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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Προσθήκη άρθρου 114 στην υπ’ αρ. 91354/
24.08.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σχετικά
με τη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης
των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης
(ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

2

Επίσπευση από το Δημόσιο της διάνοιξης της Λεωφόρου Κύμης από Λεωφ. Ελευσίνας - ΣταυρούΑ/Δ Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο
κόμβο (Α/Κ Καλυφτάκη) με Ε.Ο.Νο1, τμήμα από
χθ: 1+590 έως χθ: 2+800 στη περιοχή του Δήμου
Λυκόβρυσης - Πεύκης Αττικής.

3

Επίσπευση από το Δημόσιο της διάνοιξης της Λεωφόρου Κύμης από Λεωφ. Ελευσίνας - ΣταυρούΑ/Δ Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο
κόμβο (Α/Κ Καλυφτάκη) με Ε.Ο.Νο1, τμήμα από
χθ: 2+800 έως χθ: 4+030 στη περιοχή του Δήμου
Κηφισιάς Αττικής.

4

Επίσπευση από το Δημόσιο της διάνοιξης της Λεωφόρου Κύμης από Λεωφ. Ελευσίνας - ΣταυρούΑ/Δ Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο
κόμβο (Α/Κ Καλυφτάκη) με Ε.Ο.Νο1, τμήμα από
χθ: 0+030 έως χθ: 0+400 στη περιοχή του Δήμου
Ηρακλείου Αττικής.

Αρ. Φύλλου 5702

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 106242
(1)
Προσθήκη άρθρου 114 στην υπ’ αρ. 91354/
24.08.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σχετικά
με τη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης
των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης
(ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και
του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
β) του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173) και ιδίως του άρθρου 4 αυτού,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
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οτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121),
ζ) της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983).
2. Το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της πληροφορίας που εισάγεται στο παρατηρητήριο
τιμών υγρών καυσίμων fuelprices.gr και η έγκυρη ενημέρωση του καταναλωτή.
3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 105859/
04-11-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών από την παρούσα
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την προσθήκη άρθρου 114 στην υπ’αρ. 91354/24.08.2017
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»,
σχετικά με τη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των
υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS), του
πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού
αερίου (CNG), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 114
Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των
υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης
(ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και
του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)
1. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών
καυσίμων, λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (ΑUTOGAS) μέσω αντλιών, πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (για κατ’ οίκον παραδόσεις)
και λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου
(CNG), υποχρεούνται να δηλώνουν στο δικτυακό τόπο
www.fuelprices.gr της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την τιμή
λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα
από τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της άδειας τους.
2. Ειδικά για τις κατ’ οίκον πωλήσεις του πετρελαίου
για θέρμανση, οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και πωλητή πετρελαίου θέρμανσης
υποχρεούνται να γνωστοποιούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την παρ. 1, διακριτά τις τιμές λιανικής
πώλησης για παραδόσεις πετρελαίου:
α) έως και 499 λίτρα,
β) για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα,
γ) για παραδόσεις από 1.000 λίτρα και άνω.
3. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 δηλώνουν την τιμή λιανικής
πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από τα
προϊόντα που διαθέτουν, βάσει της άδειας τους, στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr αμελλητί κάθε φορά που
αυτή μεταβάλλεται. Στην περίπτωση που η τιμή λιανικής
πώλησης δεν μεταβληθεί οι υπόχρεοι της παρ. 1 οφεί-

Τεύχος B’ 5702/07.11.2022

λουν να υποβάλλουν νέα δήλωση με την ίδια τιμή εντός
επτά (7) ημερών από την τελευταία δήλωση.
4. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 δηλώνουν την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από
τα προϊόντα που διαθέτουν, βάσει της άδειας τους, στο
δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr αποκλειστικά μέσω
διαδικτύου με τη διαδικασία της παρ. 5.
5. Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον
διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr και διενεργεί την
ακόλουθη διαδικασία:
α) Ο υπόχρεος που δεν έχει κωδικό πρόσβασης στο
σύστημα υποβάλλει αίτημα «δημιουργίας κωδικού πρόσβασης», επιλέγοντας τη φράση «αίτημα δημιουργίας
νέου κωδικού», στο παράθυρο που ανοίγεται και συμπληρώνει όλα τα πεδία της σχετικής φόρμας και ιδίως:
αα) το ονοματεπώνυμο του κατόχου της άδειας,
αβ) τη διεύθυνση του πρατηρίου ή της επιχείρησης,
αγ) τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής,
αδ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της
επιχείρησης,
αε) την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της επιχείρησης,
αστ) κινητό ή/και σταθερό τηλέφωνο του υπευθύνου
της επιχείρησης.
Στη συνέχεια επιλέγει το πεδίο «καταχώριση αιτήματος» προκειμένου να οριστικοποιήσει το αίτημά του. Το
αίτημα καταχωρείται στο σύστημα και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών γνωστοποιείται προσωρινός κωδικός
πρόσβασης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που
έχει δηλώσει ο υπόχρεος στη φόρμα.
β) Στη συνέχεια ο υπόχρεος υποβάλει φωτοαντίγραφο
της άδειάς του, στο οποίο σημειώνεται και ο χορηγηθείς προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στη Διεύθυνση
Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας
Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων με συστημένη επιστολή στο τηρούμενο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας με τις ενδείξεις «Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου - ΔΙΜΕΑ», στην ταχυδρομική
διεύθυνση «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, ΤΚ 10677, ΑΘΗΝΑ».
γ) Ο κωδικός πρόσβασης οριστικοποιείται εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών, μετά την ταυτοποίηση των
στοιχείων του αιτήματος με τα αντίστοιχα στοιχεία της
άδειας λειτουργίας και αποστέλλεται στον υπόχρεο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει στα
προηγούμενα βήματα.
δ) Ο υπόχρεος, εφόσον διαθέτει κωδικό πρόσβασης,
συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό, που ήδη του
έχει χορηγηθεί στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα. Με βάση τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην επιλογή «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» ο χρήστης:
δα) Ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και διορθώνει τυχόν λάθη,
δβ) Δηλώνει μέσω καταχώρισης τις τιμές, για κάθε
προϊόν και
δγ) ελέγχει την ορθή καταχώριση των τιμών.
ε) Ο χρήστης επαναλαμβάνει το βήμα της περ. δ’ όσες
φορές χρειαστεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται από
την παρ. 3.
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6. Αν ο υπόχρεος δεν έχει πρόσβαση στον διαδικτυακό
τόπο www.fuelprices.gr δεν επιτρέπεται να μεταβάλλει
τις τιμές λιανικής πώλησης με τις οποίες διαθέτει τα προϊόντα του στο καταναλωτικό κοινό μέχρι να αποκτήσει
πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και να δηλώσει νέες
τιμές πώλησης.
7. Στους παραβάτες επιβάλλεται για τη μη υποβολή
δήλωσης, την υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης
ή τη μη υποβολή νέας δήλωσης, σύμφωνα με το παρόν,
λιανικών τιμών προϊόντων καυσίμων στον διαδικτυακό
τόπο www.fuelprices.gr, πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ.».
Η ισχύς της παρούσας εκκινεί από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 343922
(2)
Επίσπευση από το Δημόσιο της διάνοιξης της Λεωφόρου Κύμης από Λεωφ. Ελευσίνας - ΣταυρούΑ/Δ Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο
κόμβο (Α/Κ Καλυφτάκη) με Ε.Ο.Νο1, τμήμα από
χθ: 1+590 έως χθ: 2+800 στη περιοχή του Δήμου
Λυκόβρυσης - Πεύκης Αττικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 632/1970 (Α’ 173), όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του ν.δ 1143/1972 (Α’ 64).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 5269/1931, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 3 του ν. 653/1977
(Α’ 214).
3. Το άρθρο 5 του ν. 653/1977 (Α’ 214).
4. Την παρ. 5 του άρθρου 293 του Κ.Β.Π.Ν (Δ’ 580/1999)
5. Τον ν. 2882/2001 (Α’ 17).
6. Τον ν. 1337/1983 (Α’ 33).
