
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύμβαση πρόσθετης πράξης χρηματοδότησης 
τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει 
στην Αθήνα (Αμερικής 4) με την επωνυμία «ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με αντικείμενο α) τη χρημα-
τοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό 
των δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομ-
μυρίων Ευρώ (2.300.000.000,00 €) με δυνατότη-
τα επέκτασης μέχρι 10% σε ανοιχτό λογαριασμό 
για χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά 
την περίοδο από 16.10.2019 μέχρι 15.10.2020, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 1306/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη Χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτι-
κής και β) την ανάληψη από αυτήν της τήρησης 
και της ταμειακής διαχείρισης του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. από 
16.10.2019 μέχρι 15.10.2020.

2 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπαλλήλους 
του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας.

3 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπαλλήλους 
του Δήμου Αργιθέας.

4 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπαλλήλους 
του Δήμου Σοφάδων.

5 Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου, σε 
υπαλλήλους του Δήμου Καρδίτσας.

6 Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων σύμφωνα με την αριθμ. 158/2019 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ) του Δήμου Σερ-
ρών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Κυκλο-
φοριακή μελέτη που αφορά στο δίκτυο ποδηλα-
τοδρόμων στον Αστικό ιστό του Δήμου Σερρών.

7 Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου σε υπάλληλων 
του Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Σύμβαση πρόσθετης πράξης χρηματοδότησης 

τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 

(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 

της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει 

στην Αθήνα (Αμερικής 4) με την επωνυμία «ΤΡΑ-

ΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με αντικείμενο α) τη χρημα-

τοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό 

των δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομ-

μυρίων Ευρώ (2.300.000.000,00 €) με δυνατότητα 

επέκτασης μέχρι 10% σε ανοιχτό λογαριασμό για 

χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά 

την περίοδο από 16.10.2019 μέχρι 15.10.2020, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 1306/2013 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη Χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτι-

κής και β) την ανάληψη από αυτήν της τήρησης 

και της ταμειακής διαχείρισης του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. από 

16.10.2019 μέχρι 15.10.2020.

  Στην Αθήνα στις 25/09/2019 μεταξύ:
α) Του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμι-

μα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Μαυρουδή Βορίδη και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θε-
όδωρο Σκυλακάκη και

β) Της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που εκπροσωπείται 
νόμιμα από τους Κουτεντάκη Βασίλειο, Ανώτερο Γενικό 
Διευθυντή και Λιακόπουλο Γεώργιο, Νομικό Σύμβουλο 
Διοίκησης Ομίλου, συνομολογούνται και συμφωνούνται 
τα ακόλουθα:

Προοίμιο
Έχοντας υπόψη:
Α) Την αριθ. 6475/Χ.Δ./2018 Σύμβαση (ΦΕΚ 4785/

Β΄/25-10-2018)
Β) Την αριθ. 2/3978/ΔΠΓΚ/16-03-2018 έγκριση ανάλη-

ψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού ύψους 
132.000.000,00 € για τα έτη 2019, 2020,2021 και 2022, 
σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2112 του Ε.Φ. 29/110 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
ειδικότερα για την κάλυψη τόκων και προμήθειας κα-
θώς επίσης και την κάλυψη οποιωνδήποτε ανοιγμάτων 
στη χρηματοδότηση από δημοσιονομικές διορθώσεις, 
αναστολές πληρωμών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που 
απορρέουν από την υπογραφή της παρούσας σύμβα-
σης, οι οποίοι θα βαρύνουν τη σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του «Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.» και θα καλύπτονται 
με επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Κράτους (Φορέας 29/110, ΚΑΕ 2112 «Κάλυψη Ελλείμμα-
τος Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.»). Σε περίπτωση μη επάρκειας της αρχικής 
δέσμευσης πίστωσης, δύναται να εγκριθεί συμπληρω-
ματική δέσμευση πίστωσης χωρίς την τροποποίηση της 
παρούσας πρόσθετης πράξης.

