
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 300/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς.

2 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 7/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καμα-
τερού.

3 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 4/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Χαλανδρίου.

4 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς 
αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δημοτικών 
Ενοτήτων Καλλονής, Ερεσού-Αντίσης, και Πέτρας 
του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

5 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από μικρούς 
αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου 
Χίου.

6 Επιβολή προστίμου στον Ansar Muhammad του 
Iliyas για λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση.

7 Επιβολή προστίμου στον Shahzad Mohammad 
του Ghulam για λαθρεμπορική τελωνειακή παρά-
βαση.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 87752/1091 (1)
   Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 300/2019 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

3. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 που αφορά στην κύ-
ρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ) (Α’ 57), 
όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 περί Δημοσίευσης 
Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Α’ 57).

6. Το π.δ. 135/23.12.2010 «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως συ-
μπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/
2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έρ-
γου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98).

9. Την υπ’ αρ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) με την οποία ο Σπυρίδων 
Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης 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 Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

11. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

12. Την υπό στοιχεία οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα 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 υπό 
στοιχεία οικ. 22769/12259/2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

13. Η υπό στοιχεία οικ. 41663/10866/01.06.2020 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αττικής με θέμα: «Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη λήψη μέτρων 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας», (ΑΔΑ: ΩΗΤΙ01Κ-9ΗΚ).

14. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Δι-
ευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερ-
σαίους χώρους λιμένων».

15. Το υπ’ αρ. 87752/1091 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως 
αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αρ. 300/
2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κηφισιάς που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα 
συνημμένα της.

16. Την Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Κηφισιάς, βάσει της οποίας ελήφθη 
η υπ’ αρ. 22/2019 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Την υπ’ αρ. 300/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, για τις υπόψη κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τρέ-
χοντος προϋπολογισμού του Δήμου ποσού 422,84 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), όπως ρητά αναφέρεται 
στην υπ’ αρ. 22/2019, απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ του Δήμου.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την τεχνική έκθεση των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση:
1) Της μονοδρόμησης της οδού Δειράδων από την 

οδό Κηφισού προς και έως την οδό Ανοίξεως και ως εκ 
τούτου:

- την απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήματα, επί της 
οδού Δειράδων στη συμβολή της με την οδό Σφενδόνης, 
με την οδό Πηγών και με την οδό Ανοίξεως,

- την απαγόρευση της δεξιάς στροφής επί της οδού 
Σφενδόνης πριν την συμβολή της με την οδό Δειράδων 
και της οδού Ανοίξεως πριν την συμβολή της με την οδό 
Δειράδων,

- την απαγόρευση της αριστερής στροφής επί της 
οδού Πηγών πριν την συμβολή της με την οδό Δειρά-
δων και της οδού Ανοίξεως πριν την συμβολή της με 
την οδό Δειράδων, και

2) Της υποχρετικής διακοπής πορείας επί της οδού 
Δειράδων πριν τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

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

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη 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 αρμό-
διας Αστυνομικής Αρχής.

4. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
5. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

6. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Κηφισιάς, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

7. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών πινακίδων, 
(πληροφοριακών, αναγγελίας κινδύνου ή πινακίδων που 
διευκολύνουν και βελτιώνουν την ρύθμιση ή την ασφά-
λεια της κυκλοφορίας, κ.λπ.), μπορεί να γίνει με ευθύνη 
του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων, θα γί-
νεται σε κατάλληλες θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η 
ορατότητα των συμβαλλόμενων κινήσεων, με μέριμνα 
των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 89201/1115 (2)
    Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 7/2020 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίων Αναργύρων-

Καματερού. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

3. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 που αφορά στην κύ-
ρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ) (Α’ 57), 
όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 περί Δημοσίευσης 
Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Α’ 57).

6. Το π.δ. 135/23.12.2010 «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
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2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως συ-
μπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/
2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έρ-
γου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98).