7. Την υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί εξαίρεσης Διοικητικών Πράξεων ή Εγγράφων από τον Κανόνα των Τριών Υπογραφών».
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9. Τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) περί σύστασης ΕΑΑΔΗΣΥ
και ΚΗΜΔΗΣ όπως ισχύει.
10. Το π.δ. 70/2015 (Α’114) περί ανασύστασης των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων με το οποίο ανασυστάθηκε το
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
11. Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) περί ανασύστασης και
μετονομασίας Υπουργείων, με το οποίο μετονομάστηκε
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το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
12. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
13. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
14. Την υπ’ αρ. οικ.49104/26.6.2018 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση
προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Συγκ/κών Υποδομών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
15. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
16. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
17. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
18. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας
2016/2102 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
19. Την υπ’ αρ. 301257/27-10-2021 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου, Διατάκτη και Μεταβίβαση της
εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
κατά την παρ. 6 άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)» (Β’ 6778).
20. Την υπ’ αρ. 205747/28.07.2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «Μετακίνηση Προϊσταμένων Τμημάτων και
ορισμός ως Αναπληρωτών Προϊσταμένων Διευθύνσεων».
21. Την υπ’ αρ. 309/16.9.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 772) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΥΠΟΜΕ
«Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Υποδομών
στο ΥΠΟΜΕ».
22. Την υπό στοιχεία ΓΔΣΥ/220463/12-7-2022 απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων προς άρση ενδεχόμενων αμφισβητήσεων στα πλαίσια της διαδικασίας επίσπευσης των
απαλλοτριώσεων του έργου «Ολοκλήρωση Λ. Κύμης στο
τμήμα: Αττική Οδός (Α/Κ Κύμης) έως Ε.Ο.Α1 (Α/Κ Καλυφτάκη)» όπου η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών ορίστηκε ως
αρμόδια για την διενέργεια του συνόλου της διαδικασίας
επίσπευσης των απαλλοτριώσεων του έργου.
23. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δάπανη
με την παρούσα απόφαση, πέραν της εγκεκριμένης πίστωσης που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 379205/30-12-2021
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί
έγκρισης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήρια
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβα-
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σης του έργου «Ολοκλήρωση Λ. Κύμης στο τμήμα Αττική
Οδός (Α/Κ) Κύμης έως Ε.Ο.Α1 (Α/Κ Καλυφτάκη)» προϋπολογισμού 434.000.000,00. € (με Φ.Π.Α. 24%) και έγκρισης
δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ 434.000.000,00. € (με
Φ.Π.Α. 24%) και διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος
του Ενάριθμου Έργου. 2021ΣE07100015 της ΣΑΕ 071.
Και αφού είδαμε:
1. Το ΦΕΚ Δ’ 211/1977 περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης.
2. Το ΦΕΚ Δ’ 150/1980 περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης.
3. Το ΦΕΚ Δ’ 239/1982 περί εγκρίσεως της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως Πεύκης στη περιοχή Εργατικών
Κατοικιών.
4. Το ΦΕΚ Δ’ 650/1983 περί εγκρίσεως της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως Πεύκης.
5. Το ΦΕΚ Δ’ 762/1995 περί εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης 2 - Κάτω Πεύκη- Τομέας 1 στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης Αττικής.
6. Το ΦΕΚ Δ’ 247/1995 με το οποίο εκδόθηκε η απόφαση 55190/15-03-19 της Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί
έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχέδιο Πεύκης για
την ανέγερση κατοικιών του ΟΕΚ.
7. Το ΦΕΚ Δ’ 241/2004 στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόφαση 4986/2-2-2004 της Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί έγκρισης τροποποίησης του σχεδίου πόλεως Λυκόβρυσης.
8. Το ΦΕΚ Α’ 199/2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου 26/2017 με το οποία το εν λόγω
έργο έχει χαρακτηρισθεί ως έργο γενικότερης σημασίας
για την οικονομία της Χώρας και έχει υπαχθεί στις εξαιρετικές διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 28882/2001 (Α’17).
