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Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών
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1
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδε−
μένης ενίσχυσης για το σκληρό σιτάρι σε εκτέλε−
ση του άρθρου 52, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013
του Συμβουλίου. .............................................................................. 2
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης − Κα−
ταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματο−
λογικά βιβλία− α) στο Τοπικό Διαμέρισμα Δρά−
μας του Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας, νυν
Δημοτική Κοινότητα Δράμας της Δημοτικής Ενό−
τητας Δράμας του Δήμου Δράμας, της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) στο Τοπικό
Διαμέρισμα Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης του Νο−
μού Ξάνθης νυν Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης της
Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης,
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέ−
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γ) στο
Τοπικό Διαμέρισμα Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς του
Νομού Κιλκίς νυν Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς της
Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς της
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και δ) στο Τοπικό Διαμέ−
ρισμα Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρού−
πολης του Νομού Έβρου, νυν Δημοτική Κοινότητα
Αλεξανδρούπολης της Δημοτικής Ενότητας Αλε−
ξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Αλεξανδρούπο−
λης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.................................................................................................... 3
Σύσταση τριμελούς επιτροπής του άρθ. 5 παρ. 3 του
Ν. 1069/1980 στη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας για εξέταση δια−
φόρων αιτήσεων δημοτών. .................................................... 4

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α/98)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
1.2. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α/19) «Προμήθειες του Δη−
μοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ιδί−
ως το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8
του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α/199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 35 του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου
σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/251), και ισχύει.
1.3. Toυ Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α/160) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέ−
ματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α/19) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»,
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ Α/85).
1.5. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α/64) Προσαρμογή της Ελ−
ληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18
Ε.Κ ‘‘Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δη−
μοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και Υπηρεσιών
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ Ε.Κ της
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005’’.
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1.6. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α/150) «Κανονισμός Προμη−
θειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ) κατά το μέρος που δεν αντίκει−
ται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α/64).
1.7. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α/213) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας».
1.8. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α/221) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και των
Π.Δ 28/2010 (ΦΕΚ Α/64) και 50/2010 (ΦΕΚ Α/89) «Ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις
του Π.Δ. 189/2009».
1.9. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α/147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Γενικής Γραμ−
ματείας Νέας Γενιάς».
1.12 Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α/141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ. Α/143).
1.13. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α/152/2013) «Τροποποίηση
του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α/141/2012) – Ίδρυση Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
1.14 Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α/185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.15. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α/153/2013) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
1.16. Του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α/134/2014) «Διορισμός
Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.17. Του Π.Δ. 158/2014 (ΦΕΚ Α/240/2014) «Διορισμός
Υπουργών».
1.18 Την με αριθμό 54169/31.10.2014 (ΦΕΚ/Β/2944/2014)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας».
2. Τα αιτήματα των φορέων, σύμφωνα με τo
N. 2286/1995, για ένταξη της προμήθειας διαφόρων ει−
δών των στο Ε.Π.Π 2014.
3. Τις κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη−
τας με τις οποίες εντάσσονται – εγκρίνονται τα προς
προμήθεια είδη διαφόρων φορέων στο Ενιαίο Πρόγραμ−
μα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Έναρξη εκτέλεσης και χρόνος ισχύος Ε.Π.Π. 2014
1. Θέτουμε σε εφαρμογή το Ενιαίο Πρόγραμμα Προ−
μηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014.

