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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας.

2 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων σύμφωνα με την υπ’ αριθ.879/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών 
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Αναπλάσεις 
κεντρικών αξόνων Σερρών έτους 2018».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 2508 (1)
  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπη-

ρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ.1 του ν.3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ.136/2010, «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 28Α του 
ν.4325/2015: «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κατα-
πολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το 
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν.4368/2016.

4. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διο-
ρισμού της Μαρίας Κοζυράκη ως Συντονίστριας Α.Δ.Κ.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 
(ΦΕΚ 212/τ.Α 718-12-2018): «Κατάργηση των διατάξεων 
περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνι-
κή Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 
2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων 
και άλλες διατάξεις».

6. Τις αρ. πρωτ.: 1921/11-1-2019 (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7- 
Π16) και αρ. πρωτ.: 4947/24-1-2019 (ΑΔΑ: 6Λ5Ν465ΧΘ7-
ΚΛΑ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Την αρ. πρωτ.: 13504/27-10-2011 απόφαση (ΦΕΚ 2905/ 
τ.Β’/21-12-2011) με την οποία εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δή-
μου Ιεράπετρας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αρ. πρωτ.: 
14963/21-10-2014 (ΦΕΚ 2917/τ. Β’/29-10-2014), 571/ 
25-1-2016 (ΦΕΚ 237/τ.Β’/9-2-2016) και 2568/1-3-2016 
(διόρθωση σφάλματος: ΦΕΚ 838/τ.Β΄/30-3-2016) όμοιες.

8. Τις αρ. 4/14-1-2019 και 28/6-2-2019 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας περί τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου.

9. Τις αρ. 1/7-1-2019 και 4/4-2-2019 αποφάσεις της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας περί 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του οικείου Δήμου.

10. Την αρ. πρωτ.: 113/16-1-2019 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ.: 
«ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, σύμφωνα με την οποία 
ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στον 
ανωτέρω Φορέα στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοή-
θεια στο Σπίτι» τη 18-12-2018 ήταν δεκαέξι (16).

11. Επιπλέον, συνιστάται μία (01) θέση Δ.Ε. Οδηγών, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018, 
η οποία καλύπτεται κατά τις αναλογίες και με τη διαδικα-
σία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998(Α’/220)

12. Την προαναφερόμενη αρ. 28/6-2-2019 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, από την οποία 
προκύπτει ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 253.311,12 €, 
αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την αρ. 13504/27-10-2011 απόφαση 
(ΦΕΚ 2905/τ.Β΄/21-12-2011) με την οποία εγκρίθηκε ο 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιεράπετρας, όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις αρ. πρωτ.: 14963/21-10-2014 (ΦΕΚ 2917/τ.Β’/ 
29-10-2014), 571/25-1-2016 (ΦΕΚ 237/τ.Β΄/9-2-2016) και 
2568/1-3-2016 (διόρθωση σφάλματος: ΦΕΚ 838/ τ.Β΄/
30-3-2016) όμοιες, ως εξής:

1) Το άρθρο 12: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, δια-
μορφώνεται ως εξής:

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδεί-
ας και Πολιτισμού είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και 
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την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών 
ισότητας των φύλων, καθώς και για την προστασία και 
προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, 
με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των 
σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το τμήμα είναι 
αρμόδιο για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την 
προώθηση της Διά Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχε-
διασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και την άσκηση όλων των 
αρμοδιοτήτων που αφορούν το Πρόγραμμα Βοήθεια 
στο Σπίτι. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήμα-
τος στο πλαίσιο της αποστολής του αφορούν όσες δεν 
έχουν παραχωρηθεί στο αντίστοιχο ΝΠΔΔ του Δήμου 
και καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, 
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

2) Το άρθρο 23: Οργανικές θέσεις με σχέση εργασί-
ας Δημοσίου Δικαίου, τροποποιείται με την προσθήκη 
παραγράφου 6 και συμπληρώνεται με τη σύσταση των 
ακόλουθων δεκαεπτά (17) νέων οργανικών θέσεων με 
σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, ως εξής:

6) θέσεις προσωπικού απασχολούμενου στο πλαίσιο 
του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»:

- τέσσερεις (04) θέσεις κατηγορίας/κλάδου Τ.Ε. Κοινω-
νικών Λειτουργών,

- τέσσερεις (04) θέσεις κατηγορίας/κλάδου Δ.Ε. Βοη-
θών Νοσηλευτών,

- οκτώ (08) θέσεις κατηγορίας/κλάδου Υ.Ε. Οικογενει-
ακών Βοηθών και

- μία (01) θέση κατηγορίας/κλάδου Δ.Ε. Οδηγών, η 
οποία θα καλυφθεί κατά τις αναλογίες και με τη διαδικα-
σία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (τ.Α’/220).

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
253.311,12 ευρώ, η οποία, δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 
91 του ν. 4583/2018, ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, 
καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βο-
ήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και 
αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
στους δικαιούχους δήμους, ενώ από το 2020 και εφεξής, 
εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους 
δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών 2310401001).

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ.: 13504/27-10-2011 
απόφαση (ΦΕΚ 2905/τ.Β’/21-12-2011), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 26 Φεβρουαρίου 2019

Η Συντονίστρια 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

    Αριθμ. 491 (2)

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-

ων σύμφωνα με την υπ’ αριθ.879/2018 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών 

στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Αναπλάσεις 

κεντρικών αξόνων Σερρών έτους 2018».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

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

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α’/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.06.2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α’/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

5. Το άρθρο 52 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του 
ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α’/2.03.2007) «Τροποποιήσεις δι-
ατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 
του ν.4313/2014.

6. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

8. Την υπ’ αριθ.54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», περί 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14138/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017- 
ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7 - ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή 
της Α.Δ.Μ.-Θ.

11. Την υπ’ αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/ 
7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανά-
θεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
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γράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης»

12. Το με αρ. πρωτ. 21378/4-12-2018 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕ-
ΧΩΣ 11158/18-12-2018) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης 
Π.Ε. Σερρών Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο με το οποίο μας βε-
βαιώνεται το νομότυπο στη διαδικασίας έκδοσης της 
ΑΔΣ του θέματος

13. Το με αρ. πρωτ. 40092/12-12-2018 (αρ. πρωτ. ΔΙ-
ΠΕΧΩΣ 11137/18-12-2018) έγγραφο του Δήμου Σερρών 
με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας η ΑΔΣ 
του θέματος με τον φάκελο του έργου με την υπ’ αριθ. 
879/7-11-2018 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Σερρών (ΑΔΑ: 
ΩΝΩ6Ω10-51Α) με συνημμένα, την από 25/10/2018 Τε-
χνική Έκθεση με τα υπ’ αριθμ. ΣΟ, Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 σχετικά 
σχέδια (Οκτώβριος 2018) της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσι-
ών του Δήμου Σερρών.

14. Το με αρ. πρωτ. 2294/23-1-2019 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕ-
ΧΩΣ 491/23-1-2019) έγγραφο του Δήμου Σερρών με το 
οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας η από 23-1-2019 
Τεχνική Έκθεση με τα υπ’ αριθμ. ΣΟ, Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5 
σχετικά σχέδια (Ιανουάριος 2019) της Δ/νσης Τεχνικών 
υπηρεσιών του Δήμου Σερρών συμπληρωμένα σύμφω-
να με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

15. Το από 19-10-2018 (αρ. πρωτ. Δήμου Σερρών 
33093/25-10-2018) έγγραφο της «Αστικό ΚΤΕΛ Σερρών 
Α.Ε» με στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.

