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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση του ακίνητου
επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 19 στον Σύνδεσμο
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος-ΣΚΛΕ-ΝΠΔΔ.

2

Παραχώρηση κατά χρήση 25 ετών στο Δήμο Παρανεστίου του Νομού Δράμας του κτιρίου του
ΚΕ.Φ.Ο. τοπικής κοινότητας Πλατανιά.

3

Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

4

2η τροποποίηση της αριθμ. 203/31-01-2018
υπουργικής απόφασης περί «Σύσταση - Λειτουργία Μητρώου Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων, με σκοπό τη συγκρότηση των Οργάνων
Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) Πράξεων του
ΕΠΑλΘ 2014-2020, Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για την εγγραφή στο Μητρώο
Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων ΕΠΑλΘ
2014-2020 και Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων του
ΕΠΑλΘ 2014-2020».

5

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ΝΑΒΑΑ ALI του
MOUNIR για τελωνειακή παράβαση.

6

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την αριθμ. 215/30-08-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την εκτέλεση
εργασιών εκσκαφής και εγκατάστασης δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επί της Επαρχιακής
Οδού (Ε.Ο. 33) Κάλαμος - Άγιου Απόστολοι του
δήμου Ωρωπού στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA)
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - Α/Κ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».

Αρ. Φύλλου 4573

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6555/403

(1)

Δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση του ακίνητου
επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 19 στον Σύνδεσμο
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος-ΣΚΛΕ-ΝΠΔΔ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου. 9 του
Ν. 4052/2012 (Α΄ 41),όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα με την τροποποίηση από το ν. 4554/2018, αρθρ. 44,
παρ. 2 (Α΄ 130).
2. Τις διατάξεις άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις άρθρου 111 του 4387/2016 (Α΄ 85)
σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ΝΠΔΔ με επωνυμία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (εφεξής
ΣΚΛΕ) εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα.
7. Την αριθμ. ΓΠΔ22/11/50785/1814/9.1.2018 πρόταση
του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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8. Την αριθμ. 3573/Δ2/278/31.1.2018 έκθεση αυτοψίας
της Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
10. Την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των
αναγκών, των εποπτευόμενων από το Υπουργείο μας
Φορέων, καθώς και της εκπλήρωσης των προγραμμάτων
κοινωφελούς ή προνοιακού τους χαρακτήρα, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνεται η δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση και
άνευ ανταλλάγματος (συνολική επιφάνεια οικοπέδου
523,60 τ.μ,) του ακίνητου - διαμερίσματος στον πέμπτο
όροφο, δομημένης επιφάνειας 97,00 τ.μ. (σχετ. 7,8) επί
της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 19 στον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΣΚΛΕ-ΝΠΔΔ, Φορέα εποπτείας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:
- Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης (σχετ. 7) ορίζεται μέχρι την 31.12.2027.
- Το παραχωρούμενο διαμέρισμα θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΣΚΛΕ-ΝΠΔΔ
και ειδικότερα για τη στέγαση των διοικητικών του Υπηρεσιών.
- Οι δαπάνες συντήρησης και επισκευών, καθώς και
πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες του διαμερίσματος
θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.ΚΛ.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ.) (σχετ. 7,8).
- Για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στο διαμέρισμα,
θα ενημερώνεται, με την υποβολή των αντίστοιχων τεχνικών σχεδίων και οικοδομικών αδειών, η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η Διεύθυνση
Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω παραχώρηση από πλευράς της χρήσης του παραχωρούμενου διαμερίσματος
σε τρίτο, θα απαιτείται προηγούμενη άδεια της Γενικής
Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων προϋποθέσεων η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδίκαια και η
χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος επί της οδού
Γ΄ Σεπτεμβρίου 19 επιστρέφει στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2018
H Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Τεύχος Β’ 4573/18.10.2018

