
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση της υπ’ αρ. 13/6-3-2020 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικών, 
Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών 
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ”, περί σύστασης μίας (1) 
προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε 
εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

2 Έγκριση της 144/2020 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων-Καματερού , περί 
σύστασης πέντε (5) προσωποπαγών θέσεων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, σε 
εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

3 Aντικατάσταση Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέ-
ρειας Γαστούνης Δήμου Πηνειού.

4 Έγκριση της υπ’ αρ. 41/2020 απόφασης της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων 
που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
(εργοταξιακού χαρακτήρα) στα πλαίσια του έρ-
γου «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Υποέργο 2: 
ΡΟΥΣΒΕΛΤ - ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ)» του Δήμου Λαρισαίων.

5 Έγκριση της υπ’ αρ. 93/2020 απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου που αφορά 
«Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης στον οικισμό 
Κάτω Γατζέας».

6 Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προ-
θεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώ-
σεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης 
προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές της με-
λέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για 
τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους 
προκαποδιστριακούς Δήμους Ευρωστίνης (πρώ-
ην κοινότητες Δερβενίου, Ευρωστίνη – Ροζενών, 
Χελυδορέου, Λυγιάς, Στομίου, Σαρανταπήχου) και 
Ξυλοκάστρου και στις Κοινότητες Γελιανιτίκων, 
Καμαρίου, Καρυάς, Κάτω Λουτρού, Λυκοποριάς, 
Μελισσίου, Πιτσών και Συκέας της Περιφεριακής 
Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και 
κωδικό KT1-08

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 54155/14225 (1)
   Έγκριση της υπ’ αρ. 13/6-3-2020 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικών, 

Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών 

Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ”, περί σύστασης μίας (1) 

προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε 

εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (Α΄ 228) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- 
Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 (Α΄ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυ-
βερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274) 
«Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις 
και λοιπές διατάξεις».

6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(Α΄ 241) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4456/2017 
(Α΄ 24) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανο-
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νισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πο-
λιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης 
του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

9. Το υπ' αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9 ΟΙΚ 18235/05.07.2016 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ) περί εφαρ-
μογής των διατάξεων του ν. 4389/2016 «Επείγουσες δι-
ατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονο-
μικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις” (Α΄ 94) - Ρυθμίσεις θεμάτων προσλήψε-
ων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών 
αποφάσεων».

10. Την υπ’ αρ. 2139/2019 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίζεται ότι 
η σύμβαση που συνδέει την ενάγουσα με το εναγόμε-
νο αποτελεί μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποχρεώνει το 
εναγόμενο να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερό-
μενες υπηρεσίες της ενάγουσας,με την ειδικότητα και 
στη θέση που απασχολείτο καταβάλλοντας τις νόμιμες 
αποδοχές της

11. Την υπ’ αρ. 76/5-12-2019 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, 
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων 
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για 
τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 2139/2019 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

12. Το υπ’ αρ. 181/9-1-2020 πιστοποιητικό του Πρωτο-
δικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων 
ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 2139/2020 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

13. Την υπ’ αρ. 13/6-3-2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτι-
στικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ”, περί σύστα-
σης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε 
εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

14. Την υπ’ αρ. 375/16-6-2020 βεβαίωση του ΝΠΔΔ 
αναφορικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη 
δαπάνης μισθοδοσίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 13/6-3-2020 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, 
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων 
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ”, περί 
σύστασης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΕΒΑΝΤΗ
ΟΝΟΜΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανι-

σμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ Κοινωνικών, 
Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστη-
ριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας “ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ”. Η εν λόγω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
28.376,76 ευρώ περίπου σε βάρος των Κ.Α 15.6021.001 
και 15.6052.001 του προϋπολογισμού του νομικού προ-
σώπου, οικονομικού έτους 2020. Ανάλογη δε δαπάνη 
ύψους 48.645,87 ευρώ θα προβλεφθεί στους αντίστοι-
χους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονο-
μικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 47686/12501 (2)
Έγκριση της 144/2020 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων-Καματερού , περί 

σύστασης πέντε (5) προσωποπαγών θέσεων με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-

νου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, σε 

εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (Α΄ 228) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», όπως ισχύει

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κατα-
πολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 (Α΄ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυ-
βερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 
(Α΄ 143) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274) 
«Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις 
και λοιπές διατάξεις».

6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(Α΄ 241) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4456/2017 
(Α΄ 24) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πο-
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λιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης 
του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

9. Την υπ’ αρ. 1274/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), με 
την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγοντες συνδέονται 
με το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ως καθολι-
κό διάδοχο της αρχικής εργοδότριάς τους με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την έναρξη 
της απασχόλησής τους σε μία ενιαία σύμβαση εξαρτη-
μένης εργασίας αορίστου χρόνου.