Περαιτέρω με βάση τα μέχρι σήμερα συμβατικά ισχύ-
οντα, συνομολογείται η παρούσα Πρόσθετη Πράξη που 
έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1ο
Με την 6475/Χ.Δ./2018 (ΦΕΚ 4785/Β΄/25-10-2018) σύμ-

βαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας 
Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής «η Σύμβαση»), αυτή ανέλαβε: 

α) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι 
του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκα-
τομμυρίων ευρώ 2.300.000.000,00 € (ανοικτή πίστωση) 
του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊό-
ντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10%, 
με υπογραφή πρόσθετης πράξης με τους αυτούς όρους 
και προϋποθέσεις, για έκαστο οικονομικό έτος, με σκοπό 
την πραγματοποίηση πληρωμών των κοινοτικών ενισχύ-
σεων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) στα πλαίσια της Κοινής Γεωρ-
γικής Πολιτικής που επιβαρύνουν τον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. κατά 
την περίοδο από 16.10.2018 μέχρι 15.10.2019, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 1306/2013 του Συμβουλίου «για τη 
χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» και 
β) την τήρηση και ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογα-
ριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) 
κατά την περίοδο από 16.10.2018 μέχρι 15.10.2019, με τη 
δυνατότητα ανανέωσης της κάθε έτος, επί τρία (3) συνε-
χή οικονομικά έτη μέχρι το 2022, με υπογραφή πρόσθε-
της πράξης και με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 2ο
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

ο Υφυπουργός Οικονομικών, που εκπροσωπούν νόμιμα 
το Ελληνικό Δημόσιο και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με την 
παρούσα συμφωνούν και ανανεώνουν για ένα (1) οικονο-
μικό έτος, ήτοι από 16.10.2019 μέχρι 15.10.2020 τη χρη-

ματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα 
Πειραιώς Α.Ε., με το ποσό των δύο δις τριακοσίων εκα-
τομμυρίων ευρώ (€ 2.300.000.000,00) και εξουσιοδοτούν 
την Τράπεζα Πειραιώς να διαθέσει το προϊόν αυτής όπως 
έχει καθοριστεί στη σύμβαση 6475/Χ.Δ./2018.

Άρθρο 3ο
Ημερομηνία λήξης του δανείου (χρηματοδότησης) 

καθορίζεται η 31.12.2020, χρόνος κατά τον οποίο το 
οφειλόμενο υπόλοιπο θα είναι απαιτητό σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην αρχική Σύμβαση, χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της Τράπεζας.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το επιτόκιο βάσης 
της χρηματοδότησης, όπως αυτό έχει οριστεί στο άρ-
θρο 2 της Σύμβασης, λάβει αρνητική τιμή (-), αντί αυτής 
θα εφαρμόζεται μηδενική τιμή.

Άρθρο 4ο
Κατά τους λοιπούς όρους ή προϋποθέσεις, ισχύουν 

ακριβώς όσα αναφέρονται στη Σύμβαση 6475/Χ.Δ./2018, 
αναπόσπαστο δε μέρος αποτελεί η παρούσα πρόσθετη 
πράξη σύμβασης.

Άρθρο 5ο
Το συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσω-

πείται στην παρούσα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων και τον Υφυπουργό Οικονομικών 
αναλαμβάνει την κάλυψη οποιωνδήποτε ανοιγμάτων 
στη χρηματοδότηση από δημοσιονομικές διορθώσεις, 
αναστολές πληρωμών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, καθώς 
επίσης και τις δαπάνες για την κάλυψη των τόκων και των 
προμηθειών που θα προκύψουν (άρθρα 2, 3, 4 της αριθμ. 
6475/Χ.Δ./2018 Σύμβασης), σύμφωνα με το σημείο Β του 
Προοιμίου της παρούσας. Τα ποσά αυτά θα βαρύνουν τη 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του «Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.» 
και θα καλύπτονται με επιχορήγηση από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Κράτους (Φορέας 29/110, ΚΑΕ 2112 
«Κάλυψη Ελλείμματος Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.»). Σε περίπτωση μη 
επάρκειας της αρχικής δέσμευσης πίστωσης, δύναται 
να εγκριθεί συμπληρωματική δέσμευση πίστωσης χωρίς 
την τροποποίηση της παρούσας πρόσθετης πράξης.