Η αναλυτική κατανομή του ΕΠΠ 2014, κατά φορέα
προγραμματισμού, είδος, ποσότητα, αξία, τρόπο προ−
μήθειας, κριτήριο κατακύρωσης, φορέα εκτέλεσης, έτος
προγραμματισμού και πίστωσης, εμφανίζονται στους
μηχανογραφημένους πίνακες που επισυνάπτονται στις
κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Εντά−
ξεις – Εγκρίσεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών
(Ε.Π.Π.) έτους 2014.
2. Το πρόγραμμα προμηθειών είναι ενιαίο και η διάκρι−
σή του, με βάση τις πιστώσεις, σε δύο κατηγορίες, ήτοι
«Ε.Π.Π. 2014 − ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014» και «Ε.Π.Π. 2014 − ΠΙΣΤΩ−
ΣΕΙΣ 2015», σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει διαίρεση
αυτού σε δύο αυτοτελή προγράμματα.
Ως εκ τούτου, τα καθοριζόμενα από διοικητικές πρά−
ξεις όρια της προϋπολογιζόμενης αξίας των προμηθειών
για εξαιρέσεις από τον προγραμματισμό, δεν υπολογί−
ζονται χωριστά σαν δύο κατηγορίες, αλλά λαμβάνονται
υπόψη συνολικά στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών
2014, ανεξαρτήτως έτους πιστώσεως.
3. Με βάση την κατανομή των προμηθειών στο ΕΠΠ
2014, οι φορείς εκτέλεσής του, μετά την έκδοση των
κοινών υπουργικών αποφάσεων «Εντάξεις – Εγκρίσεις
στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014,
θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των προμηθειών του
ΕΠΠ 2014− ΠΙΣΤ. 2014 και ΕΠΠ 2014− ΠΙΣΤ. 2015.
Ειδικότερα για τις προμήθειες του ΕΠΠ 2014− ΠΙΣΤ.
2015 θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι προμήθειες
αυτές δεσμεύουν πόρους του 2015 και αφορούν προϋ−
πολογισμούς που δεν έχουν εγκριθεί. Για το λόγο αυτό
όλες οι προμήθειες της κατηγορίας αυτής θα πρέπει
να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στους οικονομικούς
προϋπολογισμούς των φορέων, που θα προταθούν για
έγκριση το 2015.
4. Οι φορείς εκτέλεσης του Ε.Π.Π. 2014 − ΠΙΣΤ. 2014
και Ε.Π.Π. 2014 − ΠΙΣΤ. 2015 θα πρέπει να εφαρμόσουν
τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α/141) ιδίως του
άρθρου 21 και του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α/194) ιδίως των
άρθρων 3 και 4, όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112).
5. Η ισχύς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών
2014 ορίζεται, για μεν το πρόγραμμα Ε.Π.Π. 2014 − Πιστ.
2014 μέχρι 31.12.2014, για δε το Ε.Π.Π. 2014 − Πιστ. 2015
μέχρι 31.12.2015.
Μέσα στα παραπάνω χρονικά όρια, οι αρμόδιοι φο−
ρείς εκτέλεσης των προμηθειών θα πρέπει να έχουν
τουλάχιστον δημοσιεύσει τις προκηρύξεις των σχετι−
κών διαγωνισμών ή να έχουν υπογράψει τις σχετικές
αποφάσεις περί υλοποίησης των προμηθειών με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευ−
θείας ανάθεση), εφόσον επιτρέπεται η προσφυγή στη
σχετική διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
και έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με βάση τις
κείμενες διατάξεις.
5.1. Με βάση την εμπρόθεσμα δημοσιευθείσα προκή−
ρυξη ή την εμπρόθεσμα υπογραφείσα από το αρμόδιο
όργανο απόφαση για υλοποίηση της προμήθειας με
διαπραγμάτευση, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να ολο−
κληρώσουν τις λοιπές διαδικασίες πραγματοποίησης
της προμήθειας και μετά τα παραπάνω χρονικά όρια,
λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι θα πρέπει να έχουν εξα−
σφαλισθεί οπωσδήποτε οι σχετικές πιστώσεις, σύμφωνα
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με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δη−
μοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α/141), του
Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α/194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες» και ότι η υπογραφή της σύμβασης θα
πρέπει να γίνει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη
ισχύος του προγράμματος, εφόσον δεν δοθεί παράταση
της εν λόγω προθεσμίας.
5.2. Εξαίρεση από την ισχύ των παραπάνω προθεσμιών
(για τη δημοσίευση της προκήρυξης και την υπογραφή
της σύμβασης), αποτελούν οι περιπτώσεις προμηθειών
που χρηματοδοτούνται από τη Διεθνή Τράπεζα, την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον ΟΟΣΑ, την Ευ−
ρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς Οργανισμούς, έστω
και για μέρος της αξίας τους.
Ο χρόνος ισχύος των προγραμμάτων, στις προανα−
φερόμενες περιπτώσεις, παρατείνεται μέχρι την πλήρη
πραγματοποίησή τους, σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις και τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμβάσεις
χρηματοδότησης από τους Οργανισμούς αυτούς.
5.3. Εάν για τις προμήθειες που είναι ενταγμένες στο
Ε.Π.Π. 2014 – ΠΙΣΤ 2014 και στο Ε.Π.Π. 2014 – ΠΙΣΤ 2015
δεν έχουν δημοσιευθεί οι προκηρύξεις των σχετικών
διαγωνισμών μέχρι 31/12/2014 και μέχρι 31/12/2015 αντί−
στοιχα, οι προμήθειες ματαιώνονται.
Εφόσον ο φορέας εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για
την πραγματοποίησή τους, θα πρέπει να τις επανα−
προγραμματίσει.
6. Διαγωνισμοί που έχουν έγκαιρα δημοσιευθεί οι προ−
κηρύξεις μπορούν να επαναλαμβάνονται, εντός όμως της
προθεσμίας των (12) μηνών, που τάσσεται με την παρού−
σα (παράγραφος 5.1.), και των τυχόν παρατάσεών της
που θα δοθούν για την υπογραφή των σχετικών συμβά−
σεων, τηρουμένων των διατάξεων των Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112/Α/2010), Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) και Π.Δ. 113/2010
(ΦΕΚ 194/Α/2010), όπως ισχύουν.
Στον ανωτέρω περιορισμό δεν περιλαμβάνονται περι−
πτώσεις προμηθειών που χρηματοδοτούνται από τους
φορείς που αναφέρονται στην ανωτέρω 5.2 παράγραφο.
7. Συμφωνία – πλαίσιο
7.1. Eιδικά για τις προμήθειες που είναι ενταγμένες
στο Ε.Π.Π. έτους 2014 − πιστώσεις μέχρι και 2017 (με
ενδεικτικό επιμερισμό ανά έτος πίστωσης) με χρήση
συμφωνίας πλαίσιο, η υποχρέωση δημοσίευσης ισχύει
μέχρι 31.03.2015, συμπεριλαμβανομένου και του έτους
πίστωσης 2014, εφόσον το επιθυμεί ο Φορέας.
7.2. Διαγωνισμοί με χρήση συμφωνίας – πλαίσιο που
έχουν δημοσιευθεί έγκαιρα, κατά τα ανωτέρω, μπορούν
να επαναλαμβάνονται μέχρι την 31.12.2015. Σε διαφορε−
τική περίπτωση οι προμήθειες ματαιώνονται και επα−
ναπρογραμματίζονται.
7.3. Αναφορικά με την υλοποίηση (εκτελεστικές συμ−
βάσεις) προμηθειών με χρήση συμφωνίας – πλαίσιο, ο
χρόνος ισχύος του Ε.Π.Π. ορίζεται για όλη τη διάρκεια
της συμφωνίας − πλαίσιο, όπως αυτή καθορίζεται στην
σχετική απόφαση ένταξης της προμήθειας στο Ε.Π.Π.