10. Την υπ’ αρ. 5945/2019 απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Αθηνών (3ο Τμήμα Εργατικών Διαφορών), με 
την οποία απορρίπτεται η έφεση κατά της 1274/2017 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

11. Το υπ’ αρ. 218/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδι-
κείου Αθηνών.

12. Την υπ’ αρ. 144/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, περί 
σύστασης πέντε (5) προσωποπαγών θέσεων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Δήμο 

Αγίων Αναργύρων-Καματερού , σε εφαρμογή αμετάκλη-
της δικαστικής απόφασης.

13. Το υπ’ αρ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η από-
φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία 
αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους 
ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί 
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα 
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρε-
ούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3068/2009 σε συνδυασμό με τα άρθρα 
321, 324, 904 παρ. 2 περ. α’ του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 144/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, 
περί σύστασης πέντε (5) προσωποπαγών θέσεων με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον 
Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, σε εφαρμογή αμε-
τάκλητης δικαστικής απόφασης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΜΝΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΑΝΘΟΥ ΜΑΝΘΟΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1

ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΣΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αγίων Αναρ-
γύρων - Καματερού. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
45.000,00 € περίπου, στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγίων Αναργύρων σε βάρος των Κ.Α. 15.6021.0006 και 
15.6052.0001, ανάλογη δε δαπάνη θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων 
οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 121506 (3)
Aντικατάσταση Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέ-

ρειας Γαστούνης Δήμου Πηνειού. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 

«περί ληξιαρχικών πράξεων».
2. Του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 139/2010 (Α΄ 232) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου».

4. Την υπ’ αρ.  15870/15.05.2017 (ΥΟΔΔ 250) υπουργική 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5. Την υπ΄ αρ. 140634/22.06.2017 (Β’ 2208) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβα-
σης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» 
στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών 
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της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου

6. Την υπ΄αρ. Φ.127080/57460/21-12-2010 (Β΄ 1984) 
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ. περί Υποδιαίρεσης λη-
ξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.

7. Την υπ’ αρ. 65/31-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α. 
και Η.Δ., περί των ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων 
που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον 
ν. 3852/2010.

7. Την υπ’ αρ. 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα: τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 
344/1976 και άλλες διατάξεις.

8. Την υπ’ αρ. 34012/03-03-2020 απόφαση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄ 1184), με την οποία ανα-
τέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχων στις Ληξιαρχικές Περι-
φέρειες του Δήμου Πηνειού Περιφερειακής Ενότητας 
Ηλείας.

9. Την υπ΄αρ. 6682/10-07-2020 έγγραφο του Δημάρχου 
του Δήμου Πηνειού, με το οποίο προτείνει την αντικα-
τάσταση της Ληξιάρχου της ληξιαρχικής Περιφέρειας 
Γαστούνης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, Θεοδωρο-
πούλου Μαρίας του Δημητρίου, λόγω παραίτησής της, 
από τoν υπάλληλο του Δήμου Κοκκορίνο Κωνσταντίνο 
του Δημητρίου κατηγορίας- κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λο-
γιστικού με βαθμό Α΄.

7. Με την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί-
ζουμε:

1. Αντικαθιστούμε την Ληξίαρχο της Ληξιαρχικής Περι-
φέρειας Γαστούνης, του Δήμου Πηνειού, Περιφερειακής 
Ενότητας Ηλείας, Θεοδωροπούλου Μαρία του Δημητρί-
ου, λόγω παραίτησής της, και αναθέτουμε την άσκηση 
καθηκόντων Ληξιάρχου στον υπάλληλο του Δήμου, Κοκ-
κορίνο Κωνσταντίνο του Δημητρίου κατηγορίας- κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α΄.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει 
η υπ’ αρ. 34012/03-03-2020 απόφαση του Συντονι-
στή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄ 1184), μόνο κατά το 
μέρος με το οποίο ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου 
Γαστούνης, στην Θεοδωροπούλου Μαρία του Δημη-
τρίου.

Κατά τα λοιπά η παραπάνω απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφασή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως.

  Πάτρα, 29 Ιουλίου 2020

Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προΐσταμένη του Τμήματος Τ.Α. 
και Ν.Π. Πάτρας

ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ

    Αριθμ. 118542 (4)
Έγκριση της υπ’ αρ. 41/2020 απόφασης της Επι-

τροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων 

που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμί-

σεις (εργοταξιακού χαρακτήρα) στα πλαίσια του 

έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Υποέργο 2: 

ΡΟΥΣΒΕΛΤ - ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ)» του Δήμου Λαρισαίων. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
των για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 138/2010 (Α΄ 231) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».