Άρθρο 6ο
Οι πιστώσεις που υποχρεούται να καταβάλλει η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή με τη νέα καθορισμένη διαδικασία 
(Κανονισμός 1306/2013), εκχωρούνται με την παρούσα 
σύμβαση από το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα Πει-
ραιώς όσον αφορά στο Ε.Γ.Τ.Ε. και θα κατατίθενται σε 
πίστωση του δανείου.
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Άρθρο 7ο
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα που υπογράφεται στη 

συνέχεια.
Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου 2019.
Η σύμβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Οι Συμβαλόμενοι

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

  Ο Υπουργός 
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και  Ο Ανώτερος Ο Νομικός Σύμβουλος
Οικονομικών Τροφίμων Γενικός Διευθυντής Ομίλου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 5824/161295 (2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπαλλήλους 

του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας. 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) Των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2) Του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 344/1976 
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως ισχύουν 
μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 
και 16) του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρ-
μοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

3) Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

4) Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 21).

5) Του άρθρου 5 (παρ. 20) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

6) Του άρθρου 8 (παραγρ. 4, περίπτ. γγ) του π.δ./τος 
138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).

7) Της Φ. 127080/57460/21-12-2010 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περι-
φέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. 
σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Β΄ 1984).

8) Της εγκυκλίου 65 (Α.Π. Φ.127080/57510/31-12-2010) 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

9) Της αριθ. 13917/15.05.2017 απόφασης του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-

κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

10) Του άρθρου 1 (παρ. 3) της οικ. 6983/85785/ 
01.07.2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής 
στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Δι-
ευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και τους Προϊστα-
μένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Τμημάτων 
της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως (Β΄ 2002), όπως ισχύει.

Β) Την αριθμ. 6621/13.09.2019 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντί-
κυρας περί ύπαρξης πιστώσεων στον ΚΑ 10/6012.002 
«Αμοιβή για υπερωριακή εργασία Ληξιάρχων» ποσού 
4.200,00 € στο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2019.

Γ) Το αριθμ. 6634/13.09.2019 έγγραφο του Δήμου 
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, περί ορισμού Ληξι-
άρχων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διστόμου - 
Αράχοβας -Αντίκυρας, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου στις Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, 
στους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους, στις αντίστοι-
χες Δημοτικές Ενότητες:

1. Κοινότητα Διστόμου: Στυλιανή Σαββίδου του Πανα-
γιώτη, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, 
με βαθμό Α΄.

2. Κοινότητα Αράχοβας: Σταύρος Μπαντούνας του Νι-
κολάου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, 
με βαθμό Α΄.

3. Κοινότητα Αντίκυρας: Μαρίνα Νίκα του Χρήστου, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού, με βαθμό Α΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
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    Αριθμ. 13520/159670 (3)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπαλλή-

λους του Δήμου Αργιθέας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2) Του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 344/1976 
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως ισχύουν 
μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 και 
16) του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

3) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

4) Του άρθρου 5 παρ. 20 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφια-
κή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

5) Της παραγράφου 4, περίπτωση γγ του άρθρου 8 του 
π.δ./τος 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).

6) Της Φ. 127080/57460/21-12-2010 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής πε-
ριφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. 
σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Β΄ 1984).

7) Την εγκύκλιο 65 (Α.Π. Φ.127080/57510/31-12-2010) 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

8) Το με αριθμ. Φ.131360/13554/14/14-8-2014 έγγρα-
φο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Ληξιάρχου.

9) Της με αριθμ. 13917/15.05.2017 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

10) Τη με αριθμ. οικ. 6983/85785/01-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπο-
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή 
στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊστα-
μένες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής 
Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 2002/τ. Β΄/12-06-2017) όπως διορ-
θώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11) Το με αριθμ. 2231/02.09.2019 έγγραφο του Δή-
μου Αργιθέας, με την οποία προτείνεται η ανάθεση των 
καθηκόντων Ληξιάρχου στους υπάλληλους: α) Καϊμακά-

μη Κων/νο του Θεοφάνη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού και 
β) Πινακούλα Αθανάσιο του Δημοσθένη, κλάδου ΔΕ1 
Διοικητικού, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου στις Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου Αργιθέας, στους παρακάτω δημο-
τικούς υπαλλήλους:

α) Καϊμακάμη Κων/νο του Θεοφάνη, κλάδου ΔΕ1 Δι-
οικητικού, στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Αργιθέας 
του Δήμου Αργιθέας.

