
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8002/32/122-α/

7-9-2007 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1803) κοινής υπουργικής από-
φασης.

2 Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. οικ. 
50524/5097/2012 απόφασης της Γενικής Γραμ-
ματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητι-
κών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» 
(ΦΕΚ 3243 Β΄/5-12-2012) και ανάθεση άσκησης 
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3 Απόφαση έγκρισης απαγόρευσης εισόδου - εξό-
δου οχημάτων, με τοποθέτηση κιγκλιδώματος 
σχήματος ’’Π’’, στο αριστερό αδιέξοδο τμήμα της 
παρόδου Παναγιώτου Ροδίου 26, στο Δήμο Ρόδου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 62435 Φ. 501.34 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8002/32/122-α/
7-9-2007 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1803) κοινής υπουργικής από-
φασης.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Α.8β΄ άρθρου 51 του 

Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμενων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενι-
κού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 297).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2014) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο-
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).

7. Τις διατάξεις της Υ186/10-11-2016 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).

8. Τις διατάξεις της Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

9. Την από 17-10-2016 εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (στο πρώην 
Υ.Δ.Τ. και Π.τ.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποκλειστικά για το οικο-
νομικό έτος 2016, κατά το ποσό των 699.998,39 € και 
θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
Προϋπολογισμού του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τά-
ξης και Προστασίας του Πολίτη / Πυροσβεστικό Σώμα 
(Ε.Φ. 07-420 υπό ΚΑΕ 0432) για την οποία έχει εκδοθεί 
η υπ’ αριθμ. 58208/8-9-2016 (Α.Δ.Α. ΩΛΚΙ465ΦΘΕ-7Υ4) 
απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αυξάνουμε το ανώτατο ετήσιο όριο ωρών νυχτερινής 

απασχόλησης, όπως αυτό ορίστηκε με την παράγραφο 
5 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8002/32/122-α /7-9-2007
(ΦΕΚ τ.Β΄ 1803) κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας 
Τάξης, μόνο για το οικονομικό έτος 2016, κατά 252.707 
ώρες για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβε-
στικού Σώματος.

Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 8002/32/122-α/

7-9-2007 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1803) κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα Κυβερνήσεως και μέχρι 31-12-2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

 Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εσωτερικών Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ.86084 (2)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. οικ. 
50524/5097/2012 απόφασης της Γενικής Γραμ-
ματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητι-
κών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» 
(ΦΕΚ 3243 Β΄/5-12-2012) και ανάθεση άσκησης 
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκ-

συγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 101/Α΄).

2. Της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ-
ρειας, διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του 
Ν.  4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών». (ΦΕΚ 93/Α΄/2014).

3. Του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α΄/3-12-1998) «Εθνικό 
Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.

4. Της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄) «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 20 του Ν. 4368/2016, (ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016).

6. Των άρθρων 6, 238, 280 και 283 παρ. 4 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

7. Της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3889/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 153 του Ν. 4389/2016,
(ΦΕΚ 89/Α΄/27-5-2016).

8. Της παρ. 11 του άρθρου 18 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω-
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

9. Του άρθρου 28 του Ν. 4325/11-5-2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄/2015).

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβά-
σεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/
Α΄/8-8-2016).

11. Του Π.δ. 187/2000 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/31-7-2000) «Δι-
άρθρωση, αρμοδιότητες, εξοπλισμός και στελέχωση της 
Δ/νσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας και 
των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Δ/νσεων 
Δασών των Περιφερειών και των Νομών».

12. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

13. Του Π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α΄).

Β. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 50524/5097/2012 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονά-
δων αυτής». (ΦΕΚ 3243/Β΄/5-12-2012).

Γ. Την ανάγκη τροποποίησης - συμπλήρωσης της πα-
ραπάνω απόφασης για την διασφάλιση της εύρυθμης 
και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 
οικ. 50524/5097/2012 (ΦΕΚ 3243 Β΄/5-12-2012) από-
φασή μας περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργα-
νικών μονάδων αυτής» ως εξής:

Στην παρ. 2) «Ειδικές εξουσιοδοτήσεις» υποπαρ. Γ) 
{Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδοτού-
νται να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» οι 
Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δασών των νομών ή οι 
νόμιμοι αναπληρωτές τους}, στην ενότητα «ΘΕΜΑΤΑ ΔΑ-
ΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

12. Αποφάσεις και πράξεις σχετικές με την ανάθεση 
σε ιδιωτικά γραφεία της εκπόνησης δασικών μελετών 
της κατηγορίας 24 του άρθρου μόνου του Π.δ. 541/1978 
(Α΄ 116), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
περίπτωσης Α΄ του άρθρου 21 του Ν. 3889/2010, για 
την εκτέλεση των εργασιών κατάρτισης των δασικών 
χαρτών μέχρι την κύρωσή τους. (άρθρο 13 παρ. 3 του 
Ν. 3889/2010 όπως ισχύει).

