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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

4 Μαΐου 2018

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Φύλλου 1526

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 2879/2.3.2018
(ΦΕΚ Β’ 879/13.3.2018) υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν
τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου».

Αριθμ. 4954/2018
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 2879/
2.3.2018 (ΦΕΚ Β' 879/13.3.2018) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που
έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».

2

Καθορισμός αριθμού θέσεων για την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν.
2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

3

Αναθεώρηση άδειας Λειτουργίας της Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας «ΡΕΓΓΙΝΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕ» με το διακριτικό τίτλο «ΡΕΓΓΙΝΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ», λόγω αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για το επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 70 οίκημα στον Δήμο Αλίμου Αττικής.

4

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 807/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων
για την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» και τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.
3200/207466/12-01-2018 (ΦΕΚ 230/τ.Β΄/2018)
απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Θ. - Στ.Ελ..

5

Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Κατασκευή βάσεων
και τοποθέτηση καμπινών και δικτύων οπτικών
ινών στις περιοχές Φερών, Καβησσού, Πυλαίας και
Δορίσκου Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου»,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 49/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις» (Α' 68), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ιδίως των άρθρων 1, 2 και 7 παρ. 4 αυτού.
2. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α' 112).
3. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.
4. Του π.δ. 123/2016 «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 Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης , Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων » (Α' 208/4.11.2016).
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5. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α΄ 117).
6. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210/5.11.2016).
II. Το αρ. Ε/48/16.2.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα, «Εισήγηση για υπουργική απόφαση με βάση τον έλεγχο των
δικαιολογητικών έτους 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3548/2007».
III. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 3933/16.3.0218, 4044/19.3.2018,
4093/20.3.2018, 4238/22.3.2018, 4272/22.3.2018, 4274/
22.3.2018, 4377/26.3.2018 αιτήσεις θεραπείας.
III. To γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ' αριθμ.
2879/2.3.2018 (ΦΕΚ Β' 879/13.3.2018) υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»,
εντάσσοντας στους αντίστοιχους πίνακες των εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου και τις παρακάτω εφημερίδες των οποίων έγιναν δεκτές οι αιτήσεις θεραπείας:
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Α/Α ΝΟΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΟΛΗ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Η ΣΚΥΤΑΛΗ
ΘΗΒΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΡΟΔΟΠΗΣ
Ο ΧΡΟΝΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Α/Α ΝΟΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΟΛΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ PRESS
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΗ
ΒΟΥΛΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΞΥΡΑΦΙ
ΚΑΒΑΛΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2018
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ι

Αριθμ. 16900/411
(2)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/

Τεύχος Β’ 1526/04.05.2018

1998 (220/Α') «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων
ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./42/37999/05-03-2018
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) με θέμα: "Έγκριση για
την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εκατό (100) Μόνιμων Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2018».
3. Το αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1041567 ΕΞ 2018/13-03-2018 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για
την επικείμενη πρόσληψη εκατό (100) μόνιμων υπαλλήλων, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 37).
5. Την αριθμ. Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Β' 695).
6. Την αριθμ. οι κ. 13471/4878/2-3-2018 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β' 814).
7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων
εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που
προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε
επτά (7).
Β. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο
εδάφιο περίπτωσης β' της παρ. 1,
άρθρου 1, ν. 2643/1998)

2

β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α' της
παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει)

1

γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ'
της παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998)

1

δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο
περίπτωσης β' της παρ. 1, άρθρου 1,
ν. 2643/1998)

1

ε) Τρίτεκνοι (περίπτωση α' της παρ. 1
άρθρου 1 ν. 2643/1998, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει)

2

Τεύχος Β’ 1526/04.05.2018
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Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ανεξάρτητη Αρχή
ΠΕ Πληροφορικής
Δημοσίων Εσόδων
Ανεξάρτητη Αρχή
2 Νότιος Τομέας Αθηνών
ΠΕ Πληροφορικής
Δημοσίων Εσόδων
Ανεξάρτητη Αρχή
3 Νότιος Τομέας Αθηνών
ΠΕ Πληροφορικής
Δημοσίων Εσόδων
Ανεξάρτητη Αρχή
4 Νότιος Τομέας Αθηνών
ΠΕ Πληροφορικής
Δημοσίων Εσόδων
Ανεξάρτητη Αρχή
5 Νότιος Τομέας Αθηνών
ΠΕ Πληροφορικής
Δημοσίων Εσόδων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
1