9. Την υπ’ αρ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) με την οποία ο Σπυρίδων 
Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης 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 Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

11. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

12. Την υπό στοιχεία οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα 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 υπό 
στοιχεία οικ. 22769/12259/2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

13. Η υπό στοιχεία οικ. 41663/10866/01.06.2020 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα: «Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη λήψη μέτρων 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας», (ΑΔΑ: ΩΗΤΙΟ1Κ-9ΗΚ).

14. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Δι-
ευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερ-
σαίους χώρους λιμένων».

15. Το υπ’ αρ. 89201/1115 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως 
αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αρ. 07/
2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δή-
μου Αγίων Αναργύρων - Καματερού που αφορά σε κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.

16. Την Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, βάσει 
της οποίας ελήφθη η 07/2020 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για 
τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Την υπ’ αρ. 07/2020 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ για τις 
υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Κα-
ματερού, όπως ρητά αναφέρεται στην υπ’ αρ. 07/2020 
απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ (ΑΔΑ: 6ΠΘΓΩ62-ΣΚΘ).

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την τεχνική έκθεση των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της «απαγόρευσης της στάσης και της 
στάθμευσης», επί της οδού Μ. Μαυρογένους, έμπροσθεν 
του ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στα Μυκονιάτικα στη 
Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

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

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη 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 αρμό-
διας Αστυνομικής Αρχής.

4. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
5. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

6. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού, βάσει 
της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

7. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών πινακίδων, 
(πληροφοριακών, αναγγελίας κινδύνου ή πινακίδων που 
διευκολύνουν και βελτιώνουν την ρύθμιση ή την ασφά-
λεια της κυκλοφορίας, κ.λπ.), μπορεί να γίνει με ευθύνη 
του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων, θα γί-
νεται σε κατάλληλες θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η 
ορατότητα των συμβαλλόμενων κινήσεων, με μέριμνα 
των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 91457/1148 (3)
    Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 4/2020 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλανδρίου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
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2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

3. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 που αφορά στην κύ-
ρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ) (Α’ 57), 
όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 περί Δημοσίευσης 
Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Α’ 57).

6. Το π.δ. 135/23.12.2010 «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως συ-
μπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/
2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έρ-
γου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98).

9. Την υπ’ αρ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) με την οποία ο Σπυρίδων 
Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης 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 Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

11. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

12. Την υπό στοιχεία οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα 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 υπό 
στοιχεία οικ. 22769/12259/2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

13. Η υπό στοιχεία οικ. 41663/10866/01.06.2020 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα: «Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη λήψη μέτρων 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας», (ΑΔΑ: ΩΗΤΙΟ1Κ-9ΗΚ).

14. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Δι-
ευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερ-
σαίους χώρους λιμένων».

15. Το υπ’ αρ. 79642/956 έγγραφο της Διεύθυνσης Δι-
οίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως 
αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αρ. 4/2020 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Χαλανδρίου που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
με τα συνημμένα της.

16. Την υπουργική απόφαση με θέμα: «Έγκριση...», Β’ 
85/2018.

17. Την Τεχνική έκθεση της ΔΟΥ/Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών, βάσει της οποίας ελήφθη η υπ’ αρ. 4/20 
απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.

18. Την υπ’ αρ. 4/20 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ για τις υπό-
ψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

19. Την υπ’ αρ. ΔΟΥ 1321/ΦΚ 27-11-2019 «Μελέτη 
νέας σηματοδοτούμενης διάβασης πεζών επί της οδού 
Ι. Αποστολοπούλου στο ύφος της οδού Λευκάδος» στο 
Δήμο Χαλανδρίου, της Γεν. Γραμ. Υποδομών, Διεύθυνσης 
Οδικών Υποδομών και το υπ’ αρ. 35794/20.10.2020, έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου, όπως ρητά 
αναφέρεται στο υπ’ αρ. 35794/20.10.2020, έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την τεχνική έκθεση των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της «Εγκατάστασης και λειτουργίας φω-
τεινού σηματοδότη με μπουτόν» επί της οδού Ι. Αποστο-
λοπούλου και Λευκάδος, στο Χαλάνδρι.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

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

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη 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 αρμό-
διας Αστυνομικής Αρχής.

4. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
5. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

6. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική έκθεση της ΔΟΥ/Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

7. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών πινακίδων, 
(πληροφοριακών, αναγγελίας κινδύνου ή πινακίδων που 
διευκολύνουν και βελτιώνουν την ρύθμιση ή την ασφά-
λεια της κυκλοφορίας, κ.λπ.), μπορεί να γίνει με ευθύνη 
του Δήμου.
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8. Η τοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων, θα γί-
νεται σε κατάλληλες θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η 
ορατότητα των συμβαλλόμενων κινήσεων, με μέριμνα 
των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 30/003/000/4039 (4)
    Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μι-

κρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δη-

μοτικών Ενοτήτων Καλλονής, Ερεσού-Αντίσης, 

και Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου Ε2 του άρθρου 7 του 

ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊ-
όντα» (Α’ 281), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) υπ’ αρ. 110/2008 «σχε-
τικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών 
ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) 
και ειδικότερα εκείνες της παρ. 1 του άρθρου 7 και της 
παρ. 5 του άρθρου 14 και της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41.

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 (Β΄ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1196756ΕΞ2013/
23-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) «Συμπλήρωση της υπό 
στοιχεία Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β’ 130 και 372) από-
φασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3317) σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου  41 
του ν. 4389/2016.

7. Την υπ’ αρ. 1 πράξη της 20-01-2016 του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Το υπ’ αρ. 30/064/056/773/18-9-2020 έγγραφο του 
Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης με το οποίο δι-
αβιβάστηκε η από 11-9-2020 σχετική αίτηση των παρα-
γωγών σύκων και απόσυκων των Δημοτικών Ενοτήτων 
Καλλονής, Ερεσού - Αντίσης, και Πέτρας του Δήμου Δυ-
τικής Λέσβου, με την οποία αιτούνται την άδεια για την 
απόσταξη των σύκων και απόσυκων παραγωγής τους.

9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί-
σχυση των συκοπαραγωγών των προαναφερθεισών 
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου, και 
το γεγονός ότι, σύμφωνα με το προαναφερθέν υπ’ αρ. 
30/064/056/773/18-9-2020 έγγραφο του Τμήματος Χη-
μικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης, τα προς απόσταξη σύκα 
και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών, κατόπιν δειγμα-
τοληπτικού ελέγχου της εν λόγω Χ.Υ., είναι κατάλληλα 
για το σκοπό που προορίζονται.

10. Την υπ’ αρ. 30/003/000/3971/27-10-2020 σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των 
Δημοτικών Ενοτήτων Καλλονής, Ερεσού-Αντίσης, και 
Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, για την περίοδο 
2020-2021, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), 
όπως ισχύουν και υπό την προϋπόθεση της τήρησης 
και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 
και του Καν. (ΕΚ) υπ’ αρ. 110/2008.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και 
του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά 
λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερό-
ντων του Δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων 
του καν (ΕΚ) 110/2008.

II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότη-
τας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», 
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, 
τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοο-
λικό τίτλο 40 % vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο 
Τελωνείο Μυτιλήνης, να ληφθεί υπ’ όψη το ενεχόμενο 
στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σάκχαρο (εκφρα-
ζόμενο ως ιμβερτοσάκχαρο), όπως θα προσδιορισθεί 
από το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης.

III. Ως συντελεστής απόδοσης θα ληφθεί ο ισχύων, για 
τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 
Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (σχετική η 
υπ’ αρ. 17/1953 Εγκύκλιος του ΓΧΚ).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 30/003/000/4040 (5)
    Απόσταξη σύκων και αποσύκων από μικρούς 

αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου 

Χίου. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου Ε2 του άρθρου 7 του 

ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊ-
όντα» (Α’ 281), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του 
ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) υπ’ αρ.110/2008 «σχε-
τικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών 
ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) 
και ειδικότερα εκείνες της παρ. 1 του άρθρου 7 και της 
παρ. 5 του άρθρου 14 και της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41.

