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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90)
που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών
στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας
(ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 228/1998.

2

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2241.7/73380/2020
(1)
Παράταση της περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90)
που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών
στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας
(ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 228/1998.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 έως 5 του άρθρου τεσσαρακοστού της
από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
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την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 104),
β) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως ισχύει,
γ) του π.δ. 228/1998 «Επιδότηση Ανέργων ναυτικών»
(Α΄ 176) όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
των ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ε) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 181),
ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
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η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
ιβ) της υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
2. Την υπό στοιχεία Α.Π. 2811.23/16602/2020/23.10.2020
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπό στοιχεία ΥΝΑΝΠ/
ΓΔΟΥ/ ΓΡ. Α.Α-.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 13, Βιβλίου
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών ΓΔΟΥ/ ΥΝΑΝΠ A/A
78459 (ΑΔΑ: ΨΡΕΖ4653ΠΩ-ΟΞΨ).
3. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
4. Τo υπ’ αρ. 2811.8/71336/2020/23.10.2020 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ύψους τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (420.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων
του ΑΛΕ 2310510001, του ειδικού φορέα 1041-5020000000 Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΥΝΑΝΠ), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση περιόδου εφαρμογής των ρυθμίσεων
των παρ. 1 έως 3 του άρθρου τεσσαρακοστού της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) που
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων των παρ. 1 έως
3 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) που κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), παρατείνεται έως
την 31.12.2020.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣKΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Αριθμ. 200702
(2)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
3. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).
4. Την υπ΄αρ. 13917/15-5-17 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) περί διορισμού του Νικολάου
Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
5. Τον ν. 2696/1999 (Α΄ 57) που αφορά στην κύρωση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ) και ιδίως το άρθρο 52 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
7. Την παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
8. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
9. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
10. Το υπ’ αρ. 2874/173392/18.11.2013 έγγραφο της Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί
Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων
στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων».
11. Την υπ’ αρ. 11181/136302/28-8-17 (ΑΔΑ: 6Δ5ΕΟΡ10-ΩΩ3) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα:
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9663/97430/2-9-2013 απόφασης της Γ.Γ. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ.
1122/9732/28-01-2014 απόφαση, αναφορικά με την
άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και
52Α του ν. 2696/1999».
12. Την υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (Β΄ 18/2002) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση
ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών».
13. Την υπ’ αρ. 52907/28-12-2009 απόφαση ΥΠΕΚΑ
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με
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αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 2621).
14. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/6952 απόφαση (Β΄ 420)
με θέμα «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινοχρήστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται
για την κυκλοφορία των πεζών».
15. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613 απόφαση του
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(Β΄ 905/2011) με θέμα: «Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών
Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων
(ΟΜΟΕ -ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης
Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ).»
16. Την υπ’ αρ. 40264/4971 απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 2201/2007) «Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίων σε στάσεις λεωφορείων σε διασταυρώσεις».
17. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-1-15 εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Μέτρα ρύθμισης 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».
18. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ-252/26-03-2018 έγγραφο του ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΟΥ/Τμήμα ε με θέμα: «Μέτρα
ρύθμισης της - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
52, του ν. 2696/99 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014».
19. Την υπ΄αρ. 14/2020 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς.
20. Το υπ’ αρ. 259465/05-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας με το οποίο μας
διαβίβασαν την υπ’ αρ. 236752/16-09-2020 απόφαση
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Λάρισας με τα κάτωθι στοιχεία:
i) Συνημμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης ελεγμένη, θεωρημένη και εγκεκριμένη από την Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Λάρισας.
ii) Την από 23-07-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αγιάς
για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
iii) Την υπ΄αρ. 173/2020 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Θεσσαλίας περί έγκρισης της μελέτης εξασφάλισης κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ».
21. Την υπ’ αρ. 179434/09-10-2020 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:62ΔΧΟΡ10-5ΦΣ) με την οποία
κρίθηκε νόμιμη η υπ΄αρ. 173/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
22. Την υπ’ αρ. 199336/30-10-2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας (ΑΔΑ:Ω790ΟΡ10-ΙΤΛ) με την οποία κρίθηκε νόμιμη η υπ΄αρ. 14/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς.
23. Το υπ’ αρ. 259465/05-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με το
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οποίο βεβαιώνεται ότι από την εν λόγω διάβαση δεν
εκτελούνται δρομολόγια ΚΤΕΛ.