Νότιος Τομέας Αθηνών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

ΑμεΑ

2

Πολυτέκνων

1

Εθνικής Αντίστασης

1

Έμμεση ΑμεΑ

1

Τριτέκνων

2

Αθήνα, 4 Απριλίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 2058
(3)
Αναθεώρηση άδειας Λειτουργίας της Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας «ΡΕΓΓΙΝΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕ» με το διακριτικό τίτλο «ΡΕΓΓΙΝΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ», λόγω αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για το επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 70 οίκημα στον Δήμο Αλίμου Αττικής.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/12-10-1995)
"Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α'/13-7-2010)
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα
Διαύγεια - και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 692/1979 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/3-9-1979)
«Περί προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/17-2-1988)
«Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 44403/2011
(ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4-11-2011), 109290/39629/2016 (ΦΕΚ
4251/τ.Β΄/29-12-2016) και 66313/24553 (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/
5-9-2017) αποφάσεις και ισχύει σήμερα.
7. Τις διατάξεις των υπ' αριθμ. Π4β/οικ.3176/96 (ΦΕΚ
455/τ.Β΄/1996) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
Μ.Φ.Η από ιδιώτες (Κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και Π4β/

οικ. 4690//96 (ΦΕΚ 833/τ.Β΄/1996) υπουργικών αποφάσεων «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας από ΜΦΗ
μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
8. Τις υπ' αριθμ. Π4Β/οικ.3176/96 (ΦΕΚ 455/τ.Β΄/
6-6-1996), Π4Β/οικ.4690/96 (ΦΕΚ 833/τ.Β΄/30-8-1996),
το άρθρ. 3 παρ. 1.5 και 2 της Π1γ/οικ.81551/2007 (ΦΕΚ
1136/τ.Β΄/6-7-2007), Π1γ/ οικ. 129673/2009 (ΦΕΚ 2190/
τ.Β΄/2-10-2009), Π1γ/οικ. 80794/2011 (ΦΕΚ 1736/τ.Β΄/
3-8-2011), Δ27/οικ. 17112/425/2012 (ΦΕΚ 2424/τ.Β΄/
3-9-2012), Δ27/οικ. 29273/1339/30-9-2013 (ΦΕΚ 2562/
τ.Β΄/11-10-2013) και Δ22/οικ. 40739/1703/12-11-2014 (ΦΕΚ
3198/τ.Β΄/27-11-2014) υπουργικές αποφάσεις «Περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»
αντίστοιχα.
9. Την υπ' αριθμ. Οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-1-2017)
απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες», όπως τροποποιήθηκε με τις οικ. 14027/2017 (ΦΕΚ 97/τ.Β΄/23-1-2017),
οικ. 53499/2017 (ΦΕΚ 804/τ.Β΄/13-3-2017), 69629/3-4-2017
(ΦΕΚ 1192/τ.Β΄/4-4-2017), οικ. 97087/11-5-2017 (ΦΕΚ 1688/
τ.Β΄/16-5-2017), οικ. 104693 (ΦΕΚ 1818/τ.Β΄/22-5-2017)
και οικ. 195983 (ΦΕΚ 3545/τ.Β΄/10-11-2017) όμοιες αποφάσεις.
10. Την υπ' αριθμ. Κ.Π. οικ. 155765/26-9-1980 απόφαση
του Νομάρχη Πειραιά «Χορήγηση Οριστικής άδειας λειτουργίας στην ιδιωτική επιχείρηση περιθάλψεως ηλικιωμένων ατόμων του Γεωργίου Τσιμπούκη επί της οδού Β.
Γεωργίου 70 στο Καλαμάκι (Άλιμος)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 148338/84 και Κ.Π. 199756/19-7-1993
ίδιες αποφάσεις, την υπ' αριθμ. 4176/8-7-2004 απόφαση
Νομάρχη Αθηνών και την υπ' αριθμ οικ. 5946/10-11 -2015
απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
και ισχύει σήμερα.
11. Την από 2-3-2018 αίτηση της Εταιρείας «ΡΕΓΓΙΝΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕ» μετά προβλεπόμενα νόμιμα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:
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Αναθεωρούμε την υπ'αριθμ. Κ.Π. οικ. 155765/26-9-1980
απόφαση του Νομάρχη Πειραιά «Χορήγηση Οριστικής
άδειας λειτουργίας στην ιδιωτική επιχείρηση περιθάλψεως ηλικιωμένων ατόμων του Γεωργίου Τσιμπούκη
επί της οδού Β. Γεωργίου 70 στο Καλαμάκι (’Αλιμος)»,
όπως αναθεωρήθηκε με τις υπ' αριθμ. 148338/1984 και
Κ.Π. 199756/19-7-1993 ίδιες αποφάσεις, την υπ' αριθμ.
4176/8-7-2004 απόφαση Νομάρχη Αθηνών και την υπ'
αριθμ οικ. 5946/10-11-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, της Εταιρείας «ΡΕΓΓΙΝΕΙΟΝ
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕ» λόγω αλλαγής του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος της.
Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο είναι η Κλεοπάτρα
Παπασταύρου του Δημοσθένη.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. Κ.Π. οικ. 155765/
26-9-1980 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά.
Η παρούσα ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άλιμος, 6 Μαρτίου 2018
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Χ. ΚΑΠΑΤΑΗΣ
Ι