Β. Γενικοί όροι πραγματοποίησης προμηθειών.
1. Οι διακηρύξεις των διαγωνισμών πρέπει να είναι
σαφείς, πλήρεις και να αναγράφεται υποχρεωτικά σ’
αυτές η κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
με την οποία εγκρίνεται η ένταξη της προμήθειας στο
Ε.Π.Π. έτους 2014.
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2. Κατά την υλοποίηση των προμηθειών αγαθών ισχύ−
ουν οι κανόνες δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις σχετικές κείμενες διατάξεις:
− στο άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007, (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007),
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
− στα άρθρα 29 και 30 του Π.Δ. 60/2007, (ΦΕΚ
64/Α/16.3.2007),
− στις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2007)
όπως ισχύει και την προβλεπόμενη υπ’ αυτού
18130/17.7.2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) υπουργική απόφαση,
όπως ισχύουν.
3. Διευκρινίζεται ότι για τους διαγωνισμούς προμηθει−
ών, που διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, η
αποστολή των προκηρύξεών τους για δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνεται
με τη χρήση των τυποποιημένων εντύπων που προβλέ−
πονται από τον εκτελεστικό κανονισμό 842/2011 της
Επιτροπής και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αντλούν από την ιστοσελίδα http://www.simap.europa.eu.
Επισημαίνεται ότι η αρμόδια Υπηρεσία της ΕΕ δεν
δέχεται πλέον καμία προκήρυξη για δημοσίευση η οποία
δεν έχει αποσταλεί σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυ−
πα.
Γ. Διαδικασίες υλοποίησης προμηθειών.
1. Οι διαδικασίες υλοποίησης των προμηθειών διέπο−
νται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, επισημαίνο−
ντας ιδίως τα οριζόμενα στον Ν. 4281/2014 ΦΕΚ Α/160)
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικο−
νομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών
και άλλες διατάξεις». Επίσης, τονίζονται ιδιαίτερα τα
κάτωθι:
2. Εφόσον για την πραγματοποίηση προμηθειών που
εντάχθηκαν στο ΕΠΠ 2014 απαιτείται ειδική έγκριση από
οποιαδήποτε Υπηρεσία, οι αρμόδιοι Φορείς υποχρεού−
νται να έχουν εξασφαλίσει την έγκριση αυτή προ της
διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
3. Οι προμήθειες των ειδών των φορέων, η προϋπο−
λογισθείσα δαπάνη των οποίων κατά κωδικό αριθμό
είδους (του αρχείου ειδών του προγράμματος) δεν
υπερβαίνει ετησίως το ποσό των:
− 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., οι οποίες εξαιρέθη−
καν από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. με την υπ’ αριθμ.
Π1/3306/03.11.2010 (ΦΕΚ Β/1789) απόφαση του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
− 1.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., οι οποίες εξαιρέθη−
καν από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. με την υπ’ αριθμ.
Π1/1732/23.07.2013 (ΦΕΚ Β/1869/2013) υπουργική απόφαση,
όπως τροποποιήθηκε με τις Π1/2097/30.09.2013 (ΦΕΚ
Β/244/30.09.2013), Π1/2166/07.11.2013 (ΦΕΚ Β/2939/2013),
Π1/241/24.01.2014 (ΦΕΚ Β/156/20414), Π1/517/26.02.2014
(ΦΕΚ Β/596/2014), Π1/851/15.04.2014 (ΦΕΚ Β/1045/2014) και
Π1/1866/02.10.2014 (ΦΕΚ Β/2704/2014) όμοιες, θα διενερ−
γούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 έως
85 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α/247), όπως τροποποιήθηκε
με το N. 3871/2010 (ΦΕΚ Α/141), συμπληρωματικώς δε και
με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.
4. Δεν επιτρέπεται η προμήθεια των πάσης φύσεως
μεταχειρισμένων, πλην των:
4.1. Μεταχειρισμένων οχημάτων των Ο.Τ.Α., των Πε−
ριφερειακών Διοικήσεων και του Υπουργείου Αιγαίου
(που προορίζονται να διατεθούν στους Ο.Τ.Α. περιοχής
ευθύνης τους) και συγκεκριμένα απορριμματοφόρα, βυ−
τιοφόρα ύδατος, υγρών καυσίμων, εκκενώσεων βόθρων,
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καθαρισμού αποχετεύσεων, πλύσεως κάδων, ασθενοφό−
ρα, επιβατηγά, τζιπς, πυροσβεστικά, και λοιπά.
4.2. Μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου (ΜΕ) των
Ο.Τ.Α., και των Περιφερειακών Διοικήσεων.
4.3. Για την προμήθεια των ανωτέρω μεταχειρισμένων
θα ισχύουν οι εκάστοτε προβλεπόμενες διατάξεις για
την κυκλοφορία και ταξινόμηση των μεταχειρισμένων
οχημάτων και μηχανημάτων έργου των αρμόδιων Φο−
ρέων.
5. Αναφορικά με την επιβολή κρατήσεων κατά την
υλοποίηση των προμηθειών, πέραν των διατάξεων του
Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α/19) άρθρο 7, όπως ισχύει, επισημαί−
νουμε την κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται
στο Ν. 4013/2011, (άρθρο 4 παρ. 3), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α/86) για τις
λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων. Σχετικό το 1129/21.11.2012 έγγραφο
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Η υλοποίηση των προμηθειών θα είναι σύμφωνη με
τις κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλε−
ση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν. 2286/1995.
Δ. Τεχνικές προδιαγραφές ειδών.
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ει−
δών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις:
1.1. της παρ. 2 του άρθρ. 4 του Ν. 2286/1995,
1.2. του άρθρου 53 του Π.Δ. 60/2007 ή του άρθρου
26 Π.Δ. 59/2007, κατά περίπτωση καθώς και συμπλη−
ρωματικά του άρθρου 3 και λοιπών του Π.Δ. 118/2007,
εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία των ειδών είναι ίση ή
μεγαλύτερη των εκάστοτε οριζομένων κοινοτικών ορίων
και εφόσον ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις
αυτών,
1.3. του άρθρου 3 και λοιπών του Π.Δ. 118/2007, εφόσον
η προϋπολογισθείσα αξία είναι ίση ή κατώτερη των
εκάστοτε οριζομένων κοινοτικών ορίων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Aριθμ. 1194/155613
(2)
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδε−
μένης ενίσχυσης για το σκληρό σιτάρι σε εκτέλε−
ση του άρθρου 52, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013
του Συμβουλίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του αρ. 62 του νόμου 4235/2014 (Α΄ 32)
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ−
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το−
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
β) των άρθρων 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (Α΄ 200)
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−

τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
4 του Ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001
(Α΄ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003 (Α΄
135),
γ) της με αριθμ. 262385/21/4/2010 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 509) «Εφαρμογή του καθεστώτος της
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και
του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανο−
νισμού (Ε.Κ.) αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου»,
β) 1306/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρημα−
τοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κα−
νονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ.
2799/98, (Ε.Κ.) αριθ. 814/2000, (Ε.Κ.) αριθ. 1290/2005 και
(Ε.Κ.) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου»,
γ) 1305/2013 της Επιτροπής «για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του
κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου»,
δ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.)
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι−
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για
την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω
κανονισμού»,
ε) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο−
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την
πολλαπλή συμμόρφωση»,
στ) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γε−
ωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής» και
ζ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση.
3. Την αριθ. 152301/5−11−2014 εισήγηση του Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
4. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 7659/117211−25/9/2014 της Δι−
εύθυνσης Εισροών φυτικής Παραγωγής και υπ’ αρ.
1397/122951−02/10/2014 της Διεύθυνσης Π.Α.Π − Φυτών
Μεγάλης Καλλιέργειας σχετικά με την ελάχιστη ανα−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γκαία ποσότητα σποράς ανά στρέμμα πιστοποιημένου
σπόρου σκληρού σίτου.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονι−
σμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου, για τη χορήγηση
της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού
σίτου.
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης
1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος
2015 ανέρχεται στα 9.000.000 €, για το έτος 2016 στα
11.858.727 €, για το έτος 2017 στα 14.158.399 €, για το έτος
2018 στα 14.002.287 €, για το έτος 2019 στα 13.846.188 €
και για το έτος 2020 στα 13.846.188 €.
2. Η έκταση αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 52.6
καθορίζεται σε 250.000 εκτάρια. Η χρηματοδότηση της
ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου.
Άρθρο 3
Όροι επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σί−
του είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε
επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να χρησιμοποιούν εξ’ ολοκλήρου πιστοποιημένο
σπόρο σποράς (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α
και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Κοινή Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 225020/31−3−2003
(Β΄ 492) «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποί−
ησης σπόρων δημητριακών προς σπορά», όπως ισχύει.
Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην ανωτέρω κοινή
υπουργική απόφαση μπορούν να χρησιμοποιούν σπό−
ρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται
στην Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 217265/28−01−2014
(Β΄ 203).
2. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγε−
γραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον
Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωρ−
γικών Φυτών.
3. Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη
ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται μόνο με πιστοποιημένο
σπόρο. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπό−
ρων σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 12
κιλά ανά στρέμμα, για τις καλλιεργητικές περιόδους
2014−2015 και 2015−2016. Για τις επόμενες καλλιεργη−
τικές περιόδους έως το 2020 ως ελάχιστη ποσότητα,
καθορίζονται τα 16 κιλά το στρέμμα.
Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης
1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμέ−
νης ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.
2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος κα−
θορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του
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Καν. (Ε.Ε.) 639/2014. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί, τον συνολικό
αριθμό επιλέξιμων εκταρίων σκληρού σίτου.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις παραγωγών
Οι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης
του άρθρου 1 της παρούσης υποχρεούνται:
1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους
τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα άρθρα 93 και 94 του κανονισμού
(Ε.Ε.). 1306/2013.
2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμε−
νους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές
αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωμα−
τικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα
λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου γί−
νεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης
καλλιέργειας − ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα
αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασι−
κής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής
ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για
την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των
προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του
γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα
οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδι−
κασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους
και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των
στοιχείων του.
4. Να υποβάλλουν συνημμένα με τη ενιαία αίτηση ενί−
σχυσης τα επίσημα παραστατικά τα οποία απαιτούνται
και καταγράφονται σε εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες πιστοποιη−
μένου σπόρου σποράς επί πενταετία. Σε περίπτωση
καταστροφής τους συντάσσεται πρακτικό στο οποίο
αναφέρεται ο αριθμός των ετικετών αυτών κατά το
αντίστοιχο έτος ενίσχυσης.
Άρθρο 6
Έλεγχοι
1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέρ−
γεια των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν
τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο III
του Καν. (Ε.Ε.)809/2014, τόσο όσον αφορά τους διοικητι−
κούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς)
όσο και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής
των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ' έτος εκδιδόμε−
νες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.
3. Επιπλέον διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επα−
λήθευσης στα υποβληθέντα παραστατικά σε ποσοστό
τουλάχιστον 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης.
4. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποι−
ούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση
της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύ−
σεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που
σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.
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Άρθρο 7
Ενστάσεις