9. Τις υπ’ αρ. 375401/27.12.2021 και 376794/28.12.2021
αποφάσεις με τις οποίες εγκρίθηκαν οι μελέτες οδοποιίας.
10. Τα όρια απαλλοτρίωσης όπως αυτά ορίζονται από
τις ανωτέρω αποφάσεις των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών.
Επειδή:
1. Η διάνοιξη της Λεωφόρου Κύμης έχει ενταχθεί στον
προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών και επίκειται η ανάθεση του.
2. Η ζώνη κατάληψης της οδού δεν έχει εξασφαλισθεί
στα πλαίσια εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων των
οικείων Δήμων εντός των οποίων διέρχεται, πλην όμως
αποτελεί το ακραίο όριο αυτών και συνεπώς εφαρμόζονται οι διαδικασίες των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του ν. 1892/1990
(Α’ 101).
3. Η ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων από
το Δημόσιο αφορά αποκλειστικά στα ρυμοτομούμενα
ακίνητα και επικείμενα τους που θα καταληφθούν από
τα έργα της Λεωφόρου Κύμης και δεν επεκτείνεται σε
ευρύτερες υποχρεώσεις του οικείου Δήμου από την
εφαρμογή του σχεδίου πόλεως στις περιπτώσεις που
έχει εγκριθεί με τις διατάξεις του ν. 1337/1983.
4. Έχει εξασφαλισθεί η πίστωση σε βάρος του
προϋπολογισμού σε βάρος του Ενάριθμου Έργου
2021ΣΕ07100015 της ΣΑΕ 071 του Π.ΔΈ για τη καταβο-
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λή των αποζημιώσεων που εκτιμούνται στο ποσό των
22.000.000 ευρώ περίπου, αποφασίζουμε:
1. Την επίσπευση από το Δημόσιο της διάνοιξης της Λεωφόρου Κύμης από Λεωφ. Ελευσίνας - Σταυρού-Α/Δ Σπάτων
(Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ Καλυφτάκη)
με Ε.Ο.ΝοΙ, τμήμα από χθ: 1+590 έως χθ: 2+800 στη περιοχή
του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης Αττικής.
2. Την εκκίνηση των υπολειπομένων διαδικασιών
εφαρμογής του σχεδίου πόλεως, για τη διάνοιξη της
παραπάνω οδού.
3. Η δαπάνη για την συντέλεση της εν λόγω πολεοδομικής εφαρμογής θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ενάριθμου
Έργου 2021ΣΕ07100015 της ΣΑΕ 071 του Π.ΔΈ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 343933
(3)
Επίσπευση από το Δημόσιο της διάνοιξης της Λεωφόρου Κύμης από Λεωφ. Ελευσίνας - ΣταυρούΑ/Δ Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο
κόμβο (Α/Κ Καλυφτάκη) με Ε.Ο.Νο1, τμήμα από
χθ: 2+800 έως χθ: 4+030 στη περιοχή του Δήμου
Κηφισιάς Αττικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 632/1970 (Α’ 173), όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του ν.δ 1143/1972 (Α’ 64).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 5269/1931, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 3 του ν. 653/1977
(Α’ 214).
3. Το άρθρο 5 του ν. 653/1977 (Α’ 214).
4. Την παρ. 5 του άρθρου 293 του Κ.Β.Π.Ν (Δ’ 580/1999)
5. Τον ν. 2882/2001 (Α’ 17).
6. Τον ν. 1337/1983 (Α’ 33).
7. Την υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί εξαίρεσης Διοικητικών Πράξεων ή Εγγράφων από τον Κανόνα των Τριών Υπογραφών».
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9. Τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) περί σύστασης ΕΑΑΔΗΣΥ
και ΚΗΜΔΗΣ.
10. Το π.δ. 70/2015 (Α’114) περί ανασύστασης των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων με το οποίο ανασυστάθηκε το
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
11. Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) περί ανασύστασης και
μετονομασίας Υπουργείων, με το οποίο μετονομάστηκε
το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
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12. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
13. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
14. Την υπ’ αρ. οικ.49104/26.6.2018 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση
προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Συγκ/κών Υποδομών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
15. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
16. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
17. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
18. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας
2016/2102 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
19. Την υπ’ αρ. 301257/27-10-2021 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου, Διατάκτη και Μεταβίβαση της
εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
κατά την παρ. 6 άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)» (Β’ 6778).