Αριθμ. 3509/230124/Π.Ε.2017
(4)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 807/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων
για την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» και τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.
3200/207466/12-01-2018 (ΦΕΚ 230/τ.Β΄/2018)
απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Θ. - Στ.Ελ..
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α'/23-03-1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. 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.
5. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».
6. Το υπ' αριθμ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-

Τεύχος Β’ 1526/04.05.2018

τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Τις υπ' αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.1122/9732/28-01-2014
(ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡ10-75Β) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.
9663/97430/02-09-2013 απόφασης της Γ.Γ. Α.Δ.Θ. - Στ.Ελ.
Αναφορικά με Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
9. Την υπ' αριθμ. 13917/15-05-2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-05-2017) περί διορισμού
του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας.
10. Τις διατάξεις του αρθρ. 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93 Α') «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών».
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.1959/18509/06-02-2018
απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ. - Στ.Ελ. με θέμα: "Ορισμός αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας".
12. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 2874/173392/18-11-2013 έγγραφο της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: "Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί
Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων
στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων".
13. Την υπ' αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύκλιο
του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: "Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52, του ν.
2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
αρθρ. 48, του ν. 4313/2014".
14. Το υπ' αριθμ. ΔΟΥ/5777/Φ-255/31-10-2016 έγγραφο του ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΟΥ/Τμήμα στ' (αριθμ. πρωτ.:
3515/197167/08-11-2016 ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ).
15. Την υπ' 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 κοινοχρήστους χώρους
πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών".
16. Την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 905/Β΄/20-5-2011) με θέμα: "Έγκριση: 1) Οδηγιών
Μελετών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)".
17. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 16996/214099/20-12-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Α.Δ.Θ.-Στ.Ελ. (αρ.
πρωτ.: 3509/230124/22-12-2017 ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ) με το οποίο
διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το υπ' αριθμ. 80613/
27-11-2017 έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων/ Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με συνημμένη την υπ' αριθμ.
807/2017 κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου Λαρισαίων, με τα κάτωθι
στοιχεία:
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i) Συνημμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης ελεγμένη, θεωρημένη και εγκεκριμένη από την αρμόδια,
σύμφωνα με την παρ. 2, του αρθρ. 10 του ΚΟΚ, Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, ως αρμόδιας
για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας.
ii) Το υπ' αριθμ. 4340/Φ15/03-11-2017 έγγραφο του
Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας ΑΕ από το οποίο προκύπτουν οι
αλλαγές στη διαρρύθμιση των γραμμών και των στάσεων των λεωφορείων που διέρχονται από την συγκεκριμένη οδό, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.
18. Το υπ' αρ. πρωτ.: οικ.176/13065/26-01-2018 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Δ/νση Οδικών Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ με οποίο ζητήθηκαν πρόσθετες
διευκρινήσεις.
19. Το υπ' αρ. πρωτ.: Δ.Ο.Υ./495/Φ.252/06-02-2018 έγγραφο της ΔΥΟ(Δ13)/Τμήμα ε' του ΥΠΟΜΕΔΙ.
20. Το υπ' αρ. πρωτ.: Δ.Ο.Υ./879/Φ.252/19-03-2018 έγγραφο της ΔΥΟ(Δ13)/Τμήμα ε' του ΥΠΟΜΕΔΙ.
21. Το υπ' αρ. πρωτ.: 12811/30-03-2018 έγγραφο της
Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.
22. Την υπ' αρ. πρωτ.: 3200/207466/12-01-2018 aπόφαση μας (ΦΕΚ 230 Β΄/31-01-2018).
23. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται
απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα
και με ασφάλεια οι εργασίες του υπόψη έργου, αποφασίζουμε:
Α. Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ.: 3200/207466/
12-01-2018 (ΦΕΚ 230/τ.Β΄/2018) απόφασής μας και ειδικότερα στο Κεφ. Γ προστίθεται προϋπόθεση ως ακολούθως:
10. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα ορίζονται στα
(20) και (21) σχετικά (τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων Π ή κιγκλιδώματος κ.λπ. - τήρηση των διατάξεων
του ΚΟΚ -προβολή των μέτρων για την ευαισθητοποίηση
των χρηστών του οδικού δικτύου).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. : 3200/207466/
12-01-2018 απόφασή μας.
Β. Την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) σύμφωνα με την υπ'
αριθμ. 807/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής του έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»
του Δήμου Λαρισαίων, ανάδοχος: "SOLIS Α.Ε.", ως ακολούθως:
Η προτεινόμενη προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση
αφορά τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των
οχημάτων στο σύνολο της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου
κατά την διάρκεια των εργασιών με προσωρινή σήμανση σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση και τα Σχέδια που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελέτης:
Σχέδιο Σ. 1.1 Οριζοντιογραφία Ζώνης Έργων σε κλίμακα 1:500
Σχέδιο Σ. 1.2 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης
σε κλίμακα 1:1.000
Η διάρκεια των εργασιών θα είναι η ίδια με την προθεσμία εκτέλεσης του έργου και τις πιθανές παρατάσεις της
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όπως αυτές κάθε φορά εγκρίνονται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, σύμφωνα με το αρθρ. 145
του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).
Η έναρξη των εργασιών θα καθορισθεί στην σχετική
απόφαση που θα εκδοθεί από την Αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση και πάντα σε συνεννόηση με το αρμόδιο
Τμήμα Τροχαίας.
Για τυχόν μικρές μεταβολές στο χρονικό διάστημα
εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση
και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης
σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή
τους, κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ
και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
2. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία
με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό
και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα
πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν
από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).
3. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική και έκτακτη)
της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε
καλή κατάσταση καθ' όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική
νομοθεσία. Προς τούτο αλλά και για να διασφαλιστεί
αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας να γίνεται συστηματική
επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας, με
κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου και
έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία, που θα αποδεικνύεται με τη χρήση του προβλεπόμενου ημερολογίου.
4. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών
του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
5. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του
έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή.
Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας
θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου και με επίβλεψη των οργάνων του φορέα του έργου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη
σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής, τόσο για τα
οχήματα όσο και για τους πεζούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην (14) σχετική.
6. Σε περίπτωση αλλαγής των όρων κυκλοφορίας που
περιγράφονται στην εγκεκριμένη από τον Δήμο Λαρισαίων μελέτη (Τεχνική Έκθεση - Σχέδια) θα πρέπει να
εκπονηθεί συμπληρωματική μελέτη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων για την εκτέλεση του υπ' όψη έργου, εφόσον μεταβληθούν οι αρχικά προβλεπόμενες συνθήκες
του έργου.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με
την υπ' αριθμ. 807/2017 κατά πλειοψηφία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων αλλά και οι (15)
και (16) σχετικές.
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8. Με την παρούσα δεν νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή
του υπόψη έργου (π.χ. άδεια εκτέλεσης εργασιών από
το τμήμα Οδοποιίας κ.λπ.).
9. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 2 Απριλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ι