24. Το υπ’ αρ. 10737/22-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς σύμφωνα με το οποίο βεβαιώνεται
ότι δεν διέρχεται Υπεραστική Συγκοινωνία από το τμήμα
εκτροπής της κυκλοφορίας της Ιρλανδικής διάβασης στο
Ρέμα Πουρί στον Αγιόκαμπο και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της ΠΕ Λάρισας.
25. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται
απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα
και με ασφάλεια οι εργασίες του υπόψη έργου, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) που προτείνονται με
την υπ΄ αρ. 173/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και της 14/2020 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ
Δήμου Αγιάς για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του
έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση
και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης
σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή
τους, κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
2. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία
με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό
και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα
πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν
από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).
3. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος - έξοδος
των κατοικιών και καταστημάτων.
4. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική και έκτακτη)
της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε
καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική
νομοθεσία. Προς τούτο αλλά και για να διασφαλιστεί
αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας να γίνεται συστηματική
επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας,
με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου
και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
5. Η κυκλοφορική σύνδεση και η εξυπηρέτηση των
παρόδιων ιδιοκτησιών και καταστημάτων θα αποκαθίσταται τμηματικά και κατά προτεραιότητα, καθώς οι
εργασίες θα εκτελούνται κατά την διάρκεια της ημέρας
και πάντα σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.
6. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών
του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
7. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτισμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα τη νύχτα.
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8. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν την
ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, περιπολικά αστυνομίας).
9. Να ληφθεί υπόψη όπου απαιτείται η εφαρμογή του
παραρτήματος Β, Μέτρα αντιστήριξης σε παρόδια σκάμματα, Γεφύρωσης σκαμμάτων (σελ. 13579 έως 13586,
Β 905/2011).
10. Να διατηρούνται επαρκή τα μέτρα ρύθμισης της
κυκλοφορίας, όταν οι δραστηριότητες στις ζώνες εργοταξίου, παύουν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο.
11. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του
έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην
περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και
ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου
κυκλοφοριακού φόρτου, και με επίβλεψη των οργάνων
του φορέα του έργου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής, τόσο
για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην (18) σχετική.
12. Οι χώροι εναπόθεσης υλικών εργοταξίου και ο
αποκλεισμός της πρόσβασης από το κοινό σε αυτούς
να επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση πλεγμάτων οριοθέτησης (χρώματος πορτοκαλί).
13. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της κυκλοφοριακής ρύθμισης, ο ανάδοχος διακόπτει προσωρινά
τις εργασίες και υποβάλλει εκ νέου την τροποποιημένη
κυκλοφοριακή ρύθμιση για έγκριση.
14. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης και
η απομάκρυνσή της θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του
αναδόχου και με την επίβλεψη των οργάνων του φορέα
του έργου.
15. Με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου να λαμβάνονται υπόψη τα αναγκαία μέτρα για την μείωση της εκλυόμενης σκόνης και λάσπης κατά την κατασκευαστική
περίοδο και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
Α) κάλυψη των υλικών εκσκαφής κατά την μεταφορά
τους, και συχνή διαβροχή των χώρων εναπόθεσης και
των υλικών.
Β) Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων
και
Γ) Πλύσιμο των τροχών των οχημάτων του εργοταξίου
και των πλαστικών μπαριέρων τύπου NJ.
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16. Η διάρκεια των εργασιών θα είναι η ίδια με την
προθεσμία εκτέλεσης του έργου και τις πιθανές παρατάσεις του όπως αυτές κάθε φορά εγκρίνονται από την
αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, σύμφωνα
με το άρθρο 145 του ν. 4412/16 (Α΄ 147).
17. Πρέπει να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτισμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα τη νύχτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
(Β΄ 420/2011).
18. Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια η οποία
θα καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές αστυνόμευσης
της οδού με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικού
αιτήματος. Σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε
παράταση του χρόνου, αυτή θα χορηγείται από τις αρχές
αστυνόμευσης της οδού, και εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί τα τεχνικά στοιχεία της εφαρμοζόμενης μελέτης
δεν θα απαιτείται πρόσθετη συναίνεση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.
19. Να υπάρξει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους
φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κ.λπ.) προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οι κυκλοφοριακές συνθήκες που δημιουργούνται. Παράλληλα να προηγηθεί η κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής
του εργοταξίου.
20. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν
με την υπ’ αρ. 173/2020 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Θεσσαλίας και της 14/2020 Απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς.
21. Με την παρούσα δεν νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή
του υπόψη έργου (π.χ. άδεια εκτέλεσης εργασιών από
το τμήμα Οδοποιίας κ.λπ.).
22. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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