1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται
η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ:
2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου
ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του πρακτικού
ελέγχου μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.
3. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών
ελέγχων (διοικητικοί, τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί
και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος
δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση εντολής
πληρωμής.
Άρθρο 8
Κυρώσεις − Ανάκτηση
Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
1. Παραγωγός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορ−
ρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
2. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις
οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας
και οφείλονται στον παραγωγό, εφαρμόζονται οι μει−
ώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77 του Καν. (Ε.Ε.)
1306/2013 και στο άρθρο 19 του Καν. (Ε.Ε.) 640/2014.
3. Εφόσον ο παραγωγός δεν συμμορφωθεί με τα προ−
βλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλο−
νται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ
μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κερώσεις εφόσον αυτές
προβλέπονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
4. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων πο−
σών στους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 63 του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013, της παρ. 3 του άρ−
θρου 19 του Καν. (Ε.Ε.) 640/2014 καθώς και του άρθρου
7 του Καν (Ε.Ε.) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρ−
μοστεί η παρ. 3 του άρθρου 19 του Καν. (Ε.Ε.) 640/2014
και του άρθρου 7 του Καν (Ε.Ε.) 809/2014 η διαδικασία
ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
28 του Ν. 2520/1997.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτη ισχύει από την καλλιεργητική περί−
οδο 2014 − 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 56294
(3)
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης − Κατα−
χώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά
βιβλία− α) στο Τοπικό Διαμέρισμα Δράμας του Δήμου
Δράμας του Νομού Δράμας, νυν Δημοτική Κοινότητα
Δράμας της Δημοτικής Ενότητας Δράμας του Δή−
μου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά−
κης, β) στο Τοπικό Διαμέρισμα Ξάνθης του Δήμου
Ξάνθης του Νομού Ξάνθης νυν Δημοτική Κοινότητα

