
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/ 
4.9.2007 (ΦΕΚ 1873/Β/2007) απόφασης, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

2 Ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης των δι-
αδικασιών ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του 
έργου «Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριξης 
διαδικασιών κεντρικού ελέγχου, οργάνωσης και 
διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής Δημοσίων 
και Ιδιωτικών έργων και Υποδομών» στην Δ/νση 
Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.).

3 Έγκριση της με αριθ. 35/2017 απόφασης του Δη-
μοτικού συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου που 
αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης) εντός του οικισμού Με-
λιδονίου του Δήμου Μυλοποτάμου.

4 Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης στην οδό Κ. 
Καραμανλή 15, στο Ξυλόκαστρο που αφορά σε 
παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης οχήμα-
τος ΑΜΕΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 160/2016 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 7867/1.9.2017 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/ 

4.9.2007 (ΦΕΚ 1873/Β/2007) απόφασης, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 35 παρ. 1 ν. 3577/2007 «Δη-

μιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμ-
ματος διά βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (130 
Α’), καθώς και παρ. 3 και 4, οι οποίες αντικαθιστούν τις 
διατάξεις του αρθρ. 113 παρ. 5 και 6β εδ. 1 ν. 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες δι-
ατάξεις» (101 Α’).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 5 παρ. 15 ν. 1894/1990 «Για 
την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατά-
ξεις» (110 Α’).

3. Τις διατάξεις των αρθρ. 3 και 4 ν. 2525/1997 «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (188 Α’).

4. Τις διατάξεις των αρθρ. 48 και 90 του κώδικα νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (98 Α’).

5. Τις διατάξεις του αρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.50/76/ 
121153/Γ1/13.11.2002 υπουργικής απόφασης «Ορισμός 
Προγραμμάτων Σπουδών, ωραρίου λειτουργίας και ωρο-
λογίου προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» 
(1471 Β’) και της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 51700/Γ1/21.5.2002 
υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπι-
αγωγείου» (679 Β’).

6. Τις διατάξεις του αρθρ. 40 ν. 849/1978 «Περί παρο-
χής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (232 Α’).

7. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168)

8. Το π.δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Α’/2015) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων».

9. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α’/2015) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων...».

10. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Το γεγονός ότι η λειτουργία ολοήμερων τμημάτων 
στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης δημι-
ουργεί πρόσθετες ανάγκες καθαρισμού των χώρων όπου 
στεγάζονται τα τμήματα αυτά καθότι τα προγράμματα 
λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων εφαρμόζονται 
πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των λοιπών 
σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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13. Την υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/4.9.2007 (ΦΕΚ 1873/Β/ 
2007) απόφαση «Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών 
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμ-
βαση μίσθωσης έργου», όπως έχει τροποποιηθεί με την 
κοινή υπουργική απόφαση 2/18254/0022/2008 (ΦΕΚ Β’ 
672/17.4.2008).

14. Τη με αριθ. πρωτ. Φ1/Α/1012/143454/Β1 εισήγη-
ση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’143), όπως αντι-
καταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του 
ν. 4337/2015 (Α’129), από τη Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από τις δι-
ατάξεις της παρούσας απόφασης, για το τρέχον σχολι-
κό έτος και χρονικό διάστημα 10 μηνών, προκαλείται 
δαπάνη συνολικού ύψους 45.000.000 ευρώ. Ειδικότερα 
για το τρέχον οικονομικό έτος προκαλείται δαπάνη για 
τη χρονική περίοδο από 1.9.2017 έως 31.12.2017 συ-
νολικού ύψους 18.000.000 ευρώ, ενώ για κάθε ένα από 
τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 45.000.000 ευρώ. Τυχόν μεταβολή θα 
εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά. Η ανωτέ-
ρω δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 2554 του ε.φ. 19-250 του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’).