Αριθμ. οικ.45218/3806
(2)
Παραχώρηση κατά χρήση 25 ετών στο Δήμο Παρανεστίου του Νομού Δράμας του κτιρίου του
ΚΕ.Φ.Ο. τοπικής κοινότητας Πλατανιά.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 9 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41),όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα με την τροποποίηση από το ν. 4554/2018, αρθρ. 44,
παρ. 2 (Α΄ 130).
2. Τις διατάξεις άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα.
6. Την αριθμ. 39/2017 απόφαση Δ.Σ. (θέμα 16ο) η
οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 1909/25.4.2017
έγγραφο του Δήμου Παρανεστίου.
7. Τo αριθμ. 22783/1581/4.9.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας.
8. Την αριθμ. ΓΠ/Δ11/40891/2407/23.2.2018 πρόταση
του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
10. Την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των
αναγκών της τοπικής κοινότητας Πλατανιά, καθώς και
της εκπλήρωσης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιοχή, αποφασίζουμε:
- Εγκρίνεται η δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση και
άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Παρανεστίου ακινήτου
πρώην ΚΕ.Φ.Ο. και συγκεκριμένα ισόγειου κτιρίου με εμβαδό επιφανείας 220,00 μέτρων τετραγωνικών, το οποίο
βρίσκεται στο Ο.Τ. 14 του πολεοδομικού σχεδίου του
Δήμου Παρανεστίου (κοινότητα Πλατανιά), ενώ εκτείνεται στο οικόπεδο με αριθμό 117 και εμβαδό 3.050,00
μέτρων τετραγωνικών.
Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:
- Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης ορίζεται για
είκοσι πέντε (25) χρόνια από την έκδοση της παρούσης.
- Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ένταξή του σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
(ΣΕΣ) ή σε άλλο πρόγραμμα με στόχο την επισκευή και
ανακαίνιση του κτιρίου, καθώς και την φροντίδα του περιβάλλοντα αυτού χώρου προκειμένου να λειτουργήσει
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ως Πνευματικό και Πολιτιστικό κέντρο της τοπικής κοινότητας Πλατανιά του Δήμου Παρανεστίου.
- Οι όποιες απαιτούμενες εργασίες επισκευής, λειτουργίας. συντήρησης, ανακατασκευής κ.λπ. στο ακίνητο
και στον περιβάλλοντα χώρο, θα γίνουν από τον Δήμο
Παρανεστίου, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου
υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για
την προστασία της ιδιοκτησίας του ακινήτου, (σχετ. 7,8).
- Η αιτούμενη χρήση είναι υποχρεωτική για τον Δήμο,
(σχετ. 7,8).
- Δεδομένου ότι κτηματολόγιο δεν έχει εφαρμοστεί
ακόμα στον Δήμο Παρανεστίου, η παρακολούθηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης, καθώς
και η τυχόν πιθανή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση του ακινήτου, αποτελούν υποχρέωση του Δήμου σε συνεργασία
με το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου, (σχετ. 8).
- Για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή ή προσθήκη στο
ακίνητο ή στο οικόπεδο, θα ενημερώνεται, με την υποβολή των αντίστοιχων τεχνικών σχεδίων και οικοδομικών
αδειών, η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
καθώς και η Διεύθυνση Προμηθειών και Μέριμνας του
Υπουργείου.
- Για οποιαδήποτε περαιτέρω παραχώρηση από πλευράς της χρήσης του παραχωρούμενου ακινήτου σε τρίτο,
θα απαιτείται προηγούμενη άδεια της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η παρούσα παραχώρηση τελεί υπό τον όρο της χρήσης του ως άνω ακινήτου αποκλειστικά για τον σκοπό,
που αναφέρεται παραπάνω. Σε περίπτωση μη τήρησης
των ανωτέρων προϋποθέσεων η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδίκαια και η χρήση του συγκεκριμένου ακινήτου
επιστρέφει στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2018
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/29017
(3)
Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