β) Πινακούλα Αθανάσιο του Δημοσθένη, κλάδου ΔΕ1 
Διοικητικού, στη Δημοτική Ενότητα Αχελώου του Δήμου 
Αργιθέας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λάρισα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

Ι

   Αριθμ. 13322/156680 (4)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπαλλή-

λους του Δήμου Σοφάδων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2) Του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 344/1976 
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως ισχύουν 
μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 
και  16) του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις 
για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 113).

3) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

4) Του άρθρου 5 παρ. 20 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφια-
κή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

5) Της παραγράφου 4, περίπτωση γγ του άρθρου 8 του 
π.δ./τος 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).

6) Της Φ. 127080/57460/21-12-2010 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
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κής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής πε-
ριφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. 
σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Β΄ 1984).

7) Την εγκύκλιο 65 (Α.Π. Φ.127080/57510/31-12-2010) 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

8) Το με αριθμ. Φ.131360/13554/14/14-8-2014 έγγρα-
φο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Ληξιάρχου.

9) Της με αριθμ. 13917/15.05.2017 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

10) Τη με αριθμ. οικ. 6983/85785/01-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπο-
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή 
στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊστα-
μένες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής 
Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 2002/τ. Β΄/12-06-2017) όπως διορ-
θώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11) Το με αριθμ. 10280/10.09.2019 έγγραφο του Δή-
μου Σοφάδων, με την οποία προτείνεται η ανάθεση των 
καθηκόντων Ληξιάρχου στον υπάλληλο Παπαδόπουλο 
Δημήτριο του Κων/νου, κλάδου TE Τεχνολόγων Γεωπο-
νίας με βαθμό Α΄, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου στη Δημοτική 
Ενότητα Μενελαϊδας του Δήμου Σοφάδων το δημοτικό 
υπάλληλο Παπαδόπουλο Δημήτριο του Κων/νου, κλά-
δου TE Τεχνολόγων Γεωπονίας με βαθμό Α΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 13737/162580 (5)
Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου, σε 

υπαλλήλους του Δήμου Καρδίτσας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2) Του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 344/1976 
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως ισχύουν 
μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 

και  16) του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις 
για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 113).

3) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

4) Του άρθρου 5 παρ. 20 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφια-
κή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

5) Της παραγράφου 4, περίπτωση γγ του άρθρου 8 του 
π.δ./τος 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).

6) Της Φ. 127080/57460/21-12-2010 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής πε-
ριφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. 
σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Β΄ 1984).

7) Την εγκύκλιο 65 (Α.Π. Φ.127080/57510/31-12-2010) 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

8) Το με αριθμ. Φ.131360/13554/14/14-8-2014 έγγρα-
φο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Ληξιάρχου.

9) Της με αριθμ. 13917/15.05.2017 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

10) Τη με αριθμ. οικ. 6983/85785/01-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπο-
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή 
στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊστα-
μένες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής 
Διευθύνσεως» (ΦΕΚ2002/τ. Β΄/12-06-2017) όπως διορ-
θώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11) Το με αριθμ. 15688/16.09.2019 έγγραφο του Δή-
μου Καρδίτσας, με την οποία προτείνεται η ανάθεση των 
καθηκόντων Ληξιάρχου στους υπάλληλους: α) Παπακυ-
ρίτση Ιωάννη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικών με 
βαθμό Α΄, β) Γιώτα Αγαπούλα του Κων/νου, κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών με βαθμό Α΄, γ) Ντερέκα Φώτιο του Νικο-
λάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Α΄, δ) Βαρλάγκα 
Βασίλειο του Θωμά, κλάδου ΔΕ Διοικητικών με βαθμό 
Α΄ και ε) Αγγελούση Μάριο του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών με βαθμό Α΄, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου στις Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου Καρδίτσας, στους παρακάτω δη-
μοτικούς υπαλλήλους:

α) Παπακυρίτση Ιωάννη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοι-
κητικών με βαθμό Α΄, στη Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας 
του Δήμου Καρδίτσας.
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β) Γιώτα Αγαπούλα του Κων/νου, κλάδου ΔΕ Διοικη-
τικών με βαθμό Α΄, στη Δημοτική Ενότητα Ιτάμου του 
Δήμου Καρδίτσας.