16. Το με αρ. πρωτ. 709/17-10-2018 έγγραφο της «Υπε-
ραστικό ΚΤΕΛ Ν. Σερρών Α.Ε» στο οποίο διατυπώνεται 
η σύμφωνη γνώμη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του 
θέματος.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 1.000,00 € σε βάρος του έργου: 
«Αναπλάσεις κεντρικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 
2018» με κωδικό Κ.Α.70.7326.1004 του Δήμου Σερρών.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ.879/2018 απόφα-
ση Δ.Σ. του Δήμου Σερρών στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου ««Αναπλάσεις κεντρικών αξόνων Σερρών έτους 
2018». Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσας εφαρ-
μόζονται τα παρακάτω στάδια εργασιών:

Α’ Φάση: Πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας στον 
παραδρομο της Δ. Σολωμού, όπως ορίζεται μεταξύ των 
οδών Γ. Παπανδρέου και Δ. Σολωμού. Χρονική διάρκεια 
ισχύος: 15 ημέρες.

Β’ Φάση: Στένωση εκατέρωθεν του πλάτους κυκλοφο-
ρίας της οδού Δ. Σολωμού, στο τμήμα της από την οδό 
Λ. Παπαπαύλου έως τη συμβολή της με τον παραδρομο 
και με διεξαγωγή της κυκλοφορίας από το εναπομείναν 
οδόστρωμα ελάχιστου πλάτους 2,75m. H διέλευση των 

πεζών θα πραγματοποιείται από κατάλληλα διαμορ-
φωμένους διαδρόμους ελάχιστου πλάτους 1,50m κατά 
μήκος της οδού. Χρονική διάρκεια ισχύος: 30 ημέρες. 

Γ’ Φάση: Πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην 
οδό Δ. Σολωμού (με παραδρομο) και στην οδό Ερμού, 
στο οδικό τμήμα όπως ορίζεται από την οδό Λ. Παπα-
παύλου και την Β. Βενιζέλου και αντιδρόμηση της οδού 
Εδέσσης. Χρονική διάρκεια ισχύος: 15 ημέρες. 

Δ’ Φάση: Πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο 
τμήμα της οδού Ερμού από την οδό Τσαλοπουλου έως 
την οδό Παύλου Μελά. Χρονική διάρκεια ισχύος: 30 
ημέρες.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνοδεύονται 
από προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις 
που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους, ενώ η κυκλο-
φορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτη-
ρίων οδών με τη βοήθεια κατευθυντήριων πινακίδων 
και σηματωρών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσας θα εφαρ-
μόζονται από την έναρξη των εργασιών και θα διατηρού-
νται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος τους. Μετά το 
πέρας ισχύος τους, η σήμανση θα αποσύρεται, οπότε η 
οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγ-
γράφως το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας και τα Μέσα Μα-
ζικής Μεταφοράς για την έναρξη των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων της παρούσης, η οποίες εφαρμόζονται με 
την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των 
σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
υπάρχει στη σχετική Τεχνική έκθεση και στα σχετικά Σχέ-
δια (14ο σχ.), πρωτότυπα των οποίων διατηρούνται στα 
Αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Οράκης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και στη Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών 
του Δήμου Σερρών, εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτω-
ση 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 Εκτελούμέ-
νων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ905Β/20.05.2011) κατ’ 
εφαρμογή των τυπικών σχεδίων για εργοτάξια μακράς 
διάρκειας σε Αστικές οδούς.

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση των επιχειρήσεων που τυχόν επηρεάζονται 
από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.

4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
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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, πυροσβε-
στικά, περιπολικά).

5. Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση 
των οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του εκάστοτε 
αποκλειόμενου οδικού τμήματος θα πρέπει να είναι κα-
τατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής.

6. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

7. Δεδομένου ότι τα κυκλοφοριακά μέτρα της παρού-
σης παραμένουν και μετά την δύση του ηλίου, θα πρέπει 
η σήμανση να προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να εξα-
σφαλίζει την ασφαλή κίνηση τόσο των οχημάτων όσο 
και των πεζών κατά τις νυχτερινές ώρες.

8. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

9. Ο κύριος και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμόδιοι 
για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α’/ 
13-7-2010).

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη: 20 Φεβρουαρίου 2019 

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ      
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