55647

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 88/2018
(ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Το αριθμ. 132685/6-8-18 αίτημα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή της Μακαρώνα Ελένης σε θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος» (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2018
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 3786
(4)
2η τροποποίηση της αριθμ. 203/31-01-2018
υπουργικής απόφασης περί «Σύσταση - Λειτουργία Μητρώου Επαληθευτών/Πιστοποιητών
Πράξεων, με σκοπό τη συγκρότηση των Οργάνων Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) Πράξεων του
ΕΠΑλΘ 2014-2020, Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για την εγγραφή στο Μητρώο
Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων ΕΠΑλΘ
2014-2020 και Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων του
ΕΠΑλΘ 2014-2020».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις εθνικές διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).
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β) Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ) Του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), «Α) Για
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 ( ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα
άρθρα 67 και 69 αυτού.
δ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 4.
ε) Του π.δ. 88/29-08-2018(ΦΕΚ 160/Α΄/2018), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Της αριθμ. 2536/35588/27-03-2015 (ΦΕΚ 195/
ΥΟΔΔ/30.03.2015) απόφασης Πρωθυπουργού και
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία διορίζεται ο Κασίμης
Χαράλαμπος του Παναγιώτη, στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με βαθμό 1ο, της κατηγορίας Ειδικών θέσεων.
ζ) Του π.δ. 97/08.09.2017 (ΦΕΚ 138/Α΄/15.09.2017)
«Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
η) Της αριθμ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β΄/
31.10.2016) κοινής υπουργικής απόφασης, «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του
άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ.
341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β΄/2008) κοινής υπουργικής απόφασης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ) Της αριθμ. 1177/01.08.2017 (ΦΕΚ 3163/Β΄/
21.09.2017) υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑλΘ 2014-2020» όπως τροποποιείται και ισχύει, ειδικότερα τη διαδικασία ΔΙΙ_7_ΚΕ «Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση/πιστοποίηση-καταβολή
ενίσχυσης (Πράξεις ΚΕ)», παρ. 4.3.1, του Εγχειριδίου του
Σ.Δ.Ε. (Παράρτημα 7), όπου προβλέπεται η συμμετοχή
στα Ο.Ε.Ε. στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής καθώς και
υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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ι) Τις αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με τις οποίες εξειδικεύονται οι όροι και
οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των
Μέτρων του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και ειδικότερα τις διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση και στην
επαλήθευση-πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου των πράξεων.
ια) Των άρθρων 21 και 28 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
Α΄ 176/16.12.2015) «Διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιβ) Την αριθμ. 2/68332/ΔΕΠ/16-09-2016 (ΦΕΚ 2943Β΄/
16-09-2016) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για
τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και
ΕΠΑΛΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη».
ιγ) Το αριθμ. 68073/ΕΥΘΥ 524/22-06-2018 διευκρινιστικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.
ιδ) Την αριθμ. 203/31-01-2018 (ΦΕΚ Β΄ 308/02-02-2018)
απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1216/
13-04-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1439/16-04-2018 όμοια της, περί
«Σύσταση - Λειτουργία Μητρώου Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων, με σκοπό τη συγκρότηση των Οργάνων Επιτόπιας Επαλήθευσης( Ο.Ε.Ε.) Πράξεων του ΕΠΑλΘ
2014-2020, Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων
για την εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων ΕΠΑλΘ 2014-2020 και Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του
Μητρώου Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων του
ΕΠΑλΘ 2014-2020».
2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού
κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ
και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση
του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, και ειδικότερα το
άρθρο 125 αυτού.
β) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την
κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ.
2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ)
αριθμ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