Αριθμ. 883
(5)
Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Κατασκευή βάσεων και τοποθέτηση καμπινών και δικτύων
οπτικών ινών στις περιοχές Φερών, Καβησσού,
Πυλαίας και Δορίσκου Δήμου Αλεξανδρούπολης
Ν. Έβρου», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 49/2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α' 107/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το
αρθρ. 186, παράγ. ΣΤ, εδάφιο 18.
3. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης... ».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015 και ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις» περί Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
5. Την με αριθ. 14138 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης».
6. Την με αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 35748/
30-5-2017) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές σε οργανικές
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
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Θράκης και παροχή και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή»
στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
7. Την υπ' αριθ. 54218/11-07-2013 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης
αποφάσεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού περί κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων» (ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).
8. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
11 του ν. 3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του
ν. 4313/2014.
9. Το υπ' αριθ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
10. Την με αριθ. πρ. ΔΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων
στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων
του όρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)...».
11. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οκ/502/1-7-2003
απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και την αρ. απόφ.
ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 «Έγκριση 1 (Οδηγιών Μελετών Οδικών έργων Κατακόρυφης Σήμασνης Αυτοκινητοδρόμων
(ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (ΦΕΚ 905/β'/
20-5-2011) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
12. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006) «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων...».
13. Το με αριθ. πρωτ. 5434/23-02-2018 έγγραφο της
Α.Δ.Μ. - Θ./Τμ. Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου περί
ελέγχου νομιμότητας της αριθ. 49/2018 απόφασης του
Δ.Σ. Αλεξ/πολης (απ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 883/06-03-2018).
14. Το με αριθ. πρωτ. 3618/01-03-2018 έγγραφο του
Τμ/τος ΣΥΕ-ΣΚ της ΔΤΥ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η
49/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης σχετικά με την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Κατασκευή
βάσεων και τοποθέτηση καμπίνων και δικτύων οπτικών
ινών στις περιοχές Απαλός - ΒΙ.ΠΕ. Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου», η με αρ. 19 με αρ. πρωτ. 3618/29-01-2018
απόφαση προϊσταμένου Τμ/τος ΣΥΕ-ΣΚ και τρεις (3)
σειρές της κυκλοφοριακής μελέτης όπως εγκρίθηκε και
θεωρήθηκε στις 29-01-2018 από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου
Αλεξανδρούπολης (μελέτη εργοταξιακής σήμανσης τεχνική έκθεση ΣΧΕΔΙΟ 1 (στάδια 1-11) ΣΧΕΔΙΟ 1 (στάδια
12-14) ΣΧΕΔΙΟ 2 (στάδια 1-9) ΣΧΕΔΙΟ 2 (στάδια 10-28)
ΣΧΕΔΙΟ 3 (στάδια 1-3) ΣΧΕΔΙΟ 3 (στάδια 4-6) ΣΧΕΔΙΟ
4 (στάδια 1-5) ΣΧΕΔΙΟ 5 (στάδιο 1) ΣΧΕΔΙΟ 6 (στάδια
1-4) ΣΧΕΔΙΟ 6 (στάδια 5-8)και ΣΧΕΔΙΟ 6 (στάδια 9-26)
σε κλίμακα 1:500 της πολιτικού μηχανικού Δέσποινα Ν.
Μπελιάτη) (απ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 863/05-03-2018).
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15. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα,
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Tην εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Κατασκευή βάσεων και
τοποθέτηση καμπίνων και δικτύων οπτικών ινών στις περιοχές Φερών, Καβησσού, Πυλαίας και Δορίσκου Δήμου
Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου», σύμφωνα με την υπ' αριθ.
49/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης και τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης- τεχνική έκθεση ΣΧΕΔΙΟ 1 (στάδια 1-11) ΣΧΕΔΙΟ 1 (στάδια
12-14) ΣΧΕΔΙΟ 2 (στάδια 1-9) ΣΧΕΔΙΟ 2 (στάδια 10-28)
ΣΧΕΔΙΟ 3 (στάδια 1-3) ΣΧΕΔΙΟ 3 (στάδια 4-6) ΣΧΕΔΙΟ 4
(στάδια 1-5) ΣΧΕΔΙΟ 5 (στάδιο 1) ΣΧΕΔΙΟ 6 (στάδια 1-4)
ΣΧΕΔΙΟ 6 (στάδια 5-8) και ΣΧΕΔΙΟ 6 (στάδια 9-26) σε κλίμακα 1:500 της πολιτικού μηχανικού Δέσποινα Ν. Μπελιάτη- όπως εγκρίθηκε και θεωρήθηκε στις 29-01-2018