γ) Ντερέκα Φώτιο του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικητι-
κών με βαθμό Α΄, στη Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου 
του Δήμου Καρδίτσας.

δ) Βαρλάγκα Βασίλειο του Θωμά, κλάδου ΔΕ Διοικη-
τικών με βαθμό Α΄, στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου του 
Δήμου Καρδίτσας.

ε) Αγγελούση Μάριο του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Διοι-
κητικών με βαθμό Α΄, στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπο-
λης του Δήμου Καρδίτσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 7408 (6)
Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμί-

σεων σύμφωνα με την αριθμ. 158/2019 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ) του Δήμου Σερ-

ρών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Κυκλο-

φοριακή μελέτη που αφορά στο δίκτυο ποδηλα-

τοδρόμων στον Αστικό ιστό του Δήμου Σερρών. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ 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 Αρχι-
τεκτονική 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 αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

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

8. Την αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότη-
τας 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 47Α΄/11-5-2015) καθώς και την αριθμ. 
14138/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 -ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για 
τον διορισμό Συντονιστή.

10. Την αριθμ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.  Β΄/
7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την ανάθε-
ση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
ΑΔΜ.-Θ και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της.

11. Την αριθμ. ΔΟΥ/ΟΙΚ. 1920/5.4.2016 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκρι-
ση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους (Υποδομές 
ποδηλάτων)» (ΦΕΚ Β΄ 1053/14.04.2016).

12. Το με αρ. 19005/21-6-2019 (αρ. ΔΙΠΕΧΩΣ 4972/
24-6-2019) έγγραφο του Δήμου Σερρών με το οποίο δι-
αβιβάζεται στην υπηρεσία μας η αριθμ. 158/27-2-2019 
Α.Δ.Σ. του θέματος (ΑΔΑ: ΨΗΗΑΩ10-Ο5Ι) με συνημμένη 
την αριθμ.11/2018 (Φεβρουάριος 2019) Κυκλοφοριακή 
Μελέτη που τη συνοδεύει.

13. Το με αρ. 997612-6-2019 (αρ. ΔΙΠΕΧΩΣ 5167/
27-6-2019) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Απ.Δ.Μ/Θ Π.Ε. 
Σερρών με το οποίο μας ενημερώνει ότι η απόφαση του 
θέματος έχει ληφθεί νομότυπα.

14. Το με αρ. 5167/27-6-2019 έγγραφο της υπηρεσίας.
15. Το με αρ. 22343/4-9-2019 (αρ. ΔΙΠΕΧΩΣ 7408/

9-9-2019) έγγραφο του Δήμου Σερρών με το οποίο δια-
βιβάζεται στην υπηρεσία μας η σχετική Κυκλοφοριακή 
Μελέτη συμπληρωμένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
υπηρεσίας μας (Σεπτέμβριος 2019).

16. Το γεγονός ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της 
παρούσης δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των μέσων 
μαζικής μεταφοράς.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Σερρών συμβάλλοντας στην βιώσιμη διαχείριση των 
μετακινήσεων, στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη 
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της πόλης, 
αποφασίζουμε:

Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την αριθμ. 158/2019 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σερρών στα πλαίσια υλοποίη-
σης του έργου: «Κυκλοφοριακή μελέτη που αφορά στο 
δίκτυο ποδηλατοδρόμων στον Αστικό ιστό του Δήμου 
Σερρών» και συγκεκριμένα:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42959Τεύχος B’ 3686/03.10.2019

1. Οδός Μάρκου Μπότσαρη (τμήμα από την οδό Μα-
γνησίας έως το ύψος της οδού Παπαδημητρίου):

Τη δημιουργία διαδρόμου ποδηλάτου αμφίδρομης κί-
νησης στην στάθμη του πεζοδρομίου και πλάτους 2,30 μ. 
στην νότια πλευρά της οδού, διαχωριζόμενου από την 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία με ζώνη πλάτους 70 εκ.