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/4.9.2007 
απόφαση, «Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχο-
λείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
με σύμβαση μίσθωσης έργου», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, ως εξής:

1. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/
καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το δημόσιο 
με σύμβαση μίσθωσης έργου σε 2230,04 ευρώ κατά δι-
δακτικό έτος (10 μήνες), εφόσον το σχολείο λειτουργεί 
με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, μετά των κοινοχρήστων 
χώρων και χώρων υγιεινής, η αμοιβή των οποίων καθο-
ρίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

2. Το παραπάνω ποσό θα μειώνεται κατά 249,6 ευρώ 
ανά διδακτικό έτος για κάθε αίθουσα διδασκαλίας, εφό-
σον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες λιγότερες των έξι 
(6) και θα αυξάνεται αντίστοιχα κατά 352,56 ευρώ για 
κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το σχο-
λείο λειτουργεί με αίθουσες περισσότερες των έξι (6), με 
ανώτατο όριο τις δεκαοκτώ (18) αίθουσες διδασκαλίας.

3. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαρι-
στών/καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης που συνδέονται με το δημόσιο με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, σε 352,56 ευρώ κατά διδακτικό έτος 
(10 μήνες), για κάθε αίθουσα των ολοήμερων τμημάτων 
Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας.

4. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/
καθαριστριών για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώ-
ρων - χώρων υγιεινής, ανά σχολική μονάδα και σύμφω-
να με τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας κάθε σχολικής 
μονάδας, σε 20,5 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), 
για κάθε αίθουσα διδασκαλίας.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από το διδακτικό έτος 2017-
2018 και εντεύθεν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΔΟΥ/οικ./4587 (2)
Ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης των δι-

αδικασιών ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του 

έργου «Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριξης 

διαδικασιών κεντρικού ελέγχου, οργάνωσης και 

διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής Δημοσίων 

και Ιδιωτικών έργων και Υποδομών» στην Δ/νση 

Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της Νομο-

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α’ 29) 
και ισχύει.

2. Του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 
(Α’ 114) περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

3. Του προεδρικού διατάγματος 123/2016 (Α’ 208) 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με 
αριθμ. Δ16α/04/773/29-11-90 περί «Εξαίρεσης διοικη-
τικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών 
υπογραφών».

6. Του ν. 3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του π.δ. 109/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α’ 176).

8. Του ν. 4412/2016 (Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως διορθώθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδίως του άρθρου 180.

9. Του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α’74).
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Αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
1) Το γεγονός ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-

ρών σχεδιάζει την αναβάθμιση και τον εξορθολογισμό 
του περιβάλλοντος υλοποίησης δημοσίων - ιδιωτικών 
έργων και υποδομών με την δημιουργία νέων ευέλικτων 
πληροφοριακών συστημάτων.

2) Ότι στο υπό έκδοση νέο οργανόγραμμα του υπουρ-
γείου προβλέπεται η λειτουργία πληροφοριακών συ-
στημάτων σε διάφορες υπό σύσταση Διευθύνσεις και 
Τμήματα, όπως ενδεικτικά σε:

• ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ10).

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑ-
ΣΕΩΝ (Δ11), τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ.

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (Δ12).

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Δ7).

3) Ότι ήδη στο άρθρο 118 του ν. 4472/2017 (Α’74) νο-
μοθετήθηκε η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συ-
ντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στα νέα πληροφοριακά 
συστήματα.

4) Τα νέα πληροφοριακά συστήματα που προβλέπεται 
να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν στη Γενική Γραμ-
ματεία Υποδομών είναι τα:

Α. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης 
Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) 

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα (εφαρμογές):
• Εφαρμογή Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης 

Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ.)
• Εφαρμογή Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Αδειοδοτήσεων, (Κ.Η.Σ.Α.).
Β. Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους των 

Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.) 
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα (εφαρμογές):
• Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.Τ.)
• Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγρα-

φών (Σ.Ε.ΤΕ.Π.)
Γ. Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλα-

βών σε υποδομές και κτήρια λόγω φυσικών καταστροφών.
Δ. Ηλεκτρονικό σύστημα προσδιορισμού αξίας υπο-

δομής.
Ε. Ηλεκτρονικό Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής 

δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.) που 
περιλαμβάνει:

• Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών 
Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) {ενσωματώνει το Μητρώο Εμπειρίας 
Μελετητών (Μ.Ε.Μ.), το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευα-
στών (Μ.Ε.Κ.) και το Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοι-
πών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.)}.