4. Την υπ΄αρ. 13917/15-5-2017 απόφαση Υπ. Εσωτερι-
κών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα 
του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

5. Τον ν. 2696/1999 (Α΄ 57) που αφορά στην κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), και ιδίως το άρ-
θρο 52 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) περί Δημοσί-
ευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

7. Την παρ. 13 του άρθρο 5 περί «Ρυθμίσεων θεμάτων 
ΟΤΑ» του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

8. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

9. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης 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 Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10 .Το υπ' αρ. 2874/173392/18-11-2013 έγγραφο της 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ-
λάδας με θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ 
και στους χερσαίους χώρους λιμένων”.

11. Την υπ’ αρ. οικ. 11181/136302/28-8-17 (ΑΔΑ: 
6Δ5ΕΟΡ10-ΩΩ3) απόφαση του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με 
θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9663/97430/2-9-2013 
απόφασης της Γ.Γ. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ΄αρ. 1122/9732/28-01-2014 απόφαση, αναφορικά με 
την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 
52Α του ν. 2696/1999».

12. Την υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/Ο/6952 κοινή υπουργική από-
φαση (Β΄ 420/2011) με θέμα: "Υποχρεώσεις και μέτρα 
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλε-
ση εργασιών σε κοινοχρήστους χώρους πόλεων και 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των 
πεζών".



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37487Τεύχος B’ 3644/02.09.2020

13. Την υπ’ αρ. 40264/4971 υπουργική απόφαση 
(Β΄  2201/2007) “Προδιαγραφές κατασκευής και τοπο-
θέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίων σε στάσεις 
λεωφορείων σε διασταυρώσεις».

14. Την υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 905) με θέμα: "Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Έργων 
Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ 
-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτε-
λούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)."

15. Την υπ΄αρ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-15 εγκύκλιο του 
ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: "Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για 
την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 52, του ν. 2696/1999 
(ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48, 
του ν. 4313/2014".

16. Το υπ’ αρ. ΔΟΥ/277/Φ-252/26-03-2018 έγγραφο 
του ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΟΥ/Τμήμα Ε΄με θέμα: "Μέτρα ρύθμι-
σης της - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52, του 
ν. 2696/99 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 48, του ν. 4313/2014".

17. Την υπ΄ αρ. 41/2020 (ΑΔΑ: ΨΨ3ΝΩΛΞ-8ΓΓ) από-
φαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λαρισαίων 
με θέμα “Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά την 
έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθ-
μισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΔΡΟΜΟΙ 
ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Υποέργο 2: ΡΟΥΣΒΕΛΤ - ΗΛΙΟ-
ΔΩΡΟΥ)» του Δήμου Λαρισαίων.

18. Την υπ’ αρ 101772/9-7-2020 (α.π. 101788/9-7-2020 
ΔΙΠΕΧΩΣΧ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 9ΠΝ8ΟΡ10-
ΧΩ9) με την οποία κρίθηκε νόμιμη και μας διαβιβάστηκε η 
υπ’ αρ. 41/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Δήμου Λαρισαίων με συνημμένα τα κάτωθι έγγραφα.

i. Την μελέτη εργοταξιακής σήμανσης ελεγμένη και 
θεωρημένη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λαρισαίων αρμόδια υπηρεσία για την συντήρηση 
της οδού, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 10 του 
ΚΟΚ.

ii. Το υπ’ αρ. 4680/Φ15/28-5-2020 έγγραφο της Αστικό 
ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε. με το οποίο συναινούν για τις προ-
τεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τροποποιήσεις 
στα δρομολόγια των γραμμών κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών.

iii. Το υπ’ αρ. 274/22-5-2020 έγγραφο του Υπεραστικού 
ΚΤΕΛ Λάρισας με το οποίο συναινούν με τις προτεινόμε-
νες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται 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, αποφα-
σίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) της υπ’ αρ. 41/2020 
Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λα-
ρισαίων, στα πλαίσια του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Υποέργο 2 : ΡΟΥΣΒΕΛΤ - ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ)» 
του Δήμου Λαρισαίων όπως αυτή περιγράφεται στην 

παραπάνω απόφαση και στην θεωρημένη εργοταξιακή 
μελέτη σήμανσης.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

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, κλπ) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας, 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 εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος - έξοδος 
των κατοικιών και καταστημάτων.

4. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική και έκτακτη) 
της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε 
καλή κατάσταση καθ' όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμο-
γής 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 εκά-
στοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου 
και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

5. Η μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε 
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να κα-
λυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών 
του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

6. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτι-
σμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα τη νύχτα.

7. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν την 
ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανά-
γκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, περιπολικά αστυ-
νομίας).

8. Να ληφθεί υπόψη όπου απαιτείται η εφαρμογή του 
παραρτήματος Β, μέτρα αντιστήριξης σε παρόδια σκάμ-
ματα, γεφύρωσης σκαμμάτων (σελ. 13579 έως 13586, 
Β΄ 905/2011).

9. Να διατηρούνται επαρκή τα μέτρα ρύθμισης της 
κυκλοφορίας, όταν οι δραστηριότητες στις ζώνες ερ-
γοταξίου, παύουν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο.

10. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έρ-
γου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής 
σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, κλπ) 
δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση 
της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να 
εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, 
επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού 
δικτύου της περιοχής, τόσο για τα οχήματα όσο και για τους 
πεζούς, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.

11. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της κυκλο-
φοριακής ρύθμισης, ο ανάδοχος διακόπτει προσωρινά 
τις εργασίες και υποβάλλει εκ νέου την τροποποιημένη 
κυκλοφοριακή ρύθμιση για έγκριση.
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12. Η διάρκεια των εργασιών θα είναι η ίδια με την 
προθεσμία εκτέλεσης του έργου και τις πιθανές παρα-
τάσεις του όπως αυτές κάθε φορά εγκρίνονται από την 
αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, σύμφωνα 
με το άρθρο 145 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

13. Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια η οποία θα 
καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές αστυνόμευσης της 
οδού.

14. Να υπάρξει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους 
φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (πυρο-
σβεστική, ΕΚΑΒ, κλπ) προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι κυκλοφοριακές συνθήκες που δημιουργούνται. Πα-
ράλληλα να προηγηθεί η κατάλληλη και έγκαιρη ενη-
μέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής 
του εργοταξίου.

15. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με 
την υπ’ αρ. 41/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Λαρισαίων.

16. Με την παρούσα δεν νομιμοποιούνται τυχόν πα-
ράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδο-
τήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλο-
ποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή 
του υπόψη έργου (π.χ. άδεια εκτέλεσης εργασιών από 
το τμήμα Οδοποιίας κ.λπ.).

Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 28 Ιουλίου 2020

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 118528 (5)
Έγκριση της υπ’ αρ. 93/2020 απόφασης του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου που αφορά 

«Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης στον οικι-

σμό Κάτω Γατζέας». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
των για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 138/2010 (Α΄ 231) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».

4. Την υπ' αρ. 13917/15-05-2017 απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) περί διορισμού του Νικολάου 
Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

5. Τον ν. 2696/1999 (Α΄ 57) που αφορά στην κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), και ιδίως το άρ-
θρο 52 και 52Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) περί δημοσί-
ευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

7. Την παρ. 13 του άρθρο 5 περί «Ρυθμίσεων θεμάτων 
ΟΤΑ» του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

8. Τις υπ' αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

9. Το υπ' αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης 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 Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10. Το υπ' αρ. πρωτ. 2874/173392/18-11-2013 έγγραφο 
της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 
Ελλάδας με θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρί-
σεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους 
ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων”.

11. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 11181/136302/28.08.2017 
(ΑΔΑ: 6Δ5ΕΟΡ10-ΩΩ3) απόφαση του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
με θέμα: «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
9663/97430/2-9-2013 απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Στ. Ελ., 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1122/9732/28.1.2014 
απόφαση, αναφορικά με την άσκηση αρμοδιότητας σύμ-
φωνα με τα άρθρα 52 και 52 Α του ν. 2696/1999, όπως 
ισχύει».

12. Τα υπ’ αρ. Δ.O.Y./277/Φ.252/26-3-2018, Δ.O.Y./οικ. 
2696/Φ252/18-5-2018 έγγραφα του ΥΠΟ.ΜΕ. σχετικά με 
διευκρινήσεις περί διαδικασιών όσο αναφορά τα μέτρα 
ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδική Κυκλοφορίας 
ν. 2696/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

13.Το υπ’ αρ. Δ.O.Y./οικ/3715/Φ253/16-7-2018, έγγρα-
φο του ΥΠΟ.ΜΕ. σχετικά με γενικές κατευθύνσεις για μι-
κρής κλίμακας περιοδικές πεζοδρομήσεις.

14. Την υπ’ αρ. 25/2020 (ΑΔΑ: 638ΛΩΚΧ-Γ2Τ) απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νοτίου Πηλίου με 
θέμα: “Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης στον 
οικισμό Κάτω Γατζέας”.