γ) Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417 / 23.10.2015 που αφορά στην έγκριση
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.
3. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες νια τις εντός έδρας μετακινήσεις των μελών των ΟΕΕ νια την διενέργεια των
επαληθεύσεων /πιστοποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εγκεκριμένων Πράξεων, που
υλοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, στο πλαίσιο
των Μέτρων του ΕΠΑλΘ 2014-2020.
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4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την 2n τροποποίηση της αριθμ. 203/31-01-2018 (ΦΕΚ
Β΄ 308/02-02-2018) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
1216/13-04-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1439/26-04-2018), υπουργική
απόφαση ως ακολούθως:
1. Η παρ. (9) του άρθρου 2 του κεφ. Α, τροποποιείται
και αντικαθίσταται ως εξής:
«(9) Το κόστος της επιτόπιας επαλήθευσης/πιστοποίησης των Πράξεων ( δαπάνες εντός και εκτός έδρας νια
τις μετακινήσεις των μελών των ΟΕΕ), αποτελεί δαπάνη
του Προγράμματος στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας
του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ενώ η σχετική «ελεγκτική αποζημίωση» για το έργο των μελών των Ο.Ε.Ε, καθορίζεται
με την αριθμ. 1984/11-09-2018 (ΦΕΚ 2385Β΄/21-06-2018)
κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή ισχύει.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ΝΑΒΑΑ ALI του
MOUNIR για τελωνειακή παράβαση.
Με την 18/2017/13-04-2018 καταλογιστική πράξη της
Προϊστάμενης του Τελωνείου Χανίων, ο ΝΑΒΑΑ ALI του
MOUNIR και της Rabha, γεννηθείς 01/01/1999 στη Συρία,
κάτοχος του αριθμ. 103866/12-10-2016 Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής
(περιοχή Σκαραμαγκά), Εθνάρχου Μακαρίου 1, ο οποίος
κατελήφθη να κατέχει ποσότητα λαθραίου καπνού και
τσιγάρων, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης τελωνειακής παράβασης λαθρεμπορίας καπνικών, των συνδυασμένων
διατάξεων των άρθρων 119Α΄ παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155
παρ. 1 εδ. β΄ και παρ. 2 εδ. ζ΄, του ν. 2960/2001 «Περί
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτιου το προβλεπόμενο στο άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001
πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (1.865,87), πλέον Τ.Χ
τριάντα επτά ευρώ και τριάντα δυο λεπτών (37,32) και
ΟΓΑ επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (7,46).
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς ο ΝΑΒΑΑ ALI του MOUNIR στερείται
πλέον γνωστής διαμονής».
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΓΑΝΟΥ
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Αριθμ. 80753/718
(6)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την αριθμ. 215/30-08-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την εκτέλεση
εργασιών εκσκαφής και εγκατάστασης δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επί της Επαρχιακής
Οδού (Ε.Ο. 33) Κάλαμος - Άγιου Απόστολοι του
δήμου Ωρωπού στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA)
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - Α/Κ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄/30.05.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3082/2002,
ν. 3542/2007 και το άρθρο 46 παραγ. 9 του ν. 4313/2014,
και ισχύει.
5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23.03.1999) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Το αρ. 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α΄/22.04.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
7. Τις διατάξεις των Άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Άρθρου
24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
8. Το π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27.12.2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
9. Την αριθμ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την
οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στην θέση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την αριθμ. οικ. 47601/17682/14.06.2017 (ΦΕΚ 2056/
Β’/14.06.2017) με ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν, απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
11. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/Β΄/16.09.2013)
απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την
εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων
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και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης
της οδικής ασφάλειας».
12. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
13. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
14. Την αριθμ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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».
15. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων».
16. Την αριθμ. Οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ:
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 αρ. 52Α του