ΣΤ. Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής 
Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε) που περιλαμβάνει:

• Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων {περιλαμβάνει 
το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έρ-
γων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε) και το Μητρώο Μελετητικών Επιχει-
ρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.)

• Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων {περιλαμβά-
νει το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων 
Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε.) και το Μητρώο Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.)

• Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Δι-
αχείρισης Έργων

• Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Και επειδή:
1) Η άρση των διαχωρισμών μεταξύ ιδιωτικών και 

δημοσίων έργων ως προς τις προδιαγραφές και τις δια-
δικασίες, η θέσπιση αντικειμενικών και ενιαίων προτύ-
πων προδιαγραφών και κανονισμών για την ανάθεση, 
εκτέλεση, λειτουργία και έλεγχο των έργων, η εγκαθί-
δρυση αντικειμενικών συστημάτων υπολογισμού του 
κόστους σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα της 
αγοράς, αλλά και η αναβάθμιση των φορέων και των 
διαδικασιών επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν 
από την υλοποίηση των έργων αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιχειρούμενη αναβάθμιση του συστήματος πα-
ραγωγής των έργων.

2) Η καταγραφή και η δημοσιοποίηση των απαραί-
τητων στοιχείων και των διαδικασιών υλοποίησης των 
έργων θα αναδείξουν την επιχειρούμενη προσπάθεια 
εξορθολογισμού, τεκμηρίωσης και λογοδοσίας του πε-
ριβάλλοντος υλοποίησης των έργων που είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση στην παρούσα φάσης της ελληνικής 
οικονομίας.

3) Η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των παραπάνω 
στόχων θα υλοποιηθεί με την ανάπτυξη και χρήση 
σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων που διασυν-
δέονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με ηλεκτρονικές 
εφαρμογές άλλων φορέων και υπηρεσιών. Επιπρόσθε-
τα, καθιερώνουν συγκεκριμένες προδιαγραφές δομών 
λειτουργίας των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών και των 
άλλων υπηρεσιών τεχνικού αντικειμένου.

4) Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών έχει εμπειρία σε 
θέματα δημιουργίας και λειτουργίας Μητρώων και ψηφι-
ακών εργαλείων καταγραφής και διαχείρισης υποδομών 
{έχει υλοποιήσει έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το 
μέτρο 2.4.: Πληροφοριακά Συστήματα του Ε.Π. Κοινω-
νία της Πληροφορίας}. Επιπλέον έχει πλήρη γνώση των 
θεμάτων που αφορούν στους συντελεστές και στις δι-
αδικασίες σχεδιασμού, ωρίμανσης και υλοποίησης των 
τεχνικών έργων και υποδομών και στο αντικείμενο της 
περιλαμβάνεται και η υλοποίηση δράσεων Ψηφιακής 
Σύγκλισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5) Το εν λόγω έργο είναι σημαντικό και επείγον αλλά η 
στελέχωση και παραγωγική λειτουργία των υπό σύσταση 
νέων οργανικών μονάδων του υπουργείου που εμπλέκο-
νται με τα υπόψη πληροφοριακά συστήματα, θα επιτευ-
χθεί μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος.
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6) Λόγω του επείγοντος και προκειμένου να μην 
υπάρξουν καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης 
του έργου, κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση της αρμοδιό-
τητας διαχείρισης των διαδικασιών ωρίμανσης για τη 
δημοπράτηση του έργου «Πληροφοριακά Συστήματα 
υποστήριξης διαδικασιών κεντρικού ελέγχου, οργάνω-
σης και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής Δημοσίων 
και Ιδιωτικών έργων και Υποδομών» στην Δ/νση Οδικών 
Υποδομών (Δ.Ο.Υ.), αποφασίζουμε:

1) Την ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης των δι-
αδικασιών ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου 
«Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριξης διαδικασιών 
κεντρικού ελέγχου, οργάνωσης και διαφάνειας στο σύ-
στημα παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων και 
Υποδομών» στην Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.).

2) Με άλλη απόφαση θα ορισθεί η Αναθέτουσα Αρχή 
για την δημοπράτηση του έργου θέματος.

3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θα προ-
κύψει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 1179 (3)
Έγκριση της με αριθ. 35/2017 απόφασης του Δη-

μοτικού συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου που 

αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (απαγόρευση 

στάσης και στάθμευσης) εντός του οικισμού Με-

λιδονίου του Δήμου Μυλοποτάμου. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α/1999) «Κύρωση του Κώ-

δικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ιοχύει και ειδικότερα το άρθρο 52 αυτού.

2) Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’/2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

3) Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

4) Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α’/2014) «Ρυθμίσεις θεμά-
των μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 48 παρ.9 
αυτού που αφορά σε ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας.

5) Το π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229 Α΄/2010) με θέμα «Οργα-
νισμός της Αποκέντρωσης Διοίκηση Κρήτης».

6) Το με αριθ. πρωτ. 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 Αποκεντρω-

μένων Διοικήσεων».
7) Το με αριθ. πρωτ. Οικ. 2095/8-10-2015 έγγραφο της 

Υπηρεσίας μας προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρή-
της: «Διευκρινίσεις -Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφορι-
ακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων των ΟΤΑ Περιφέρειας 
Κρήτης».

8) Την με αριθ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύ-
κλιο του Τμήματος ΣΤ’ της Δ/νσης Οδικών Έργων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα «Μέτρα 
ρύθμισης της 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 άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

9) Το με αριθ. πρωτ. ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγρα-
φο του Τμήματος ΣΤ’ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της 
Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού 
με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του 
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ-
θρο 48 του ν. 4313/2014».

10) Την με αριθ. πρωτ. οικ.563/09-03-2015 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΨ5ΕΟΡ1Θ-ΑΚΟ), με την οποία ανατίθεται 
στην Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου ο έλεγχος των αποφάσεων 
των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας που εμπίπτουν στις δια-
τάξεις του άρθρου 52 του ν. 2696/1999.

11) Την με αριθ. 14026/15-5-2017 υπουργική απόφαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών για το διορισμό της Συ-
ντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 
250/τ.ΥΟΔΔ).

12) Την με αριθ. πρωτ. οικ.8165 απόφαση της Συντονί-
στριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ)2247 
Β) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές 
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή συντο-
νιστή (Μ.Ε.Σ.) αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πρά-
ξεων, στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε 
υπάλληλους κατηγοριών Π.Ε. η Τ.Ε. της Δ/νσης Αλλοδα-
πών και Μετανάστευσης,σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρ. 12 του ν.4147 (ΦΕΚ τ.Α’ 98) όπως ισχύουν.

13) Την υπ’ αριθμ. 14/16 απόφαση από το πρακτικό 
6/28-09-2016 της Δημοτικής Κοινότητας Μελιδονίου Δή-
μου Μυλοποτάμου σύμφωνα με την οποία εισηγείται 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την απαγόρευση στά-
σης και στάθμευσης από την κεντρική πλατεία «Βασιλικό 
Πηγάδι» έως και την ιδιοκτησία Δασκαλάκη Ιωάννη του 
Γεωργίου επί της οδού που οδηγεί στον οικισμό Εξάντης, 
για την περίοδο από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου.

