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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς.

2

Καθιέρωση δεκαοκτάωρης (18ωρης) λειτουργίας του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του δήμου Αγίας Παρασκευής όλες τις
ημέρες της εβδομάδας, καθώς και τα Σάββατα, τις
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

3

Διορισμός Ληξιάρχου στην Δ.Ε. Τρικέρων του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας.

4

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 148/2021 απόφαση
Δ.Σ. του Δήμου Καλαμαριάς επί της οδού Ερυθρού Σταυρού, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Α’ Ομάδα Επειγόντων έργων αποχέτευσης
έτους 2020 της ΕΥΑΘ Α.Ε».

5

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, «Ελληνικό Ωδείο ΑΜΕΕ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32256 ΕΞ 2021
(1)
Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184)
και ιδίως των άρθρων 14 και 15 και των παρ. 8 και 9 του
άρθρου 107.

Αρ. Φύλλου 4651

2. Του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων,
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133).
3. Της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45).
4. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
Γ. Την υπ’ αρ. 4251/30.08.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).
Δ. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) (Β’ 988).
Ε. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την
υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.
gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων
και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).
ΣΤ. Την ανάγκη ρύθμισης τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία επικύρωσης, καθώς και την ισχύ των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών
δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, ώστε να εξασφαλίζονται η ασφάλεια δικαίου και η νομιμότητα κατά την
έντυπη διακίνησή τους.
Ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