από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Συγκεκριμένα, το αντικείμενα εργασιών είναι η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών δικτυακών εργασιών
(συμμετρικά και οπτικά καλώδια) και λοιπών εργασιών
για την εγκατάσταση οπτικών ινών και οι κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις που απαιτούνται ανά οδό σύμφωνα με τεχνική
έκθεση (σχετικό 14) είναι:
1. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 367,1 μ μήκος,
10εκ πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 1 στάδια 1°-9°).
2. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 25,2,6μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με στένωση λωρίδας
Τ.Σ.3.1.1. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 1 στάδιο 10°).
3. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 53,6μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με στένωση λωρίδας
Τ.Σ.3.1.1.ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 1 στάδιο 11°).
4. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 125μ. μήκος, 10εκ.
πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ στένωση λωρίδας
Τ.Σ.3.1.1.ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 1 στάδιο 12°).
5. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 6,6μ. μήκος, 10εκ.
πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 1
στάδιο 13°).
6. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 48,3μ. μήκος, 10εκ.
πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ στένωση λωρίδας
Τ.Σ.3.1.1. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 1 στάδιο 14°).
7. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 8,2μ. μήκος, 10εκ.
πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 2
στάδιο 1°).
8. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 3,3μ. μήκος, 10εκ.
πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 2
στάδιο 2°).
9. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 49,8μ. μήκος, 10εκ.
πλάτος και 45εκ. Βάθος με στένωση λωρίδας Τ.Σ.3.1.1
.ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 2 στάδιο 3°).
10. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 51,8μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 2 στάδιο 4°).
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11. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 209,8μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 2 στάδιο 5°-9°).
12. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 418,1μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 2 στάδιο 10°-20°).
13. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 205,5μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 2 στάδιο 21°-25°).
14. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 41μ. μήκος, 10εκ.
πλάτος και 45εκ. βάθος με στένωση λωρίδας Τ.Σ.3.1.1.
ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 2 στάδιο 26°).
15. Ανώνυμη οδός 2, διάνοιξη τάφρου 32,9μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 2 στάδιο 27°).
16. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 9,2μ. μήκος, 10εκ.
πλάτος και 45εκ. βάθος με στένωση λωρίδας Τ.Σ.3.1.1.
ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 2 στάδιο 28°).
17. Φιλίππου, διάνοιξη τάφρου 3,7μ. μήκος, 10εκ.
πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία δύο
κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ
3 στάδιο 1°).
18. Φιλίππου και Δημοκρίτου, διάνοιξη τάφρου 11,3
μήκος,10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011
(ΣΧΕΔΙΟ 2 στάδιο 2°).
19. Δημοκρίτου, διάνοιξη τάφρου 110,2μ. μήκος,10εκ.
πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 3
στάδιο 3°).
20. Βασιλέως Γεωργίου Β', διάνοιξη τάφρου 71,3μ. μήκος, 10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με στένωση λωρίδας
Τ.Σ.3.1.1.ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 3 στάδιο 4°).
21. Βασιλέως Γεωργίου Β', διάνοιξη τάφρου 61,3μ. μήκος, 10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με στένωση λωρίδας
Τ.Σ.3.1.1 .ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 3 στάδιο 5°).
22. Βασιλέως Γεωργίου Β', διάνοιξη τάφρου 6,6μ. και
11,8μ. μήκος, 10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ
κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/
20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 3 στάδιο 6°).
23. Χαριλάου Τρικούπη, διάνοιξη τάφρου 76,7μ. μήκος, 10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με στένωση λωρίδας
Τ.Σ.3.1.1. και εναλλάξ κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων
Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 4 στάδιο 1°).
24. Χαριλάου Τρικούπη και Κωστή Παλαμά, διάνοιξη
τάφρου 95,5μ. μήκος, 10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με
στένωση λωρίδας Τ.Σ.3.1.1. και εναλλάξ κυκλοφορία δύο
κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ
4 στάδιο 2°).
