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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1347 (1)
Τροποποίηση της απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005, 

περί έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμωμένων 
Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δη−
μοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», με τις οποίες 
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση 
απόφασης Κανονισμού προεκτιμωμένων αμοιβών με−
λετών και υπηρεσιών με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες 
προδιαγραφές.

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 απόφαση 
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, περί έγκρισης του Κανονισμού 
Προεκτιμωμένων Αμοιβών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/
τεύχος Β/1162/22.8.2005.

3. Την ανάγκη συμπλήρωσης της ως άνω απόφασης, 
ώστε να διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι οι τιμές των 
τοπογραφικών μελετών δεν ισχύουν για τις μελέτες που 
αναθέτει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και ο Οργανι−
σμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος.

4. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον 
Κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Στις τελικές διατάξεις του Κανονισμού, μετά το τέλος 
του Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού με τίτλο «Γεωτεχνικές 
Μελέτες» και πριν τη φράση «Η Απόφαση αυτή εφαρμό−
ζεται...» προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Οι μελέτες 
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κλάδου από τον ΚΑ.Α.. Ισχύς της απόφασης αυτής από 
δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2005

Ο Διοικητής
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
F

Αριθ.: 355/18 (13)
Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 236/79/

23.11.2001 ‘‘Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών 
στη Ξηρά’’ (ΦΕΚ 1649/Β/2001)

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:
Α. Το ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α/2000) και ειδικότερα το άρθρο 1 
παρ. 2 εδ. δ΄αυτού.

Β. Το ν. 2867/2000, “Οργάνωση και λειτουργία των 
τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 273/Α/2000) 
και ειδικότερα άρθρο 3 παρ. 14, εδ. κ΄ και κη΄ αυτού ,

Γ. Την υπ’ αριθμ. :236/79/23.11.2001 Απόφαση της ΕΕΤΤ 
‘‘Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στη Ξηρά’’, 
(ΦΕΚ 1649/Β/2001) και ειδικότερα το Παράρτημα Ι καθώς 
και τα άρθρα 7 παρ. 3, και 12 αυτού.

Δ. την υπ’ αριθμ. 1264/2005 Απόφαση της Ολομελείας 
του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία χορηγηθείσα από το 
Υ.Μ.Ε. σε εταιρία κινητής τηλεφωνίας άδεια για την 
εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας κρίθηκε 
ακυρωτέα διότι δεν προηγήθηκε της εκδόσεως αυτής 
η χορήγηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την 
αρμόδια υπηρεσία.

Ε. την ανάγκη τροποποίησης του προαναφερόμενου 
Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά 
κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθμ. 1264/2005 Απόφα−
σης της Ολομέλειας του ΣτΕ για να προσαρμοστεί η 
διαδικασία της έκδοσης αδειών κατασκευών κεραιών 
από την ΕΕΤΤ στο περιεχόμενο των κριθέντων με την 
εν λόγω απόφαση.

ΣΤ.  το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

A. Την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ 236/79/
23.11.2001 ως εξής: 

α) Το άρθρο 7 παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την τροποποίηση της Αδείας, ο Κάτοχος της 

Άδειας θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ αίτηση, η 
οποία περιλαμβάνει βεβαίωση νέας κατάθεσης μελέτης 
στην ΕΕΑΕ ή γνωμάτευση επί αυτής και εφόσον ισχύει 
η περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, νέα πολεοδομικά σχέδια της Κατασκευής, σύμ−
φωνα με το Παράρτημα Ι, νέα έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων και τη σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ, εφόσον υπάρχει 
αύξηση του ύψους της Κατασκευής.»

β) Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
 Προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:
«Οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί πριν από τη θέση 

σε ισχύ της παρούσας τροποποίησης και δεν έχουν δι−

εκπεραιωθεί έως την έναρξη ισχύος αυτής θα πρέπει να 
συμπληρωθούν με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή της παρούσας 
τροποποίησης.» 

γ) Το Παράρτημα Ι τροποποιείται ως ακολούθως:
Μετά το σημείο 8 παρεμβάλλεται νέο σημείο, αριθ−

μούμενο ως σημείο 9 με το εξής περιεχόμενο:
« 9. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων εκδιδόμενη από 

την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης.»

B. Οι παρ. 9, 10, 11 της ως άνω απόφασης αναριθμού−
νται σε 10, 11 ,12 αντιστοίχως. 

Γ. Η παρούσα απόφαση, η ισχύς της οποίας αρχίζει 
από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Σεπτεμβρίου 2005

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (14)
Στο ΦΕΚ 1374/τ.Β/4.10.2005, που δημοσιεύθηκε η υπ’ 

αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.9/18072/21.9.2005 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, διορθώνεται το εσφαλμένο 

«Αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.9/8072, Έναρξη (λειτουργίας Κέ−
ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», 

στο ορθό: 
«αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.9/18072, Έναρξη λειτουργίας Κέ−

ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ.
Διοίκησης και Αποκέντρωσης)

F

(15)
Στην υπ’ αριθμ. Φ. 13587/10319/2.3.2005 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ.323/11.3.2005 τεύχος Β (σελίδα 4018 
στοίχος 14) γίνεται η εξής διόρθωση στο όνομα της 
ομογενούς,

από το λανθασμένο ΓΙΑΝΝΑ
στο σωστό ΓΑΝΝΑ.

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ.
Διοίκησης και Αποκέντρωσης)

F

(16)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.19279/8821/2.3.7005 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 323/11.3.2005 τεύχος Β (σελίδα 4017 
στίχος 3) γίνεται η εξής διόρθωση στο όνομα της μη−
τέρας της ομογενούς,

από το λανθασμένο ΛΕΛΙΝΑ
στο σωστό ΛΕΝΙΝΑ.

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης)
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