15. Την υπ’ αρ. 93/2020 (ΑΔΑ: 6ΜΞΒΩΚΧ-ΕΡΦ) από-
φαση του Δ.Σ. Δήμου Νοτίου Πηλίου με θέμα: “Έγκριση 
μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης στον οικισμό Κάτω 
Γατζέας” η οποία μας διαβιβάστηκε με το α.π. 5836/20-
5-2020 (α.π. 81900/17-6-2020 ΔΙΠΕΧΩΣΧ) έγγραφο του 
Δήμου Νοτίου Πηλίου.

16. Την υπ’ αρ. 107696/16-7-2020 (ΑΔΑ: Ψ1Α7ΟΡ10-
ΔΔΣ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Α.Δ.Θ.Στ.Ε. της υπ’ αρ. 93/2020 
απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Νοτίου Πηλίου με την οποία 
βρέθηκε νόμιμη η εν λόγω απόφαση.

17. Το α.π. 9940/9-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νοτίου Πηλίου με την οποία 
βεβαιώνεται ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτεί-
νονται δεν επηρεάζουν την κυκλοφορία του υπεραστκού 
ΚΤΕΛ Μαγνησίας.

18. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
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λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
και επειδή:

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιο-
λογούνται επαρκώς από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου Νοτίου Πηλίου, δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες 
μαζικής μεταφοράς (όπως αναφέρεται στο 17 σχετικό) 
και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη 
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας που 
λήφθηκαν με την υπ’ αρ. 93/2020 απόφαση του Δ.Σ. 
Δήμου Νοτίου Πηλίου (υπ’ αρ. 25/2019 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), με θέμα “Έγκριση μελέτης 
κυκλοφοριακής ρύθμισης στον οικισμό Κάτω Γατζέας” 
όπως αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο-
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ).

Τα λοιπά μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα 
απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να εί-
ναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με 
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, όπως και τα υλικά και η εφαρ-
μογή της οριζόντιας σήμανσης και σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 10 του ΚΟΚ (όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει).

Με την παρούσα Απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυχόν 
παράνομες ενέργειες.

Παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με την υπ’ 
αρ. 93/2020 απόφαση του Δ.Σ. Νοτίου Πηλίου (σχετική η 
υπ’ αρ. 25/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Το παρόν έγγραφο μας δεν υποκαθιστά απαιτούμε-
νες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν 
για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυ-
γή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε διά-
στημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Λάρισα, 28 Ιουλίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

    Αριθμ. απόφ. 105/13/23.07.2020 (6)
Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προ-

θεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώ-

σεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης 

προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές της μελέ-

της με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για τη 

δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους προ-

καποδιστριακούς Δήμους Ευρωστίνης (πρώην 

κοινότητες Δερβενίου, Ευρωστίνη – Ροζενών, Χε-

λυδορέου, Λυγιάς, Στομίου, Σαρανταπήχου) και 

Ξυλοκάστρου και στις Κοινότητες Γελιανιτίκων, 

Καμαρίου, Καρυάς, Κάτω Λουτρού, Λυκοποριάς, 

Μελισσίου, Πιτσών και Συκέας της Περιφεριακής 

Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοπον-

νήσου και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» 

και κωδικό KT1-08 .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 

του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγ-
γραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρ-
θρου 3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου 6 του 
ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του 
άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατά-
ξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» 
(Α' 156), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και 
την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 5).

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ. 2 του 
ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια 
σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄88).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13Α του 
ν. 2308/1995, όπως ισχύει.

5. Την υπ΄ αρ. ΓΔ 1088/2025101/17.07.2020 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Άρθρο Μόνον
Καθορίζεται η 10η Μαΐου 2021, ως ημερομηνία μέ-

χρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων 
δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 8 του 
ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης δι-
όρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα 
στα άρθρα 2 παρ. 8 και 6 παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως 
ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, για το σύ-
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νολο των ακινήτων που βρίσκονται στην Περιφερειακή 
Ενότητα Κορινθίας, στους προκαποδιστριακούς Δήμους 
Ευρωστίνης (πρώην κοινότητες Δερβενίου, Ευρωστίνη – 
Ροζενών, Χελυδορέου, Λυγιάς, Στομίου, Σαρανταπήχου) 
και Ξυλοκάστρου και στις Κοινότητες Γελιανιτίκων, Καμα-
ρίου, Καρυάς, Κάτω Λουτρού, Λυκοποριάς, Μελισσίου, 
Πιτσών και Συκέας, της μελέτης με κωδικό KT1-08.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036440209200008*


		2020-09-02T17:09:19+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