ν. 2696/1999».
17. Την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 946/B΄/09-07-2003) με θέμα: «Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
18. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/6952 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 420/Β΄/16-03-2011) με θέμα: «Υποχρεώσεις και
μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
19. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
905/Β΄/20-05-2011) με θέμα: «Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
20. Το αριθμ. 78123/26421 - 12.09.2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως
ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, αριθμ. 215/30-08-2018 απόφαση του Περιφερειακού
συμβουλίου Αττικής και αφορά σε έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκειμένου να
εκτελεστούν εργασίες επί της Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο. 33)
Κάλαμος - Άγιοι Απόστολοι, στο πλαίσιο του έργου του
θέματος.
21. Την αριθμ. 215/30-08-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκειμένου να εκτελεστούν
εργασίες στο πλαίσιο του έργου του θέματος.
22. Το με αριθμ. Τ.Ε. 152041/3967 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
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Ενότητας Ανατολικής Αττικής προς το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε, ελεγμένη και θεωρημένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων και εισηγήθηκε προς το τελευταίο, την έγκριση της προαναφερόμενης μελέτης.
23. Την παραπάνω μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση και
σκαρίφημα με την προτεινόμενη προσωρινή κατακόρυφη σήμανση εργοταξιακού τύπου.
24. Το με αριθμ. Δ.Υ. - 07/05/2018, έγγραφο της ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
και επειδή:
Η προτεινόμενη έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο του θέματος είναι απαραίτητη προκειμένου, να εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια,
οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:
• Κατάληψη του δεξιού τμήματος οδοστρώματος της
μοναδικής λωρίδας κυκλοφορίας επί τμημάτων: α) της
επαρχιακής οδού, Άγιοι Απόστολοι - Κάλαμος (Ε.Ο. 33)
στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους με
συνολικό μήκος τμήματος 415 μ. περίπου και σημείο
έναρξης την συμβολή της επαρχιακής οδού Αγίων Αποστόλων - Καλάμου με την παραλιακή οδό Αγίων Αποστόλων, β) της επαρχιακής οδού Άγιοι Απόστολοι - Κάλαμος (Ε.Ο. 33) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κάλαμο
με συνολικό μήκος τμήματος 810 μ. περίπου από την
συμβολή με την οδό Πράσινου Λόφου έως την συμβολή
της με την οδό Πανοράματος. Για λόγους που άπτονται
της ασφάλειας αλλά και της ορθής κυκλοφοριακής διαχείρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
το συνολικό μήκος κατάληψης διαχωρίζεται σε επιμέρους τμήματα μέγιστου μήκους 300 μ. το καθένα. Κατά
την κατάληψη του παραπάνω συνολικού τμήματος, η
κυκλοφορία των οχημάτων στις όμορες με τους χώρους
κατάληψης κατευθύνσεις, θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος της εν λόγω κατεύθυνσης
μόνο στην περίπτωση που το προαναφερόμενο πλάτος
είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 2,75 μ. Στην περίπτωση όπου
το απαιτούμενο πλάτος κατάληψης είναι τόσο ώστε το
εναπομένον πλάτος οδοστρώματος της ομόρροπης κατεύθυνση κίνησης είναι μικρότερο από 2,75 μ., τότε το
συνολικό εναπομένον πλάτος οδοστρώματος της οδού
διαχωρίζεται στην μέση του με ελαστικούς κώνους και
κάθε ένα από τα δύο νέα τμήματα, εξυπηρετεί την ανά
κατεύθυνση κίνηση των οχημάτων. Στην περίπτωση που
το πλάτος καθενός από τα δύο νέα τμήματα είναι μικρότερο από 2,75 μ. τότε δεν εκτελείται διαχωρισμός και η
κίνηση των οχημάτων ανά κατεύθυνση διεξάγεται εκ
περιτροπής, ρυθμιζόμενη από αμοιβαία ορατούς μεταξύ
τους σηματωρούς που απαραίτητα φέρουν συσκευές
ενδοσυνεννόησης (ασύρματους, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.).
• Η κατάληψη υλοποιείται με σταδιακή μείωση του πλάτους του οδοστρώματος που συντελείται εντός μήκους
20,00 μ., στην συνέχεια το πλάτος κατάληψης παραμένει
σταθερό τέλος εντός μήκους 20,00 μ. γίνεται σταδιακή
επαναπόδοση του χώρου κατάληψης στην κυκλοφορία.
Τα σημεία έναρξης της στένωσης (προς δημιουργία του
χώρου εκτέλεσης εργασιών) και πέρατος της πλάτυνσης
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(επαναπόδοση του χώρου στην κυκλοφορία), αποτελούν
σημεία του χώρου κατάληψης, εντούτοις τα μήκη εντός
των οποίων συντελούνται (20,00 μ. και 20,00 μ.), δεν περιλαμβάνονται στο μέγιστο συνολικό μήκος κατάληψης
των 300,00 μ. Το σύνολο του μήκους του χώρου κατάληψης, οριοθετείται με ελαστικούς κώνους, ανά 5,00 μ. Στο
σημείο έναρξης της στένωσης του χώρου κατάληψης
τοποθετείται αναλάμπον φωτεινό βέλους επί αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος.
• Σταδιακή μείωση του ανωτάτου ορίου ταχύτητας και
στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, αρχικά σε 50 χλμ./