25. Χαριλάου Τρικούπη και Κωστή Παλαμά, διάνοιξη
τάφρου 88,6μ. μήκος, 10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με
εναλλάξ κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ
905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 4 στάδιο 3°).
26. Χαριλάου Τρικούπη, διάνοιξη τάφρου 4,7μ. μήκος,10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφο-
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ρία δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011
(ΣΧΕΔΙΟ 4 στάδιο 4°).
27. Χαριλάου Τρικούπη και Αριστείδου, διάνοιξη τάφρου 9,2μ. μήκος,10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905
Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 4 στάδιο 5°).
28. Καβάφη και Πολυτεχνείου, διάνοιξη τάφρου 4,9μ.
μήκος, 10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος εργοτάξιο επί του
πεζοδρομίου Τ.Σ.3.1.5. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ
5 στάδιο 1°).
29. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 5,2μ. μήκος, 10εκ.
πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 6
στάδιο 1°).
30. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 70,5μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 6 στάδιο 2°).
31. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 36,5μ. μήκος,10εκ.
πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 6
στάδιο 3°).
32. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 81,1μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 6 στάδιο 4°).
33. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 83,1μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με στένωση λωρίδας
Τ.Σ.3.1.1. και εναλλάξ κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων
Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 6 στάδιο 5°).
34. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 79,2μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 6 στάδιο 6°).
35. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 32,2μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 6 στάδιο 7°).
36. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 39,1μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 6 στάδιο 8°).
37. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 180,8μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 6 στάδιο 9° - 14° ).
38. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 180,8μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 6 στάδιο 15° - 24°).
39. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 72,2μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 6 στάδιο 25°).
40. Ανώνυμη οδός, διάνοιξη τάφρου 55,8μ. μήκος,
10εκ. πλάτος και 45εκ. βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία
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δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905 Β΄/20-5-2011 (ΣΧΕΔΙΟ 6 στάδιο 26°).
Η παρούσα απόφαση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος να είναι
σύμφωνες με τις Τεχνικές Οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον. Οι κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις σήμανσης εκτέλεσης έργων, οι πινακίδες, (οι
θέσεις τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους), οι κώνοι, η απόσταση μεταξύ τους, ο φωτισμός, η διαμόρφωση των λωρίδων κ.λπ. θα πραγματοποιούνται σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων και τη Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης όπως εγκρίθηκε και θεωρήθηκε στις 29-01-2018 από τη Δ.Τ.Υ. του
Δήμου Αλεξανδρούπολης.
2. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος να είναι σύμφωνες
με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
3. Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων του θέματος έχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια τους να
αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του σε σχέση με το
ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα.
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
5. Το χρονικό διάστημα της κυκλοφοριακής ρύθμισης
σήμανσης θα είναι τρεις (3) μήνες μετά τη θεώρηση, από
την αρμόδια αστυνομική Αρχή της Άδεια τομής οδοστρώματος δρόμου.
6. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.
Τα πρωτότυπα σχέδια και η Τεχνική Περιγραφή που
αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διατηρούνται στο Αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) και στο αρχείο της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
εφαρμόζεται με την τοποθέτησης των οικείων πινακίδων
σήμανσης και των διαγραμμίσεων. Η απόφαση αυτή θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010).
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από
τη λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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