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 (Β΄ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1196756ΕΞ2013/
23-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) «Συμπλήρωση της υπό 
στοιχεία Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β’ 130 και 372) από-
φασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3317) σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016.

7. Την υπ’ αρ. 1 πράξη της 20-01-2016 του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
αποφάσεις (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

8. Το υπ’ αρ. 30/064/072/981/25-08-2020 έγγραφο του 
Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Χίου με το 
οποίο διαβιβάζονται έγγραφα των Δημοτικών Ενοτήτων 
Καμποχώρων, Καρδάμυλων, Αγίου Μηνά, Αμανής, Μα-
στιχοχωρίων, Ομηρούπολης και Ιωνίας, του Δήμου Χίου, 
που αφορούν αιτήσεις των παραγωγών σύκων - απο-
σύκων των εν λόγω Δημοτικών Ενοτήτων με τις οποίες 
αιτούνται την άδεια για την απόσταξη των σύκων και 
αποσύκων παραγωγής τους.

9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική 
ενίσχυση των συκοπαραγωγών των προαναφερθει-
σών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χίου, και το γε-
γονός ότι, σύμφωνα με το προαναφερθέν υπ’ αρ. 30/
064/072/981/25-08-2020 σχετικό έγγραφο του Αυτο-
τελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Χίου, τα προς 
απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών, 
κατόπιν επιτόπιου ελέγχου της εν λόγω Χ.Υ., είναι κατάλ-
ληλα για το σκοπό που προορίζονται.

10. Την υπ’ αρ. 30/003/000/3972/27-10-2020 σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων, 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των 
Δημοτικών Ενοτήτων Καμποχώρων, Καρδάμυλων, Αγίου 
Μηνά, Αμανής, Μαστιχοχωρίων, Ομηρούπολης και Ιωνίας, 
του Δήμου Χίου, για την περίοδο 2020-2021, επί καταβολή 
του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τε-
λωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), όπως ισχύουν και υπό την 
προϋπόθεση της τήρησης και των λοιπών σχετικών διατά-
ξεων του ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) υπ’ αρ. 110/2008.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και 
του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά 
λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερό-
ντων του Δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων 
του Καν. (ΕΚ) υπ’ αρ. 110/2008.

II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότη-
τας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», 
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, 
τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοο-
λικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο 
Τελωνείο Χίου, να ληφθεί υπόψη το ενεχόμενο στα προς 
απόσταξη σύκα και απόσυκα σάκχαρο (εκφραζόμενο 
ως ιμβερτοσάκχαρο), όπως θα προσδιορισθεί από το 
Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χίου.

III. Ως συντελεστής απόδοσης θα ληφθεί ο ισχύων, για 
τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 
Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (σχετική η 
υπ’ αρ. 17/1953 Εγκύκλιος ΓΧΚ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54531Τεύχος B’ 4893/06.11.2020

(6)
    Επιβολή προστίμου στον Ansar Muhammad του 
Iliyas για λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση.