ώρα και τελικά σε 30 χλμ./ώρα στα τμήματα της οδού
σε αποστάσεις 300,00 μ. και 100,00 μ. αντίστοιχα εκατέρωθεν προ των σημείων που οριοθετούν τον χώρο
κατάληψης και για όλο το μήκος του.
• Τοποθέτηση πινακίδων Κ-06δ-Ε στην ομόρροπη με
την κατάληψη κατεύθυνση κυκλοφορίας και Κ-06α-Ε
στην αντίρροπη αυτής, προς προειδοποίησης της από
δεξιά ή αριστερά στένωση της οδού, αντίστοιχα, σε απόσταση 200,00 μ. εκατέρωθεν προ των σημείων που οριοθετούν τον χώρο κατάληψης και για όλο το μήκος του.
• Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-30 (απαγόρευση προσπέρασης) και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, στα
τμήματα της οδού σε απόσταση 200,00 μ. εκατέρωθεν
προ των σημείων που οριοθετούν τον χώρο κατάληψης
και για όλο το μήκος του.
• Τοποθέτηση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης
Κ-20/Πρ-1-Ε προειδοποίησης εκτέλεσης έργων επί της
οδού σε απόσταση 400,00 μ. εκατέρωθεν προ των σημείων που οριοθετούν τον χώρο κατάληψης και για όλο
το μήκος του.
• Κατά το χρονικό διάστημα που δεν θα εκτελούνται
εργασίες, το εργοτάξιο θα αποσύρεται και η κυκλοφορία
των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά σε ολόκληρο το
πλάτος του οδοστρώματος. Οι εργασίες είναι δυνατόν
να εκτελούνται καθημερινά στο χρονικό μεσοδιάστημα ανάμεσα στους ωριαία προκαθορισμένους χρόνους
μεταξύ ανατολής και δύσης του ήλιου κατά την ημέρα
εργασιών, εκτός και αν για ιδιαίτερους λόγους οδικής
ασφάλειας το μεσοδιάστημα αυτό ελαττωθεί ή εξαλειφθεί ολικά (χρονικός περιορισμός ή ολική απαγόρευση). Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος
συμπεριλαμβάνεται και η διαδικασία εγκατάστασης και
απομάκρυνσης του εργοταξίου.
• Οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς εκτροπή της κυκλοφορίας σε τοπικές οδούς των περιοχών που γειτνιάζουν
και χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των αντιθέτως κινούμενων οχημάτων εκτός της περίπτωσης που η
κυκλοφορία ρυθμίζεται από σηματωρούς.
• Δεν θα παρεμποδίζεται η κίνηση των οχημάτων προς
και από τις διασταυρούμενες οδούς.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα οριζόμενα στην παρούσα εγκριτική απόφαση
κατισχύουν στην περίπτωση όπου οι λεκτικά περιγραφείσες, προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αυτή,
έρχονται σε αντίθεση με προγενέστερες αναγραφόμενες
ή εικονιζόμενες σε άλλες συνημμένες εγκρίσεις, αποφάσεις, τεχνικές εκθέσεις, μελέτες, σχέδια ή σκαριφήματα ή
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, που την συνοδεύουν.
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2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ).
3. Τα μέτρα που θα ληφθούν κατ’ εφαρμογή της παρούσας εγκριτικής απόφασης θα ισχύουν από την δημοσίευση της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και της μετέπειτα τοποθέτησης των οικείων πινακίδων σήμανσης.
4. Αυτοδίκαιης ανάκληση της, σε περίπτωση μη τήρησης
των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από
τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η παρούσα απόφαση θα ισχύσει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η χρονική
διάρκεια ισχύος της, θα είναι η ίδια με την προθεσμία
εκτέλεσης του έργου και τις πιθανές παρατάσεις της.
Oι εργασίες θα εκτελεστούν από συνεργεία της αναδόχου εταιρίας: «ΜΕΤΚΑ - EGN LTD» με επικεφαλής τους
Παπαπέτρου Νικόλαο (τηλ. επικοινωνίας: 2310 - 589600)
και Κοντάκο Νικόλαο (τηλ. επικοινωνίας: 6973808598).
Ο ανάδοχος του έργου υπό την επίβλεψη του κυρίου
του έργου «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια
των εργασιών :
α) Να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία, τον Κ.Ο.Κ. την «Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια»
(ΦΕΚ 946B΄/09-07-2003) (σχετ. 17) και των «Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΦΕΚ
905Β΄/20-05-2011) (σχετ. 19), τις απαιτούμενες προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, αναλάμποντα βέλη υποχρεωτικής
διέλευσης κ.λπ. καθώς και όλων των λοιπών αναγκαίων
παρεμβάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική
της ευθύνη και μέριμνα, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή
της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών στην περιοχή
των εκτελούμενων έργων (Σχετ. 18).
β) Να αποκαταστήσει αμέσως τυχόν φθορές στην
υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή
οπουδήποτε αλλού.
γ) Να μεριμνήσει για την ακώλυτη εξυπηρέτηση των
παρόδιων δραστηριοτήτων και των πεζών στην περιοχή
των έργων.
δ) Να μεριμνήσει για την διευθέτηση των πιθανών
αλλαγών διαδρομών και στάσεων των λεωφορειακών
γραμμών που διέρχονται από την περιοχή των έργων,
με την τοποθέτηση της προσήκουσας σήμανσης.
Η παρούσα απόφαση, εν όψει των ανωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν υποκαθιστά
απαιτούμενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να
ληφθούν για το εν λόγω έργο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02045731810180008*