2. Οδός Παπαδημητρίου (τμήμα από την οδό Θουκι-
δίδη έως την οδό Φλωριά):

Τη δημιουργία διαδρόμου ποδηλάτου αμφίδρομης κί-
νησης στην στάθμη του πεζοδρομίου και πλάτους 2,30 μ. 
στην δυτική πλευρά της οδού, διαχωριζόμενου από την 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία με ζώνη πλάτους 70 εκ.

3. Οδός Γ. Παπανδρέου (τμήμα από την οδό Δορυλαίου 
έως την οδό Δ. Φλωριά):

Τη δημιουργία διαδρόμου ποδηλάτου αμφίδρομης κί-
νησης στην στάθμη του πεζοδρομίου και πλάτους 2,30 μ. 
στην Ανατολική πλευρά της οδού, διαχωριζόμενου από 
την μηχανοκίνητη κυκλοφορία με ζώνη πλάτους 70 εκ.

4.1 Οδός Κωσταντινουπόλεως (τμήμα από την οδό 
Εθν. Αντιστάσεως έως την οδό Ν. Φωκά):

Τη δημιουργία διαδρόμου ποδηλάτου αμφίδρομης κί-
νησης στην στάθμη του πεζοδρομίου και πλάτους 2,30 μ. 
στην Ανατολική πλευρά της οδού, διαχωριζόμενου από 
την μηχανοκίνητη κυκλοφορία με ζώνη πλάτους 70 εκ.

4.2 Οδός Κωσταντινουπόλεως (τμήμα από την οδό Ν. 
Φωκά έως την οδό Εξοχών):

Τη δημιουργία διαδρόμου ποδηλάτου αμφίδρομης κί-
νησης στην στάθμη του πεζοδρομίου και πλάτους 2,30 μ. 
στην Νότια πλευρά της οδού, διαχωριζόμενου από την 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία με ζώνη πλάτους 70 εκ.

5. Οδός Κασομούλη (τμήμα από την οδό Παπαδημη-
τρίου έως την οδό Ευζώνων):

Τη δημιουργία διαδρόμου ποδηλάτου αμφίδρομης 
κίνησης στην στάθμη του οδοστρώματος και πλάτους 
2,50 μ. στην βόρεια πλευρά της οδού, πλήρως διαχωριζό-
μενου από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία με κατασκευή 
μη υπερβατού κρασπέδου πλάτους 30 εκ.,

6. Οδός Ευζώνων (τμήμα από την οδό Κασομούλη έως 
την οδό Δυτικής Θράκης):

Τη δημιουργία διαδρόμου ποδηλάτου αμφίδρομης 
κίνησης στην στάθμη του οδοστρώματος και πλάτους 
2,50 μ. στην Ανατολική πλευρά της οδού, πλήρως δι-
αχωριζόμενου από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία με 
κατασκευή μη υπερβατού κρασπέδου πλάτους 30 εκ.

Η πορεία του ποδηλατοδρόμου θα διακόπτεται σε ση-
μεία εισόδων-εξόδων οχημάτων (σταθμοί αυτοκινήτων 
ή/και πεζόδρομοι κ.λπ.) και θέσεων κάδων απορριμμά-
των και θα αντικαθίσταται από οριζόντια σήμανση. Οι 
παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνοδεύονται 
από κατάργηση της στάσης και της στάθμευσης κατά 
μήκος των οδικών τμημάτων που παρεμποδίζουν την 
εφαρμογή τους.

Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
υπάρχει στην σχετική Κυκλοφοριακή Μελέτη και στα 
σχετικά σχέδια (Σεπτέμβριος 2019) που τη συνοδεύ-
ουν, πρωτότυπα των οποίων διατηρούνται στα Αρχεία 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
(ΔΙΠΕΧΩΣ) και στη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 

Σερρών, εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσης.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τους εξής όρους και 
προϋποθέσεις:

• Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας 
(ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές.