14) Την από 23-10-2016 Εισήγηση της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Μυλοποτάμου σχετικά με τις κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Μελιδονίου.

15) Την με αριθ. πρακτικού 1/07-2-2017 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυλοποτάμου με 
θέμα «Την έκδοση κανονιστικής απόφασης στον οικισμό 
Μελιδόνι του Δήμου Μυλοποτάμου, για την περίοδο από 
1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου για την απαγόρευση στά-
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σης και στάθμευσης από την κεντρική πλατεία «Βασιλικό 
Πηγάδι» έως και την ιδιοκτησία Δασκαλάκη Ιωάννη του 
Γεωργίου επί της οδού που οδηγεί στον οικισμό Εξάντης.

16) Την με αριθ. 35 απόφαση από το πρακτικό 2/ 
24-2-2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου με 
την οποία αποφασίζονται ομόφωνα οι κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα Μελιδονίου, όπως 
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της Δ/νσης Μελε-
τών του Δήμου.

17) Το με αριθ. πρωτ. 406/26-5-2017 έγγραφο της Δ/
νσης Διοίκησης- Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν.Ρεθύ-
μνου με θέμα «Έλεγχος της με αριθμό 35/17 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου που 
αφορά λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» σύμ-
φωνα με το οποίο η με αριθ. 35/2017 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου ελήφθη νομότυπα.

18) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη (300,00 ευρώ) 
η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυ-
λοποταμου, και συγκεκριμένα τον Κ.Α.70.01-6699.001, 
όπως αναφέρεται στη βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Μυλοποτάμου, με αριθ. πρωτ. 3760/7-4-2017, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
καθορίστηκαν με την με αριθμ. 35/2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποταμου στον οικισμό Με-
λιδονίου, όπως αυτή περιγράφεται στην τεχνική έκθεση 
της Δ/νσης Μελετών του Δήμου Μυλοποταμου (σχετ.14) 
και στη συνημμένη οριζοντιογραφία και συγκεκριμένα:

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης στον οικισμό Με-
λιδονι του Δήμου Μυλοποταμου,για την περίοδο από 1 
Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου που αφορά την απαγόρευ-
ση στάσης και στάθμευσης από την κεντρική πλατεία 
«Βασιλικό Πηγάδι» έως και την ιδιοκτησία Δασκαλάκη 
Ιωάννη του Γεωργίου επί της οδού που οδηγεί στον οι-
κισμό Εξάντης.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη της 
Δ/νσης Μελετών του Δήμου Ρεθύμνου ο οποίος υποχρε-
ούται καθ’ όλη την χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν 
λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την απο-
τελεσματικότητα των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο 
δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και 
συντηρώντας τα σχετικά έργα (π.χ. την σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει 
να εξυπηρετούν τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ).

4. Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από 
την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των 
διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

6. Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεση της όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ρεθύμνου, βάσει της 
οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ηράκλειο, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 183181 (4)
Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης στην οδό Κ. 

Καραμανλή 15, στο Ξυλόκαστρο που αφορά σε 

παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης οχήμα-

τος ΑΜΕΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 160/2016 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου« (ΦΕΚ 232Α/27.12.2010).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Το-
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/
ΥΟΔΔ/ 26.05.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και το με αριθ. πρωτ. 118604/29.05.2017 
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανά-
ληψης υπηρεσίας του Συντονιστή. 
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6. Η με αριθ. 130479/17 (ΦΕΚ 2113/Β/17) απόφαση του 
Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι με θέμα «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής».

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α’) Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις.

8. Το υπ’ αριθμ. 15109/19.05.2013 έγγραφο της Δ/
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».

9. Το ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α΄/22.03.2012) «Παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπο-
ρικά πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
52Α που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
στους χερσαίους χώρους λιμένων».

10. Το ν.4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29.04.2013) «Ανασυ-
γκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες   διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».