20. Την υπ’ αρ. 205747/28.07.2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «Μετακίνηση Προϊσταμένων Τμημάτων και
ορισμός ως Αναπληρωτών Προϊσταμένων Διευθύνσεων».
21. Την υπ’ αρ. 309/16.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Υποδομών
στο ΥΠΟΜΕ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 772).
22. Την υπό στοιχεία ΓΔΣΥ/220463/12-7-2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων προς άρση ενδεχόμενων
αμφισβητήσεων στα πλαίσια της διαδικασίας επίσπευσης των απαλλοτριώσεων του έργου «Ολοκλήρωση Λ.
Κύμης στο τμήμα: Αττική Οδός (Α/Κ Κύμης) έως Ε.Ο.Α1
(Α/Κ Καλυφτάκη)» όπου η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών
ορίστηκε ως αρμόδια για την διενέργεια του συνόλου
της διαδικασίας επίσπευσης των απαλλοτριώσεων του
έργου.
23. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δάπανη
με την παρούσα απόφαση, πέραν της εγκεκριμένης πίστωσης που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 379205/30-12-2021
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ
με κριτήρια ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση Λ. Κύμης
στο τμήμα Αττική Οδός (Α/Κ) Κύμης έως Ε.Ο.Α1 (Α/Κ
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Καλυφτάκη)» προϋπολογισμού 434.000.000,00. € (με
Φ.Π.Α. 24%) και έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού
ποσού τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων
ευρώ 434.000.000,00. € (με Φ.Π.Α. 24%) και διάθεσης
ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του Ενάριθμου Έργου.
2021ΣE07100015 της ΣΑΕ 071.
Και αφού είδαμε:
1. Το ΦΕΚ Δ’ 589/2005 στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόφαση 19542/5-5-2005 της Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί
έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος ΒΙΠΑ στο
Δήμο Κηφισιάς.
2. Το ΦΕΚ Δ’ 842/2005 στο οποίο δημοσιεύθηκε η
υπ’ αρ. 22563/26-5-2005 απόφαση της Υφυπουργού
ΠΕΧΩΔΕ περί έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης “ΒΑΡΙΕΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ” στις Πολεοδομικές Ενότητες (Π.Ε) 8 - Αγίας
Κυριακής και ΠΕ 10 - Νέα Κηφισιά-ΟΥΛΕΝ στο Δήμο Κηφισιάς.
3. Το ΦΕΚ ΑΑΠ’ 24/2007 στο οποίο δημοσιεύθηκε η
βεβαίωση της μερικής αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 10
76122/8234/0010/17.9.2001 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ
και Πολιτισμού για την κατασκευή της Λεωφόρου Κύμης
(χ.θ.2+800 έως χ.θ.4+100) στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής.
4. Το ΦΕΚ Α’ 199/2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 26/2017 και με το οποία
το εν λόγω έργο έχει χαρακτηρισθεί ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας και έχει
υπαχθεί στις εξαιρετικές διατάξεις του άρθρου 7Α του
ν. 28882/2001 (Α’ 17).
5. Τις υπ’ αρ. 375401/27.12.2021 και 376794/28.12.2021
αποφάσεις με τις οποίες εγκρίθηκαν οι μελέτες οδοποιίας.
6. Τα όρια απαλλοτρίωσης όπως αυτά ορίζονται από τις
ανωτέρω αποφάσεις των εγκεκριμένων πολεοδομικών
μελετών.
Επειδή:
1. Η διάνοιξη της Λεωφόρου Κύμης έχει ενταχθεί στον
προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών και επίκειται η ανάθεσή του.
2. Η ζώνη κατάληψης της οδού δεν έχει εξασφαλισθεί
στα πλαίσια εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων των
οικείων Δήμων εντός των οποίων διέρχεται, πλην όμως
αποτελεί το ακραίο όριο αυτών και συνεπώς εφαρμόζονται
οι διαδικασίες των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).
