
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λει-
τουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες του Γραφείου Αποθήκης του Δήμου Δονύσου 
για το έτος 2020.

2 Απαγόρευση κυνηγιού ορισμένου χρόνου στην 
περιοχή «Σταυρός» της Δ.Ε. Μύρινας του Δήμου 
Λήμνου της Π.Ε. Λήμνου.

3 Έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που πε-
ριλαμβάνεται στην υπ’ αρ. 1-1/24.01.2020 από-
φαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Κ.  Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, που αφορά 
σε παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης οχή-
ματος ΑμεΑ, επί της οδού Ι. Ρωμανού στο Δ.Κ. 
Κέρκυρας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 46963/12299 (1)
   Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λει-

τουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-

ρες του Γραφείου Αποθήκης του Δήμου Δονύσου 

για το έτος 2020.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα ’’Καλλικράτης’’» (Α΄ 87), όπως ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκη-
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228), όπως 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47) όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνη-
τικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36, 48 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

5. Την υπ’ αρ. 43/29-4-2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, περί καθιέρωσης 
24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Γραφείου Αποθήκης 
του Δήμου Δονύσου για το έτος 2020.

6. Τα υπ’ αρ. 10583/12-5-2020 (Α.Π.Α.Δ.Α. 35914/
9417/3-5-2020) και 13464/15-6-2020 (Α.Π.Α.Δ.Α. 46963/
12299/17-6-2020) έγγραφα του Δήμου Διονύσου.

7. Το γεγονός ότι σε περίπτωση αποκατάστασης βλα-
βών (ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού) και εκτάκτων 
αναγκών, εκτάκτων καιρικών συνθηκών και φαινομένων 
(χιόνια, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.), τα οποία θα μπο-
ρούσαν να συμβούν εκτός του καθορισμένου ωραρίου, 
θα πρέπει οι υπηρεσίες και τα συνεργεία που συγκρο-
τούνται για την αντιμετώπιση της σε κάθε περίπτωση 
να μπορούν να προμηθεύονται άμεσα τον απαραίτητο 
εξοπλισμό και υλικά. Σημειώνεται επίσης ότι ο Δήμος 
Διονύσου εξυπηρετείται από δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, 
το οποίο είναι παλαιωμένο με αποτέλεσμα το φαινόμενο 
των βλαβών να είναι αρκετά συχνό, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το Γραφείο Αποθήκης του Δήμου 
Διονύσου ωράριο 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας 
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 
2020 και συγκεκριμένα με επιμερισμό βαρδιών, εκτός 
κανονικού ωραρίου, του προσωπικού που είναι τοπο-
θετημένο στο εν λόγω γραφείο (επτά ημέρες την εβδο-
μάδα, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και Αργιών σε 
ημερήσιο και νυκτερινό ωράριο):

Αριθμός 
Εργαζομένων Ειδικότητα Κατηγορία Σχέση 

εργασίας

1 Εποπτών 
Καθαριότητας ΔΕ Αορίστου 

Χρόνου

2 Εργατών 
Καθαριότητας ΥΕ Αορίστου 

Χρόνου

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για τον 
προϋπολογισμό του έτος 2020 ύψους 532.683,78 € η 
οποία θα βαρύνει τους Κ.Α.10.6022.0001 και Κ.Α.20.6022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 38002 (2)
    Απαγόρευση κυνηγιού ορισμένου χρόνου στην 

περιοχή «Σταυρός» της Δ.Ε. Μύρινας του Δήμου 

Λήμνου της Π.Ε. Λήμνου. 

 O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 του 

ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 7 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 περί 
Δασικού Κώδικα» (Α΄ 205).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 κοινής 
απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα Διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757), όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 366599/16.12.1996 (Β΄ 1188) και 
294283/23.12.1997 (Β΄ 68) κοινές αποφάσεις των Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3. Την υπ’ αρ. 78006/2538/01.07.1994 διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας «περί Απαγορεύσεων Κυνηγίου 
Ορισμένου χρόνου».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 «περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και 
τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα Διανομαρχιακού Επι-
πέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 40).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ’’Καλλικράτης’’» 
(Α΄ 87) και το π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236).

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

7. Το άρθρο 56 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμί-
σεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 93).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως το τε-
λευταίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21).

9. Την υπ’ αρ. 78161/31.12.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ο Πολύ-
καρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή της Α.Δ. 
Αιγαίου.

10. Την υπ’ αρ. 34817/15.06.2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
διοικητικών πράξεων και εγγράφων ’’Με εντολή Συντονι-
στή’’ στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών 
μονάδων αυτής» (Β΄ 2131).

11. Την υπ’ αρ. 80107/14.12.2017 (ΑΔΑ: 7ΤΟ8ΟΡ1Ι-ΓΣΥ) 
απόφαση ορισμού της Άρτεμις Αλεξιάδου ως Αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Αι.