61476

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο
1. Η παρούσα ρυθμίζει τη διαδικασία επικύρωσης
των εκτυπώσεων των ηλεκτρονικών δημόσιων και των
ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε
διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Επίσης, ρυθμίζει ειδικότερα ζητήματα για την ισχύ των εκτυπώσεων αυτών
κατά την έντυπη διακίνησή τους.
2. Η παρούσα αφορά στις εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 13 του ν. 4727/
2020 και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων του
άρθρου 15 του ιδίου νόμου.
3. Η παρούσα ρυθμίζει τις εκτυπώσεις των εγγράφων
που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ιδίου ως άνω νόμου.
4. Οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εγγράφων (δημόσιων
και ιδιωτικών) γίνονται δεκτές από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. 57 του
άρθρου 2 του ν. 4727/2020, μόνο κατ’ εξαίρεση του κανόνα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 29 του ιδίου νόμου. Ειδικότερα, οι
διατάξεις της παρούσας, εφαρμόζονται όταν: α) είτε υφίσταται πρόσκαιρη αντικειμενική αδυναμία παραλαβής
ηλεκτρονικού εγγράφου από τον φορέα του δημόσιου
τομέα, β) είτε υφίσταται άλλου τύπου αδυναμία παραλαβής που διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γ) είτε όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα έχει επιλέξει μη ηλεκτρονικό
τρόπο επικοινωνίας με φορείς του δημόσιου τομέα στο
Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020.
5. Η επικύρωση των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων δεν είναι αναγκαία, εάν μπορούν να
επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης
με χρήση ΤΠΕ. Τέτοια περίπτωση συνιστούν τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Eνιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και κάθε άλλη
περίπτωση που το πρωτότυπο ηλεκτρονικό δημόσιο
έγγραφο ή το ηλεκτρονικό ακριβές αντίγραφο ή το ψηφιοποιημένο ηλεκτρονικό αντίγραφο φέρει μοναδικό
αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και παρέχεται η
δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί και ακρωνύμια:
α. Επικυρών: Ο αρμόδιος υπάλληλος της διοικητικής
αρχής ή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή ο
δικηγόρος.
β. Επικύρωση εκτύπωσης ηλεκτρονικού εγγράφου:
η διαδικασία κατά την οποία ο επικυρών, αφού αντιπαραβάλει και ταυτίσει το περιεχόμενο της εκτύπωσης ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου με
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το αντίστοιχο ηλεκτρονικό έγγραφο, επιθέτει σχετική
επισημειωματική πράξη στο σώμα της εκτύπωσης του
ηλεκτρονικού εγγράφου.
γ. ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δ. ΕΨΠ: Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr - ΕΨΠ).
2. Λοιπές λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται
έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο ν. 4727/2020 και
ιδίως το άρθρο 2 αυτού.
Άρθρο 3
Αποδεικτική ισχύς των εκτυπώσεων
ηλεκτρονικών δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων
1. Οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων
έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από τους φορείς του δημόσιου
τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις
εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά
ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς άλλη
διατύπωση ή επικύρωση, εφόσον είναι δυνατόν να
επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης
με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και παρέχεται η δυνατότητα
επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του
Δημοσίου.
2. Επικύρωση των εκτυπώσεων της παρ. 1 απαιτείται
όταν δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της ακρίβειας και
της ισχύος τους με χρήση ΤΠΕ, ιδίως όταν τα ηλεκτρονικά
δημόσια έγγραφα δεν φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό
αριθμό επαλήθευσης και δεν παρέχεται η δυνατότητα
επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του
Δημοσίου.
3. Επικύρωση των εκτυπώσεων απαιτείται σε κάθε
περίπτωση για τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα του
άρθρου 15 του ν. 4727/2020. Εφόσον επικυρωθούν οι
εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων,
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές, κατά την έντυπη διακίνησή τους, από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από
τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης
της χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες.
4. Όταν ένα ηλεκτρονικό έγγραφο εκτυπωθεί και επικυρωθεί, διακινείται ως έντυπο έγγραφο (έντυπη διακίνηση). Για την ηλεκτρονική διακίνησή του δεν απαιτείται