Ξάνθης της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης του Δήμου
Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Πε−
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γ) στο
Τοπικό Διαμέρισμα Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς του Νο−
μού Κιλκίς νυν Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς της Δημο−
τικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και δ) στο Τοπικό Διαμέρισμα Αλεξαν−
δρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Νομού
Έβρου, νυν Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης
της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δή−
μου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολι−
κής Μακεδονίας και Θράκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 1), 12 και 13α
(παρ. 4) του Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δη−
μιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις
πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1 και 11), 3 και 13
(παρ. 2) του Ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων
περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄
156).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. δ/τος 63/2005
(Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 9400/1−3−2007 απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων «Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση
για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» (Β΄ 429).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 10887/12−3−2007 από−
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην Ανώνυμη Εταιρεία “ΚΤΗΜΑΤΟ−
ΛΟΓΙΟ Α.Ε.”» (Β΄ 416).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 52398/
10−11−2014 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξουσιοδότηση
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού στους
Γενικούς Γραμματείς και τον Ειδικό Γραμματέα καθώς
και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Δι−
ευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» (Β΄ 3042).
7. Το υπ’ αριθμ. 618/θέμα 14Α/27−11−2014 Απόσπασμα
Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυ−
μη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτημα−
τογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των
πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα
ακίνητα των περιοχών: α) του Τοπικού Διαμερίσματος
Δράμας του Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας νυν
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Δημοτικής Κοινότητας Δράμας της Δημοτικής Ενότητας
Δράμας του Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότη−
τας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα
του Υποθηκοφυλακείου Δράμας, β) του Τοπικού Διαμε−
ρίσματος Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάν−
θης νυν Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης της Δημοτικής
Ενότητας Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης, της Περιφερει−
ακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης που υπάγονται στην τοπική
αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης, γ) του Το−
πικού Διαμερίσματος Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς του Νομού
Κιλκίς νυν Δημοτικής Κοινότητας Κιλκίς της Δημοτικής
Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακής
Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθη−
κοφυλακείου Κιλκίς και δ) του Τοπικού Διαμερίσματος
Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης του
Νομού Έβρου, νυν Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρού−
πολης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του
Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότη−
τας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του
Υποθηκοφυλακείου Αλεξανδρούπολης κατά μεταφορά
από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες
και διαγράμματα της Ανάρτησης όπου αυτά περιλαμβά−
νονται με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτη−
ματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ ΑΕ 272/24.10.2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ.136/2014
(4)
Σύσταση τριμελούς επιτροπής του άρθ. 5 παρ. 3 του
Ν. 1069/1980 στη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας για εξέταση δια−
φόρων αιτήσεων δημοτών.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την από 24/09/2014 εισήγηση της Υπηρεσίας.
2. Ότι είναι αναγκαίο να συσταθεί τριμελής επιτροπή
με τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες για την ομαλή
και εύρυθμη λειτουργία του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ.
3. Την πρόταση του Προέδρου Δ.Σ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 1069/1980.
5. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί−
ας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης −Απο−
χέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ΦΕΚ 237/09−02−2012/Β΄.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τρέ−