12. Το υπ’ αρ. 28/27.06.2010 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Λήμνου με το οποίο προτείνεται η παράταση 
Απαγόρευσης Κυνηγιού Ορισμένου Χρόνου στη θέση 
«Σταυρός» του Δήμου Μύρινας.

13. Το υπ’ αρ. 139/04.08.2020 έγγραφο του Δασονομεί-
ου Λήμνου και η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

14. Την ανάγκη προστασίας του ενδημικού θηράματος 
(Νησιωτικής Πέρδικας).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζει:

Την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων 
για δέκα (10) χρόνια, συγκεκριμένα από 01-08-2020 έως 
31-07-2030, στην περιοχή «Σταυρός» της Δ.Ε. Μύρινας 
του Δήμου Λήμνου της Π.Ε. Λήμνου. Η έκταση της περι-
οχής είναι 1.356,42 στρέμματα, που απεικονίζεται στο 
συνημμένο στην αλληλογραφία τοπογραφικό διάγραμ-
μα με ημερομηνία Αύγουστος 2020 κλίμακας 1:15.000, 
περικλείεται με κόκκινο περίγραμμα και κόκκινη γραμ-
μοσκίαση, και περιγράφεται ως εξής:

«Δυτικά και βόρεια τα όρια της είναι η θάλασσα, ανα-
τολικά είναι ο αυτοκινητόδρομος από θάλασσα τούρ-
κικου γιαλού στη Μύρινα προς παράλια Πλατέως και 
εν συνεχεία νότια αγροτικός δρόμος προς Άγιο Κήρυκα 
μέχρι τη θάλασσα.»

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από το κυνηγετικό έτος 2020 - 2021.

  Μυτιλήνη, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
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Αριθμ. 150264 (3)
    Έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που πε-

ριλαμβάνεται στην υπ’ αρ. 1-1/24.01.2020 από-

φαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, που αφο-

ρά σε παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης 

οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Ι. Ρωμανού στο Δ.Κ. 

Κέρκυρας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων.

  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. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107), όπως 
έχουν τροποποιηθεί.

3. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) που αφορά την 
κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

4. Τις διατάξεις του ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις δια-
τάξεων του ΚΟΚ» (Α΄ 50).

5. Την υπ’ αρ. 52907/28.09.2009 υπουργική απόφαση 
«Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ανα-
πηρία σε κοινόχρηστους χώρους...» (Β΄ 2621).

6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α΄ 87).

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

8. Το π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 
(Α΄ 232).

9. Το υπ’ αρ. 3042/08.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ του 
Υπουργείου ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη ΔΜΕΟ, 
των Κανονιστικών Αποφάσεων των Δημοτικών ή Κοινο-
τικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με το 
άρθρο 82 του ν. 3463/2006, Κύρωσης Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

10. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ/ παρ. 11 του άρθρου 18.

11. Το υπ΄ αρ. 15109/19.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
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».

12. Η υπ΄ αρ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕκαιΙ
με την οποία ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για την 
έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που 
αφορούν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.

13. Την υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 υπουργική 
απόφαση περί «Εγκρίσεων Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφο-
ριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την 
εφαρμογή τους σε i) περιοχές σχολικών συγκροτημάτων 
και ii) περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίω-
σης της οδικής ασφάλειας» (Β΄ 2302).

14. Τις διατάξεις του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» (A΄ 261), άρθρο 48 περί ρυθμίσεων θε-
μάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά συνολικά 
το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.

15. Το υπ’ αρ. 44836/05.03.2014 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 
52 του ΚΟΚ».

16. Την υπό στοιχεία ΔΥΟ/οικ./220/15.01.2015 (ΑΔΑ: 
Ω37Χ1-2ΥΑ) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινω-
νιακών Υποδομών του Υπ.Με.Δι.

17. Την υπ’ αρ. 15870/15.05.2017 (ΥΟΔΔ 250/2017) 
υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
το υπ’ αρ. 118604/29.05.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανάληψης υπηρεσίας του 
Συντονιστή.

18. Την υπ’ αρ. 130479/12.06.2017 (Β΄ 2113) απόφα-
ση του Συντονιστή της ΑΔ/ΠΔΕΙ για τη Μεταβίβαση δι-
καιώματος υπογραφής και ειδικότερα την παρ. 3 του 
άρθρου  7.

19. Το υπ’ αρ. 221252/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΤΟΚΟΡ1Φ-034) 
έγγραφο Διευκρινίσεων - Οδηγιών Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕκαιΙ που επαναδιατύπωσε τα 
αναφερόμενα στο υπ’ αρ.  2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9ΑΟΡ1Φ-10Θ) έγγραφο.

