκλαντές, κάτοικο Αθηνών, οδός Οικονόμου αρ. 7, 
με Α.Φ.Μ. 113344220, κάτοχο της με αρ. Α 3280679/2016 
Βεβαίωσης Κατάθεσης Αίτησης Για Έκδοση Άδειας Δια-
μονής της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του 
ΥΠ.ΕΣ., πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού δύο χιλιάδων 
επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων 
λεπτών (2.763,84 €), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογού-
ντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμών και 
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 
1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικα-
στηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη 
της δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 355/2017 (10)
    Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αμπελόκηποι του 

Δήμου Αθηναίων (Α΄ Αθηνών).

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 30η/28-9-2017 θέμα 13ο)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 
(ΦΕΚ 3051/τ.  Β΄/05-9-2017) απόφασης του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 
273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ατ-
τικής, περί της τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργα-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 
118/τ. Β΄/715-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριο-
τήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του ν.  4314/23-12-2014 
(ΦΕΚ 265/Β΄/2014).
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5. Τη με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β΄/17-2-2016) με θέμα 
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής».

6. Τις με αριθμ. πρωτ. 15885/07-5-2007 και 26067/
14-6-2007 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέ-
ρειας Αττικής.

7. Τη με αριθμ. 163/2016 (ΑΔΑ: 79ΨΛΩ6Μ-ΧΟΦ) από-
φαση του Συμβουλίου 7ης Δημοτικής Κοινότητας του 
Δήμου Αθηναίων.

8. Το από 26-01-2017 έγγραφο υπαλλήλου της Δ/νσης 
Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής με αρ. πρωτ. 2096/ 
16-02-2017.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 2009/4/80-α΄/10-02-2017 έγγρα-
φο του Τμήματος Τροχ. Αστυνόμευσης της Υποδ/νσης 
Τροχαίας Αθηνών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:

Η λαϊκή αγορά Αμπελόκηποι, του Δήμου Αθηναίων 
(Α΄ Αθηνών), ημέρα Σάββατο, να λειτουργεί εκ περι-
τροπής, ανά τέσσερις (4) μήνες αρχής γενομένης από 
1-10-2017, ως εξής:

Α) Οδός Λ. Ριανκούρ (από Λαμίας έως Πανόρμου) και 
οδός Λαμίας (από Λ. Ριανκούρ έως Δ. Πλακεντίας) και 6 
μέτρα επί των παρόδων: Αχαΐας και Λ. Ριανκούρ, Οιτύλου 
και Λ. Ριανκούρ και Βελεστίνου και Λαμίας.

Β) Οδός Δ. Πλακεντίας (από Λαμίας έως Πανόρμου), 
οδός Λαμίας (από Λ. Ριανκούρ έως Δ. Πλακεντίας) και 
οδός Λακωνίας (από Πλατεία Λακωνίας έως Λ. Κηφισίας) 
και 6 μέτρα επί των παρόδων: Αφαίας και Δουκίσσης 
Πλακεντίας, Αργολίδος και Δουκίσσης Πλακεντίας και 
Βελεστίνου και Λαμίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 356/2017 (11)
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Ν. Φιλοθέης του Δή-

μου Αθηναίων (Α΄ Αθηνών).

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 30η/28-9-2017 θέμα 14ο)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 
(ΦΕΚ 3051/τ. Β΄/05-9-2017) απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 
273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, περί της τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 
118/τ. Β΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτή-
των εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του ν.  4314/23-12-2014 
(ΦΕΚ 265/Β΄/2014).

5. Τη με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β΄/17-2-2016) με θέμα 
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής».

6. Τη με αριθμ. πρωτ. Α2-1899/17-7-2001 απόφαση της 
Υφυπουργού του Υπουργείου Ανάπτυξης.

7. Τη με αριθμ. 162/2016 (ΑΔΑ: ΨΔΥΔΩ6Μ-0ΤΘ) από-
φαση του Συμβουλίου 7ης Δημοτικής Κοινότητας του 
Δήμου Αθηναίων.

8. Το από 17-02-2017 έγγραφο υπαλλήλου της Δ/νσης 
Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής με αριθμ. πρωτ. 
2367/21-2-2017.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 2009/4/81-α΄/15-3-2017 έγγρα-
φο του Τμήματος Τροχ. Αστυνόμευσης της Υποδ/νσης 
Τροχαίας Αθηνών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:

Η λαϊκή αγορά Ν. Φιλοθέη, του Δήμου Αθηναίων 
(Α΄ Αθηνών), ημέρα Τρίτη, να λειτουργεί μόνιμα επί της 
οδού Ιωαννίδη Θεολόγου, από Μεταξά Α. έως Ψαρού.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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