3. Η ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων από
το Δημόσιο αφορά αποκλειστικά στα ρυμοτομούμενα
ακίνητα και επικείμενά τους που θα καταληφθούν από
τα έργα της Λεωφόρου Κύμης και δεν επεκτείνεται σε
ευρύτερες υποχρεώσεις του οικείου Δήμου από την
εφαρμογή του σχεδίου πόλεως στις περιπτώσεις που
έχει εγκριθεί με τις διατάξεις του ν. 1337/1983.
4. Έχει εξασφαλισθεί η πίστωση σε βάρος του
προϋπολογισμού σε βάρος του Ενάριθμου Έργου
2021ΣΕ07100015 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε για τη καταβολή των αποζημιώσεων που εκτιμούνται στο ποσό των
35.000.000 ευρώ περίπου, αποφασίζουμε:
1. Την επίσπευση από το Δημόσιο της διάνοιξης της
Λεωφόρου Κύμης από Λεωφ. Ελευσίνας - Σταυρού-Α/Δ
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Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ
Καλυφτάκη) με Ε.Ο.Νο1, τμήμα από χθ: 2+800 έως χθ:
4+030 στη περιοχή του Δήμου Κηφισιάς Αττικής.
2. Την εκκίνηση των υπολειπομένων διαδικασιών
εφαρμογής του σχεδίου πόλεως, για τη διάνοιξη της
παραπάνω οδού.
3. Η δαπάνη για την συντέλεση της εν λόγω πολεοδομικής εφαρμογής θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ενάριθμου
Έργου 2021ΣΕ07100015 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 343938
(4)
Επίσπευση από το Δημόσιο της διάνοιξης της Λεωφόρου Κύμης από Λεωφ. Ελευσίνας - ΣταυρούΑ/Δ Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο
κόμβο (Α/Κ Καλυφτάκη) με Ε.Ο.Νο1, τμήμα από
χθ: 0+030 έως χθ: 0+400 στη περιοχή του Δήμου
Ηρακλείου Αττικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 632/1970 (Α’ 173), όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του ν.δ 1143/1972 (Α’ 64).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 5269/1931, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 3 του ν. 653/1977
(Α’ 214).
3. Το άρθρο 5 του ν. 653/1977 (Α’ 214).
4. Την παρ. 5 του άρθρου 293 του Κ.Β.Π.Ν (Δ’ 580/1999)
5. Τον ν. 2882/2001 (Α’ 17).
6. Τον ν. 1337/1983 (Α’ 33).
7. Την υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί εξαίρεσης Διοικητικών Πράξεων ή Εγγράφων από τον Κανόνα των Τριών Υπογραφών».
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9. Τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) περί σύστασης ΕΑΑΔΗΣΥ
και ΚΗΜΔΗΣ.
10. Το π.δ. 70/2015 (Α’114) περί ανασύστασης των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων με το οποίο ανασυστάθηκε το
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
11. Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) περί ανασύστασης και
μετονομασίας Υπουργείων, με το οποίο μετονομάστηκε
το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
12. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
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13. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
14. Την υπ’ αρ. οικ.49104/26.6.2018 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση
προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Συγκ/κών Υποδομών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
15. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
16. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
17. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
18. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας 2016/2102
και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
19. Την υπ’ αρ. 301257/27-10-2021 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου, Διατάκτη και Μεταβίβαση της
εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
κατά την παρ. 6 άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)» (Β’ 6778).
20. Την υπ’ αρ. 205747/28.07.2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «Μετακίνηση Προϊσταμένων Τμημάτων και
ορισμός ως Αναπληρωτών Προϊσταμένων Διευθύνσεων».
21. Την υπ’ αρ. 309/16.9.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 772) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέως
Υποδομών στο ΥΠΟΜΕ».