χοντος και επομένων ετών της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει να συσταθεί τριμελής επιτροπή του άρθ. 5
παρ. 3 του Ν. 1069/1980 ως εξής:
1.−

ΜΠΕΤΖΙΟΥ
ΜΥΡΤΩ

Δ/ΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

−ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.−

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ/ΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

−ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3.−

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ

Δ/ΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ −

−ΜΕΛΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ορίζει τα αναπληρωματικά μέλη για την παραπάνω
επιτροπή, ως εξής:
1.−

ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΕΥΛΑΜΠΙΑ

ΑΝ. Δ/ΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.−

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝ. Δ/ΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3.−

ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝ. Δ/ΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ −

ΑΝ. ΜΕΛΟΣ

ΑΝ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής είναι να λαμ−
βάνει αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5
παρ.3, επί αιτήσεων δημοτών που αφορούν τα παρα−
κάτω θέματα:
1) Απαλλαγή ή μείωση τελών υπερκατανάλωσης νερού.
2) Απαλλαγή ή μείωση τόκων από οφειλές τελών
Ύδρευσης−Αποχέτευσης.
3) Απαλλαγή ή μείωση από καταβολή χρηματικών
οφειλών από λογαριασμούς Ύδρευσης−Αποχέτευσης
παλαιών διμήνων για ανήμπορους δημότες.
4) Απαλλαγή από καταβολή παγίων τελών Ύδρευσης−
Αποχέτευσης.
5) Απαλλαγή ή μείωση από καταβολή ποσών που
αφορούν πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση των δικτύων
Ύδρευσης−Αποχέτευσης.
6) Απαλλαγή ή μείωση από οφειλές λόγω αποκατα−
στάσεων ιδιωτικών βλαβών των δικτύων Ύδρευσης−Απο−
χέτευσης .
7) Απαλλαγή ή μείωση οφειλών από μετατόπιση πα−
λαιών ιδιωτικών παροχών Ύδρευσης−Αποχέτευσης που
διέρχονται από ξένα οικόπεδα.
8) Έγκριση ή μη χορήγησης αδειών Ύδρευσης − Απο−
χέτευσης, εκτός οικισμών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 25 Νοεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02033931712140008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