• Τα επιμέρους χαρακτηριστικά του ποδηλατοδρό-
μου θα πρέπει να συμφωνούν με την αριθμ. ΔΟΥ/
ΟΙΚ.1920/5.4.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 
για ποδηλατοδρόμους (Υποδομές ποδηλάτων)» (ΦΕΚ 
Β΄ 1053/14.04.2016).

• Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των διαβάσεων 
πρέπει να συμφωνούν με τις αρχές σχεδιασμού της 
αριθμ. Δ. 13/0/1372 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 85Β΄/
23-1-2018).

• Η χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης πάρα την 
οδό οφείλει να τηρεί τους κανόνες και περιορισμούς του 
αρθ. 34 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και θα πρέπει να οριοθετηθεί με την εφαρμογή 
της κατάλληλη οριζόντιας σήμανσης του οδοστρώματος 
κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Κ.Ο.Κ.

• Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο-
στηρίζουν τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). 
Προτείνεται η καθ' ύψος υψομετρική διαφορά των του-
λάχιστον 2 cm του διαδρόμου κίνησης επί του πεζοδρο-
μίου από τον χώρο κίνησης των πεζών, ώστε να γίνεται 
αντιληπτός από άτομα με μειωμένη όραση.

• Η διαμόρφωση του διαδρόμου κίνησης των ποδη-
λάτων στους κόμβους του οδικού δικτύου θα πρέπει 
να εξασφαλίζει την προστασία του ποδηλάτη από την 
μηχανοκίνηση προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφά-
λεια του με όρους συνέχειας σε όλα τα στάδια χρήσης 
του δικτύου.

• Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων θέματος έχει ο Δήμος Σερρών, ο οποίος 
υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής τους να 
αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του σε σχέση με το 
ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολου-
θώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα.

• Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις 
ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

• Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
και δεν υποκαθίστανται άλλες απαιτούμενες άδειες ή 
εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση και την 
λειτουργία του έργου.

• Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών, 
πραγματοποιείται από τους φορείς που τις συντηρούν 
Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται και δεν 
υποκαθίστανται άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις 
που απαιτούνται για την υλοποίηση και την λειτουργία 
του έργου.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσί-
ευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρ-
μόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σή-
μανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο 
οδόστρωμα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 14993 (7)
Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου σε υπάλληλων 

του Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/7.6.2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 περ. γγ του 
π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας-Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 344/1976 
«περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 9 παρ. 15 και 16 ν. 2307/1995.

4. Την αριθ. 127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/
Β΄/22-12-2010) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την αριθμ. 127080/57510/εγκ.65/31 -12-2010 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Περί των ληξι-
αρχικών Βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση Ο.Τ.Α. με το ν. 3852/2010».

6. Το αριθμ. 9089/20-09-2019 έγγραφο του Δήμου Αρ-
ριανών για την ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων των 
Δημοτικών Ενοτήτων Φιλλύρας, Αρριανών, Κέχρου και 
Οργάνης του Δήμου Αρριανών. (ΑΔΑ: ΨΟΖΟΩΨΣ-8Ν2).

7. Την αριθμ. 9062/19-09-2019 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρριανών σχετικά με την 
εξασφάλιση της πίστωσης για την αμοιβή ληξιάρχων.

8. Την αριθμ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/B΄/7-6-2017) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιο-
τήτων ...», αποφασίζουμε:

Την ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχων σε υπαλλήλους 
του Δήμου Αρριανών ως ακολούθως: στη Δημοτική 
Ενότητα Αρριανών,ορίζεται η Μάρθα Κωνσταντινιά του 
Δημοσθένη μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικη-
τικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη Δημοτική Ενότητα 
Φιλλύρας, η Ιωάννα Ευαγγέλου του Γεωργίου μόνιμος 
υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού με 
βαθμό Α΄, στη Δημοτική Ενότητα Κέχρου, η Κετσή Αϊσέλ 
του Ισμαήλ μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπι-
κού Η/Υ με βαθμό Β΄ και στη Δημοτική Ενότητα Οργά-
νης, η Δαγκάλη Αργυτοπούλα του Αλεξάνδρου μόνιμος 
υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού με 
βαθμό Α΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

ΣΥΜΕΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036860310190008*
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