22. Την υπό στοιχεία ΓΔΣΥ/220463/12-7-2022 απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων προς άρση ενδεχόμενων αμφισβητήσεων στα πλαίσια της διαδικασίας επίσπευσης των
απαλλοτριώσεων του έργου «Ολοκλήρωση Λ. Κύμης στο
τμήμα: Αττική Οδός (Α/Κ Κύμης) έως Ε.Ο.Α1 (Α/Κ Καλυφτάκη)» όπου η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών ορίστηκε ως
αρμόδια για την διενέργεια του συνόλου της διαδικασίας
επίσπευσης των απαλλοτριώσεων του έργου.
23. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
με την παρούσα απόφαση, πέραν της εγκεκριμένης πίστωσης που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 379205/30-12-2021
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί
έγκρισης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση Λ. Κύμης στο τμήμα Αττική
Οδός (Α/Κ) Κύμης έως Ε.Ο.Α1 (Α/Κ Καλυφτάκη)» προϋπολογισμού 434.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και έγκρισης
δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ 434.000.000,00 € (με
Φ.Π.Α. 24%) και διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος
του Ενάριθμου Έργου. 2021ΣE07100015 της ΣΑΕ 071.
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Και αφού είδαμε:
1. Το ΦΕΚ Δ’ 604/1986 περί εγκρίσεως του σχεδίου
πόλεως του Δήμου Ηρακλείου στη περιοχή Ηπειρώτικα-Τομέας Α’ όπως έχει τροποποιηθεί.
2. Το ΦΕΚ Δ’ 762/1995 περί εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης 2 - Κάτω Πεύκη- Τομέας 1 στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.
3. Το ΦΕΚ Α’ 199/2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 26/2017 και με το οποία
το εν λόγω έργο έχει χαρακτηρισθεί ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας και έχει
υπαχθεί στις εξαιρετικές διατάξεις του άρθρου 7Α του
ν. 28882/2001 (Α’ 17).
4. Τις υπ’ αρ. 375401/27.12.2021 και 376794/28.12.2021
αποφάσεις με τις οποίες εγκρίθηκαν οι μελέτες οδοποιίας.
5. Τα όρια απαλλοτρίωσης όπως αυτά ορίζονται από τις
ανωτέρω αποφάσεις των εγκεκριμένων πολεοδομικών
μελετών.
Επειδή:
1. Η διάνοιξη της Λεωφόρου Κύμης έχει ενταχθεί στον
προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών και επίκειται η ανάθεσή του.
2. Η ζώνη κατάληψης της οδού δεν έχει εξασφαλισθεί
στα πλαίσια εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων των
οικείων Δήμων εντός των οποίων διέρχεται, πλην όμως
αποτελεί το ακραίο όριο αυτών και συνεπώς εφαρμόζονται οι διαδικασίες των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του ν. 1892/1990
(Α’ 101).
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3. Η ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων από
το Δημόσιο αφορά αποκλειστικά στα ρυμοτομούμενα
ακίνητα και επικείμενά τους που θα καταληφθούν από
τα έργα της Λεωφόρου Κύμης και δεν επεκτείνεται σε
ευρύτερες υποχρεώσεις του οικείου Δήμου από την
εφαρμογή του σχεδίου πόλεως στις περιπτώσεις που
έχει εγκριθεί με τις διατάξεις του ν. 1337/1983.
4. Έχει εξασφαλισθεί η πίστωση σε βάρος του
προϋπολογισμού σε βάρος του Ενάριθμου Έργου
2021ΣΕ07100015 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε για τη καταβολή των αποζημιώσεων που εκτιμούνται στο ποσό των
8.000.000 ευρώ περίπου, αποφασίζουμε:
1. Την επίσπευση από το Δημόσιο της διάνοιξης της
Λεωφόρου Κύμης από Λεωφ. Ελευσίνας - Σταυρού-Α/Δ
Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ
Καλυφτάκη) με Ε.Ο.Νο1, τμήμα από χθ: 0+030 έως χθ:
0+400 στη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.
2. Την εκκίνηση των υπολειπομένων διαδικασιών
εφαρμογής του σχεδίου πόλεως, για τη διάνοιξη της
παραπάνω οδού.
3. Η δαπάνη για την συντέλεση της εν λόγω πολεοδομικής εφαρμογής θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ενάριθμου
Έργου 2021ΣΕ07100015 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02057020711220008*