13. Αποφάσεις και πράξεις της αναθέτουσας αρχής 
σχετικές με τη διενέργεια διαγωνισμού, σύναψη σύμ-
βασης, συγκρότηση επιτροπών κ.λπ. για την εκτέλεση 
δασοτεχνικών έργων, εκπόνηση μελετών, ανάθεση ερ-
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γασιών, προμηθειών και υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 4412/2016, πλην των θεμάτων επί αι-
τήσεων θεραπείας.

Β. Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στις Δ/νσεις Δα-
σών των Νομών και στα Τμήματα Προγραμματισμού, 
Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων των Δ/
νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

1. Αναθέτουμε στις Δ/νσεις Δασών της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αιγαίου την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της «Προϊσταμένης Αρχής» ή «Εποπτεύουσας Αρχής» 
που αναφέρονται στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄), για όλα 
τα έργα, τις μελέτες και τις συμβάσεις παροχής υπηρε-
σιών που είναι συναφή με το αντικείμενό τους, εκτελού-
νται στη χωρική τους αρμοδιότητα και δεν αναφέρονται 
ρητά στην με αριθμ. 50524/5097/2012 (ΦΕΚ 3243/Β΄/
5-12-2012) απόφαση και στο Π.δ. 146/88 (ΦΕΚ Α΄ 65) 
(άρθρο 18 παρ. 11 του Ν. 4071/2012).

2. Αναθέτουμε στα Τμήματα Προγραμματισμού, Με-
λετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων των Δ/νσε-
ων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της «Διευθύνουσας υπηρεσί-
ας» ή «Επιβλέπουσας Υπηρεσίας» που αναφέρονται στο 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) για όλα τα έργα, τις μελέτες 
και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, που είναι συναφή 
με το αντικείμενό τους, εκτελούνται στη χωρική τους 
αρμοδιότητα και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις 
του Π.δ. 146/1988 (ΦΕΚ Α΄ 65) (άρθρο 18 παρ. 11 του 
Ν. 4071/2012).

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 50524/5097/2012 
(ΦΕΚ 3243/Β΄/5-12-2012) απόφαση της Γενικής Γραμ-
ματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 86170/MOE (3)
Απόφαση έγκρισης απαγόρευσης εισόδου - εξό-
δου οχημάτων, με τοποθέτηση κιγκλιδώματος 
σχήματος ’’Π’’, στο αριστερό αδιέξοδο τμήμα της 
παρόδου Παναγιώτου Ροδίου 26, στο Δήμο Ρόδου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

• του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

• του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,

• των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του Ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν,

• την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2015) και το άρθρο 56 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014) περί άσκησης κα-
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015).

2. Τις υπ’ αριθμ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 
αποφάσεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλο-
φοριακών και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ 
για τις οδούς αρμοδιότητάς τους.

3. Το αριθμ. πρωτ. 15109/13-5-2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσε-
ων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ-
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 53774/6893/1-10-2013 από-
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνι-
κού Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης 
αποφάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων.

5. Την υπ’ αριθμ. 777/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: 7ΙΒΘΩ1Ρ-Ξ5Κ) και την εισήγη-
ση με μελέτη (τεχνική περιγραφή με απόσπασμα ορθο-
φωτοχάρτη) του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας 
και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου.

6. Το αριθμ. πρωτ. 78718/3-11-2016 έγγραφο του Τμή-
ματος Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου της Δ/νσης Διοι-
κητικού - Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με 
το οποίο η υπ’ αριθμ. 777/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου είναι νομοτύπως ληφθείσα.

7. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 
777/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρό-
δου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 
16/100688/29-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε 
απαγόρευση εισόδου - εξόδου οχημάτων, με τοποθέτη-
ση κιγκλιδώματος σχήματος ’’Π’’, στο αριστερό αδιέξοδο 
τμήμα της παρόδου Παναγιώτου Ροδίου 26 στο Δήμο 
Ρόδου, με ενδεικτικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87:

σημείο 0  (X= 878356.13  Y= 4040259.97)
σημείο 1  (X= 878336.49  Y= 4040262.69)
σημείο 2  (X= 878335.96  Y= 4040259.91)
σημείο 3  (X= 878355.74  Y= 4040256.86), με τις εξής 

προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή 

των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).
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3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την από-
φαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποί-
ες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην εισήγηση με μελέτη (τεχνική περιγραφή με από-
σπασμα ορθοφωτοχάρτη) του Τμήματος Συγκοινωνι-
ών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, βάσει 
της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές 
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτω-
ση γνωμοδοτήσεις (π.χ. Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και 
αδειοδοτήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02039701212160004*