  Με την υπ’ αρ. 193/16-12-2019 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Βόλου καταλογίζε-
ται σε βάρος του Ansar Muhammad του Iliyas με ΑΦΜ 
169523640/Λάρισας και ταυτότητας/διαβατηρίου/δελ-
τίου αιτούντος διεθνούς προστασίας/δελτίου ασύλου 
1/34870/1-γ’ απόφασης αναβολής απομάκρυνσης με 
εξάμηνη ισχύ, αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος για 
λαθρεμπορία ύψους 1500 €, διότι στις 7/5/2019 σε γε-
νόμενο αστυνομικό έλεγχο από αστυνομικούς της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου - Τμήματος Ασφάλειας, 
βρέθηκε να κατέχει εντός τσάντας και με σκοπό τη διά-
θεσή τους προς πώληση 1) τριάντα εργοστασιακές-τυ-
ποποιημένες συσκευασίες τσιγάρων με αναγραφόμενη 
ένδειξη ’’Malboro Gold’’ και 2) είκοσι εργοστασιακές-τυ-
ποποιημένες συσκευασίες τσιγάρων με αναγραφόμενη 
ένδειξη ’’Karelia Blue’’, άπαντα δίχως να φέρουν την έν-
σημη ειδική ταινία φορολόγησης, εν γνώσει του Ansar 
Muhammad ότι οι συσκευασίες καπνικού προϊόντος 
ήταν λαθραίες. Με την ανωτέρω πράξη ο ελεγχόμενος 
υπέπεσε σε λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση και 
το αντίστοιχο αδίκημα της λαθρεμπορίας που προβλέ-
πεται από τις συνδυασμένες διατάξεις των παρ. 1, 56 
παρ. 1, 2, 94, 95 παρ. 1, 96, 101, 106, 107, 109 παρ. 1-5, 
111, 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 4, 155 παρ. 1α και β’ και 
2ζ των άρθρων 26, 53, 54 και επόμενα του ν. 2960/
2001 «περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται 
σύμφωνα με τα άρθρα 150 και 157 του ιδίου ως άνω 
νόμου.

Κατόπιν των ανωτέρω κηρύσσεται ο Ansar Muhammad 
προσωπικά υπόχρεος για την καταβολή του επιβληθέ-
ντος πολλαπλού τέλους, ποσού 1.500,00 €.

Ο κατά του οποίου η παρούσα, σύμφωνα με τις οικίες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, έχει δικαί-
ωμα προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Βόλου εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά νόμο 
δημοσίευση της παρούσας πράξης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

(7)
    Επιβολή προστίμου στον Shahzad Mohammad 

του Ghulam για λαθρεμπορική τελωνειακή πα-

ράβαση.

  Με την υπ’ αρ. 04/07-01-2020 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Βόλου καταλογίζεται 
σε βάρος του Shahzad Mohammad του Ghulam με ΑΦΜ 
169524728/Λάρισας στερούμενος νομίμων εγγράφων 
παραμονής, αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος για 
λαθρεμπορία ύψους 1500 €, διότι στις 9/17/2018 σε 
γενόμενο αστυνομικό έλεγχο από αστυνομικούς της 
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, βρέθηκε να κατέ-
χει σαράντα οχτώ (48) εργοστασιακές - τυποποιημένες 
συσκευασίες τσιγάρων δίχως να φέρουν την ειδική έν-
σημη ταινεία φορολογίας με αναγραφόμενη ένδειξη 
’’Malboro’’, περιέχουσα έκαστη 20 τσιγάρα, ήτοι συνολικά 
960 τσιγάρα, όλες δίχως να φέρουν την ειδική ένσημη 
ταινία φορολογίας, εν γνώσει του Shahzad Mohammad 
ότι οι συσκευασίες καπνικού προϊόντος ήταν λαθραίες. 
Με την ανωτέρω πράξη ο ελεγχόμενος υπέπεσε σε λα-
θρεμπορική τελωνειακή παράβαση και το αντίστοιχο 
αδίκημα της λαθρεμπορίας που προβλέπεται από τις 
συνδυασμένες διατάξεις των παρ. 1, 56 παρ. 1, 2, 94, 95 
παρ. 1, 96, 101, 106, 107, 109 παρ. 1-5, 111, 119Α παρ. 2, 
142 παρ. 2, 4, 155 παρ. 1α και β’ και 2ζ των άρθρων 26, 
53, 54 και επόμενα του ν. 2960/2001 «περί Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα» και τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 
150 και 157 του ιδίου ως άνω νόμου.

Κατόπιν των ανωτέρω κηρύσσεται ο Shahzad 
Mohammad προσωπικά υπόχρεος για την καταβολή 
του επιβληθέντος πολλαπλού τέλους, ποσού 1.500,00 €.

Ο κατά του οποίου η παρούσα, σύμφωνα με τις οικίες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, έχει δικαί-
ωμα προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Βόλου εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά νόμο 
δημοσίευση της παρούσας πράξης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ   
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*02048930611200008*

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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