20. Το υπ’ αρ. οικ. 5408/07.03.12018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

21. Το υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ.-οικ/277/Φ.252/26.03.2018 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών.

22. Το υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ.-οικ/2696/Φ.252/18.05.2018 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών.

23. Την υπ’ αρ. 1-1/24.01.2020 απόφαση Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Κ. Κέρκυρας και Δ.Ν. (ΑΔΑ: 
ΩΨ-ΜΩ46ΜΓ2Α-Σ4Μ) για παραχώρηση αποκλειστικής 
θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην οδό Ιωάννου Ρωμανού 
(πλησίον συμβολής με Γρ. Μαρασλή) ως το εγγύτερα 
επιτρεπόμενο σημείο, στον ενδιαφερόμενο Σ.Κ. για εξυ-
πηρέτηση του γιου του Ι.Κ. ΑμεΑ.

24. Το υπ’ αρ. 36467/27.02.2020 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 42160/
09.03.2020) έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Οικονο-
μικού Διεύθυνσης Διοίκησης Ν. Κερκύρας της ΑΔ/ΠΔΕΙ 
στην Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου όπως και το υπ’ αρ. 
21331/20.02.2020 για τον έλεγχο νομιμότητας της (23) 
σχετικής.

25. Τα στοιχεία της υπ΄ αρ. 9655/03.07.2019 Εισήγησης 
Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του τότε Δήμου Κερκύρας και της εγκεκριμένης 
κυκλοφοριακής μελέτης με το συνοδευτικό σχέδιο σή-
μανσης.
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26. Τα λοιπά στοιχεία του σχηματισθέντα φακέλου του 
έργου.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, καθώς έχει προβλεφθεί η κάλυψη της από τον 
ενδιαφερόμενο.

28. Το γεγονός ότι από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
που απαριθμούνται στο αποφασιστικό σκέλος της πα-
ρούσας, δεν παρακωλύεται η κυκλοφορία πεζών και οχη-
μάτων, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η κυκλοφορία 
των ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που πε-
ριλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 1-1 /24.01.2020 απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κ. Κέρκυρας και Δια-
ποντίων Νήσων (ΑΔΑ: ΩΨΜΩ46ΜΓ2Α-Σ4Μ) που αφορά 
σε παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης οχήματος 
ΑΜΕΑ, επί της οδού Ιωάννου Ρωμανού (πλησίον συμ-
βολής με Γρ. Μαρασλή) στον ενδιαφερόμενο Σ.Κ. για 
εξυπηρέτηση του γιου του Ι.Κ. άτομο ΑμεΑ, σύμφωνα με 
την (25) σχετική εγκεκριμένη κυκλοφοριακή έκθεση-με-
λέτη και το διάγραμμα (03.07.2019) που τη συνοδεύει, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.

Η ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθμιση εγκρίνεται υπό 
τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

• Να τηρηθούν τα πρακτικά της υπ’ αρ. 1-1/24.01.2020 
(ΑΔΑ: ΩΨΜΩ46ΜΓ2Α-Σ4Μ) απόφαση Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής και η εγκεκριμένη εισήγηση-τεχνική περιγραφή 
για παραχώρηση χρήσης ατομικής θέσης στάθμευσης 
επί κοινόχρηστου χώρου σε ΑΜΕΑ και στον Σ... Κ...» της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κέρκυρας με 
το συνοδευτικό σχέδιο σήμανσης.

• Η επί τόπου τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων 
σήμανσης καθώς και η οριζόντια διαγράμμιση θα εκτε-
λεστεί με μέριμνα του αρμόδιου τμήματος του Δήμου 
Κ. Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων.

• Το κόστος της προμήθειας και της τοποθέτησης της 
κατάλληλης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης θα 
βαρύνει τον ενδιαφερόμενο δημότη υπό τον έλεγχο της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

• Να εξασφαλίζεται η ασφαλές διέλευση των πεζών 
(άρθρο 48 ν. 2696/1999).

• Ο καθορισμός των προβλεπόμενων θέσεων στάθμευ-
σης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 34 
του ΚΟΚ «Στάση και στάθμευση».

Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρού-
σα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης και των διαγραμμίσεων στο οδό-
στρωμα. Με την παρούσα δε νομιμοποιούνται τυχόν 
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 αρμοδιότητά τους.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση ανακαλείται 
αυτοδίκαια, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και 
των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμοδίους 
φορείς ή εφόσον εκλείψουν οι λόγοι λήψης της απόφα-
σης του ΟΤΑ μετά από σχετική διαπιστωτική πράξη της 
αρμόδιας υπηρεσίας. Η ευθύνη απομάκρυνσης της ορι-
ζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την επαναφορά 
στην πρότερα κατάσταση βαραίνει τον Δήμο.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της ΑΔ/ΠΔΕΙ

ΔIONYΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ    
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*02043540510200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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