11. Το ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999) που αφορά 
την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

12. Το ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/02.03.2007) «Τροπο-
ποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».

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

14. Την υπ’ αριθ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ 
και Ι με την οποία ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για 
την έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.

15. Την αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 (ΦΕΚ 2302Β/ 
16.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υπο.Με.Δι. περί 
«Εγκρίσεων Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμ-
βάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους 
σε ί) περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και ii) περιοχές 
με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας».

16. Το ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261Α΄/17.12.2014) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμίσεων 
θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά συνο-
λικά το άρθρο 52 του ν.2696/1999.

17. Το υπ’ αριθ. 44836/05.03.2014 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 52 
του ΚΟΚ».

18. Το αριθ. 3042/08.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ του 
Υπουργείου Υπο.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη 
ΔΜΕΟ, των Κανονιστικών Αποφάσεων των Δημοτικών 
ή Κοινοτικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν. 3463/2006, Κύρωσης Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

19. Το αριθ. 2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΡ1Φ-
1Ο0) έγγραφο διευκρινήσεων-οδηγιών του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι, 
όπως συμπληρώθηκε με το 3487/130690/02.10.2014 
έγγραφο επίσης του Γ.Γ. Της ΑΔ/ΠΔΕ και Ι.

20. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ./220/15.01.2015 Εγκύκλιος 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπο.Με.Δι., (ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ).

21. Την αριθμ. 160/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης σύμφωνα με 
τα πρακτικά της 9ης/29-6-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. 
που αφορά σε παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήμα-
τος ΑΜΕΑ στην οδό Κ. Καραμανλή 15, για το όχημα με 
αρ. κυκλοφορίας ΚΡΤ 3616.

22. Την υπ’ αριθμ. 6610/26-5-2016 τεχνική έκθεση - 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης για παραχώρηση θέσης στάθ-
μευσης και αποκλειστική χρήση του οχήματος ΑΜΕΑ υπ’ 
αριθμ. ΚΡΤ-3616.

23. Την αριθμ. 35/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης. με 
θετική εισήγηση για παραχώρηση θέσης στάθμευσης 
οχήματος ΑΜΕΑ.

24. Το με αριθ. πρωτ. 2343/58418/11-7-2016 της Δ/
νσης Διοίκησης της ΑΔΠΔΕ και Ι (τμήμα Διοικητικού Οι-
κονομικού Ν. Κορινθίας).

25. Τα με αριθ. πρωτ. 6449/15.5.17 και με αριθ. πρωτ. 
10590/7.7.17 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.

26. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, με το συ-
νοδευτικό σχέδιο.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά 
την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης οχήματος 
ΑΜΕΑ με αρ. κυκλοφορίας ΚΡΤ 3616 επί της Κ. Καρα-
μανλή 15.

Η εν λόγω έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης η 
οποία αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 160/2016 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου 
Ευρωστίνης, γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 160/2016 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρω-
στίνης σύμφωνα μόνο με το Κεφ. ΙΑ) που αφορά στην 
χορήγηση μιας (1) θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ.

2. Το κόστος τόσο της προμήθειας όσο και της τοποθέ-
τησης των κατάλληλων πινακίδων θα βαρύνει τον Δήμο 
Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης. Οι πινακίδες θα αναγράφουν 
και τον αριθμό της απόφασης (160/2016).

3. Η επί τόπου τοποθέτηση των κατάλληλων πινακί-
δων σήμανσης, καθώς και η οριζόντια διαγράμμιση, θα 
υλοποιηθεί από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου Ξυλοκά-
στρου Ευρωστίνης.

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

5. Να τηρείται ο Κ.Ο.Κ.
6. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που 

έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς, καθώς και με την 
απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκλησή της.

7. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυ-
χόν παράνομες ενέργειες.

Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση 
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακρι-
βή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον 
αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 7 Αυγούστου 2017

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030830609170008*