ουδεμία επικύρωση, καθώς διακινείται ως ηλεκτρονικό
έγγραφο με τα χαρακτηριστικά των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 4
Διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων
ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων
1. Το φυσικό πρόσωπο που αιτείται από κάθε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο την επικύρωση εκτύπωσης
του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου οφείλει, να έχει αποστείλει προηγουμένως στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του επικυρούντος,
το σχετικό ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.
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Δεν απαιτείται προηγούμενη αποστολή του ηλεκτρονικού εγγράφου, αν αυτό έχει περιέλθει με χρήση ΤΠΕ
στη διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας από τον εκδότη
του εγγράφου.
2. Ο επικυρών ελέγχει πρωτίστως εάν το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο φέρει τα απαραίτητα
στοιχεία. Τα απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρονικών
δημόσιων, εγγράφων ορίζονται στις παρ. 3, 4 και 5 του
άρθρου 13 του ν. 4727/2020. Τα απαραίτητα στοιχεία
των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων ορίζονται στην
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4727/2020.
3. Ακολούθως, ο επικυρών αντιπαραβάλλει το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού
εγγράφου με την εκτύπωση αυτού, προκειμένου να
επιβεβαιώσει την ταύτιση του περιεχομένου των δύο
μορφών του ίδιου εγγράφου. Ο επικυρών μπορεί να
εκτυπώσει ο ίδιος το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό
έγγραφο που έχει στην κατοχή του για τον σκοπό της
επικύρωσης.
4. Στη συνέχεια, ο επικυρών επιθέτει τη σχετική επισημειωματική πράξη επικύρωσης στο σώμα της εκτύπωσης
του ηλεκτρονικού δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου. Όταν
η επικύρωση γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο διοικητικής
αρχής ή ΚΕΠ, αναγράφονται τα εξής: α. Ο τίτλος του φορέα και η υπηρεσία αυτού που ενεργεί την επικύρωση,
β. Η φράση: «Ακριβές αντίγραφο», γ. Τα στοιχεία του
ενδιαφερόμενου (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία Α.Δ.Τ. ή άλλου μέσου ταυτοποίησης που προσκομίζεται), δ. Ο τόπος και η ημερομηνία της επικύρωσης,
ε. Το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του υπαλλήλου
που ενεργεί την επικύρωση, στ. Η επίσημη (στρογγυλή)
σφραγίδα της υπηρεσίας.
5. Για την επικύρωση από δικηγόρους ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4194/2013 (Α’ 208).
Άρθρο 5
Αποδεικτική ισχύς των εκτυπώσεων εγγράφων
που εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ
1. Οι εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων που
εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ και φέρουν τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με την ισχύ ακριβούς
αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της
παρ. 3 του ν. 4727/2020.
2. Η επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου
της παρ. 1 του αυτού άρθρου από τον λήπτη γίνεται
μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από
την ΕΨΠ, με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού
αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλλιθέα, 15 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 111248
(2)
Καθιέρωση δεκαοκτάωρης (18ωρης) λειτουργίας του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του δήμου Αγίας Παρασκευής όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και τα Σάββατα, τις
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/
2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 171 του ν. 3584/
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).
6. Την υπ’ αρ. 60/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού
Αγίας Παρασκευής περί καθιέρωσης δεκαοκτάωρης
(18ωρης) λειτουργίας του όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
7. Την υπ’ αρ. 1193/20-07-2021 βεβαίωση του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Αγίας Παρασκευής,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε λειτουργία σε 18ωρη βάση για όλες τις
ημέρες της εβδομάδας καθώς και λειτουργία Σάββατα,
Κυριακές και εξαιρέσιμες και συγκεκριμένα 06:00 έως
τις 24:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και 08:00 έως
24:00 για τα Σαββατοκύριακα, λαμβάνοντας υπόψη την
ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του νπδδ
και συγκεκριμένα για:
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: 22 άτομα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ

1

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

4

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4

ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

6

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

4

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ

22

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 4 άτομα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΥΕ ΚΛΑΔΟΥ ΚΛΗΤΗΡΩΝ/ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

Σύνολο θέσεων Τακτικού προσωπικού

4

Από τα ανωτέρω θα προκύψει δαπάνη ύψους 17.100 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Ο.Ε. 2021 και για τα
επόμενα έτη στους κάτωθι κωδικούς:
Κ.Α.
10. 6042.02
10.6022.01

15.6022.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ»
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΕΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (απογ/νές, Κυριακές και
εξαιρέσιμες)
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΕΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (απογ/νές, Κυριακές και
εξαιρέσιμες)

ΠΟΣΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021
1.000,00
5.000,00

5.000,00

15.6012.01

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1.000,00

10.6022.02

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1.100,00

10.6052.01
15.6052.01
15.6051.03

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

2.000,00
1.000,00

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ

1.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

17.100,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 190078
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στην Δ.Ε. Τρικέρων του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας.

(3)

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α’ 143), μετά την
αντικατάστασή τους (με τις παρ. 15 και 16) του άρθρου 9 του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).
3. Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως το
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» (Α’ 21) .
5. Τις διατάξεις της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).
6. Την υπ’ αρ. 92801/31.12.2020 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του
Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και ορισμός ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας», (ΥΟΔΔ 1094).
7. Την υπό στοιχεία οικ.6983/85785/01-06-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με Εντολή
Συντονιστή» (Β’ 2002) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.) στον
Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή
στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως», όπως διορθώθηκε (Β’ 2189).
8. Την υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21.12.2010 (Β’ 1984) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.
9. Την εγκύκλιο 65 (υπό στοιχεία Φ.127080/57510/31.12.2010) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Περί των ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από
συνένωση Ο.Τ.Α. με το ν. 3852/2010».
10. Το υπό στοιχεία Φ.131360/13554/14/14.8.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Ληξιάρχου.
11. Το υπό στοιχεία 61791/Σ.15782/04.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ληξίαρχοι της
νέας δημοτικής περιόδου».
12. Την υπ’ αρ. 17553/213695/6-12-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Β’ 4747), βάσει του υπ’ αρ. 11671/10.09.2019 εγγράφου του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου περί
ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου στο Δήμο Νοτίου Πηλίου.
13. Την από 01.09.2021 αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης της υπαλλήλου Ιωάννας Νιζάμη του Κυριάκου,
ληξιάρχου της Δ.Ε. Τρικέρων.
14. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ληξιάρχου των δημοτικών ενοτήτων του
Δήμου μας.
15. Το υπ’ αρ.: 15527/14.09.2021 έγγραφο του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, με συνημμένη την υπ’ αρ.
170/15249/08.09.2021 (Ορθή Επανάληψη 14.09.2021) απόφαση του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας,
αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου στην υπάλληλο του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, Μαρία Κόφφα του
Γεωργίου, να ασκεί καθήκοντα Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Τρικέρων του Δήμου Νοτίου Πηλίου, σε αντικατάσταση ληξιάρχου λόγω συνταξιοδότησης, μέχρι το πέρας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (2019-2023), ως εξής:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Ειδικότητα/ Μορφή
Εργασίας/ Βαθμός

Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Τρικέρων

Μαρία Κόφφα

Γεώργιος

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. με
βαθμό Γ’
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Η ανωτέρω θα ασκεί τα καθήκοντα του Ληξιάρχου στη
Δημοτική Ενότητα Τρικερών του Δήμου Νοτίου Πηλίου
Ν. Μαγνησίας από τη δημοσίευση της απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 16 Σεπτεμβρίου 2021
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 206977
(4)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 148/2021 απόφαση
Δ.Σ. του Δήμου Καλαμαριάς επί της οδού Ερυθρού Σταυρού, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Α’ Ομάδα Επειγόντων έργων αποχέτευσης
έτους 2020 της ΕΥΑΘ Α.Ε».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
3. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235).
4. Το άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/1999, Α’ 57) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
46 του ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του
ΚΟΚ» (Α’ 50) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του
ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’
261).
5. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης
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».
6. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.
7. Toν ν. 4784/2021 «Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση
διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και άλλες διατάξεις» (Α’ 40).
8. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 6952/14-02-2011 κοινής
υπουργικής απόφασης Β’ 420, των Υπουργών ΠΕΚΑ-Υπο-
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δομών, Μεταφορών και Δικτύων 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 των
πεζών».
9. Την υπ’ αρ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
10. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47) καθώς
και την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017 απόφαση Υπουργού
Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για
τον διορισμό Συντονιστή.
11. Το Κεφ. ΣΤ’ της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4735/
2020 «Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο
τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική
και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197).
12. Την υπό στοιχεία 55771/10-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΟΤΟΡ1Υ-ΩΒΑ) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. με θέμα
«Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης, της Γενικής
Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της
Α.Δ.Μ.Θ».
13. Της Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’ 905/2011).
14. Το υπ’ αρ. 29640/11-8-2021(υπ’αρ. ΔΙΠΕΧΩΣ 182007/
24-8-2021) έγγραφο του Δήμου Καλαμαριάς με το οποίο
διαβιβάζεται στην υπηρεσία ο φάκελος του έργου του
θέματος.
15. Το υπ’ αρ. 190758/1-9-2021(υπ’αρ. ΔΙΠΕΧΩΣ 190760/
1-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Απ.Δ.Μ/Θ με
το οποίο βεβαιώνεται το νομότυπο της υπ’ αρ. 148/
4-8-2021(ΑΔΑ: ΡΘΝΙΩΕΡ-ΗΚΛ) απόφασης Δ.Σ του θέματος.
16. Την υπ’ αρ. 148//4-8-2021(ΑΔΑ: ΡΘΝΙΩΕΡ-ΗΚΛ)
Απόφαση Δ.Σ του Δήμου Καλαμαριάς με συνημμένη
την από 8/7/2021 «Μελέτη κυκλοφοριακής σήμανσης
για έργο αποχέτευσης στην οδό Ερυθρού Σταυρού του
Δήμου Καλαμαριάς» με τα 2 σχετικά σχέδια [υπ’ αρ. σχεδίου: 1 (1η-2η φάση) και υπ’ αρ. σχεδίου: 2 (3η-4η φάση)]
που τη συνοδεύουν, όπως ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν και
εγκρίθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς.
17. Την υπ’ αρ. 1804/1-7-2021 σύμφωνη γνώμη του
ΟΣΕΘ Α.Ε. για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.
18. Το γεγονός οτι από την παρούσα Απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι
απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση τους, να
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εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της
κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 148/4-8- 2021(ΑΔΑ:
ΡΘΝΙΩΕΡ-ΗΚΛ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Καλαμαριάς επί της οδού Ερυθρού Σταυρού, στα
πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Α’ Ομάδα Επειγόντων
έργων αποχέτευσης έτους 2020 της ΕΥΑΘ Α.Ε» και συγκεκριμένα:
• 1η Φάση: Πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας
οχημάτων μήκους 45μ στο τμήμα της οδού Ερυθρού
Σταυρού από τη συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως ως τη συμβολή της με την οδό Ζηργάνου και
κυκλοφορία των οχημάτων μέσω παράπλευρων οδών.
Χρονική διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 1ης φάσης
εργασιών: Δύο (2) ημέρες.
• 2η Φάση: Αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων
μήκους 55μ στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Ερυθρού Σταυρού από τη συμβολή της με την οδό Ζηργάνου
έως και τη συμβολή της με την οδό Σουλίου με κατεύθυνση προς την οδό Σινώπης. Η κυκλοφορία των οχημάτων
θα πραγματοποιείται μέσω παράπλευρων οδών. Χρονική
διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 2ης φάσης εργασιών: Τέσσερις (4) ημέρες.
• 3η Φάση: Αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων
μήκους 80μ στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Ερυθρού Σταυρού από τη συμβολή της με την οδό Σουλίου
έως και τη συμβολή της με την οδό Αρκαδίου με κατεύθυνση προς την οδό Σινώπης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παράπλευρων οδών.
Χρονική διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 3ης φάσης
εργασιών: πέντε (5) ημέρες.
• 4η Φάση: Αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων
μήκους 40μ στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Ερυθρού Σταυρού από τη συμβολή της με την οδό Αρκαδίου
έως τη συμβολή της με την οδό Σινώπης με κατεύθυνση
προς την οδό Σινώπης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα
πραγματοποιείται μέσω παράπλευρων οδών. Χρονική
διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 4ης φάσης εργασιών: Δύο (2) ημέρες.
Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνοδεύονται
από προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις
που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους.
Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης υπάρχει στην Τεχνική Έκθεση και στο
σχετικά σχέδια που συνοδεύουν την απόφαση Δ.Σ του
θέματος (16ο σχ.), εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους
και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης θα εφαρμόζονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημερήσιας
λειτουργίας του εργοταξίου ανά φάση εργασιών. Με το
πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του εργοταξίου, οι εν
λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα απομακρύνονται και
η οδός θα αποδίδεται στην κυκλοφορία. Η έναρξη των
εργασιών ορίζεται με την τοποθέτηση της σχετικής εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, σηματοδοτών ή
των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα) ενώ ο ανάδοχος
έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως όλους
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τους εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδιο τμήμα Τροχαίας,
Αρμόδια τεχνική υπηρεσία κ.λπ.) για την έναρξη τους.
Με το πέρας ισχύος της παρούσης το σύνολο της εργοταξιακής σήμανσης θα απομακρυνθεί οδός θα αποδοθεί
πλήρως στην κυκλοφορία.
Αρμόδιος φορέας για την επιλογή και χωροθέτηση
της κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης κατ’ εφαρμογή των
σχετικών Οδηγιών, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος
φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2696/1999,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η εργοταξιακή σήμανση και τα περιοριστικά μέτρα
της παρούσης πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με
τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’ 905/2011) κατ’ εφαρμογή
των σχετικών τυπικών σχεδίων 3.1.4 για εργοτάξια σε
Αστικές οδούς προσαρμοσμένων στο υπό παρέμβαση
οδικό δίκτυο.
2. Για την έναρξη υλοποίησης των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων κάθε νέας φάσης θα πρέπει να έχουν αρθεί
οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της προγενέστερης φάσης.
3. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από
και προς τους χώρους εργασιών.
4. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει
ενημέρωση των επιχειρήσεων που τυχόν επηρεάζονται
από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.
5. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά).
6. Στην φάση πλήρους αποκλεισμού κυκλοφορίας
οδικού τμήματος, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς με γεωμετρικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά ικανά για την εξυπηρέτηση
του επιπλέον κυκλοφοριακού φόρτου. Εφόσον από την
αρμόδια υπηρεσία κρίνεται απαραίτητο, οι οδηγοί θα
πρέπει να ενημερώνονται με πληροφοριακές πινακίδες
για τις διαδρομές παράκαμψης μέσω παρακείμενων
οδών των κλειστών οδικών τμημάτων. Η χωροθέτηση
της σήμανσης για την καθοδήγηση των οδηγών στη
διαδρομή παράκαμψης θα πρέπει να είναι κατατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής κατ’ εφαρμογή των σχετικών
Προδιαγραφών δεδομένου ότι ο πλεονασμός μπορεί να
επιφέρει σύγχυση στους χρήστες της οδού.
7. Η εν λόγω έγκριση αφορά μόνο τα μέτρα ρύθμισης
της κυκλοφορίας και όχι την έγκριση της μελέτης εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
8. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
9. Η σήμανση θα πρέπει να προσαρμόζεται στις επικρατούσες συνθήκες φωτεινότητας ώστε να εξασφα-
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λίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ορατότητας σε όλους
τους χρήστες της οδού.
10. Η παρούσα ισχύει για τις κυκλοφοριακές συνθήκες
βάσει των οποίων συντάχθηκε η κυκλοφορική μελέτη
που συνοδεύει την απόφαση Δ.Σ του θέματος
11. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.
12. Η ΕΥΑΘ Α.Ε και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.
Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112).
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 22686
(5)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, «Ελληνικό Ωδείο ΑΜΕΕ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. 28 της παρ. 4 του άρθρου 94 και της παρ. 1
του άρθρου 95, του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
β. Του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 90) και του β.δ/τος 16/1966
«Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 7).
γ. Του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
δ. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004
απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού «Καθορισμός
προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β’ 1595).
ε. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994
απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέ-
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ρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (Β’ 123).
στ. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Διεκπεραίωση και
απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης» (Β’ 693).
2. Την υπ’ αρ. 7456/30-03-2021 αίτηση του Παρασκευόπουλου Ανδρέα του Ιωάννη, νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας «Ελληνικό Ωδείο ΑΜΕΕ» με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
3. Το από 14/6/2021 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέρεται στο κτίριο επί της οδού Γρ. Σαράφη 2, Τ.Κ. 17121, με
διακριτικό τίτλο «Ελληνικό Ωδείο ΑΜΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΜΕΕ»
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, το οποίο θα στεγαστεί σε ισόγειο χώρο του κτιρίου που βρίσκεται επί της
οδού Γρ. Σαράφη αρ. 2 στην πόλη της Νέας Σμύρνης και
θα έχει την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».
2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμήματα:
α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύνθεσης με τμήματα:
1. ΑΡΜΟΝΙΑΣ
2. ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. ΠΛΗΚΤΩΝ
2. ΕΓΧΟΡΔΩΝ
3. ΠΝΕΥΣΤΩΝ
4. ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. ΜΟΝΩΔΙΑΣ
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νέα Σμύρνη, 16 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Δήμαρχος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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