
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 21 της υπό 
στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 απόφα-
σης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων  - 
Διοικητική Αρχή Φραγμάτων» (Β’ 4420).

2 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες καθ’ υπέρβαση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το φυ-
λακτικό προσωπικό ΙΔΟΧ του Λαογραφικού και 
Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης, για 
το οικονομικό έτος 2021 (α’ και β’ εξάμηνο).

3 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων σε τμήμα της οδού Καμείρου Δ.Ε. Ρόδου.

4 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιο-
χή «Ροδοπούλα» της Δ.Ε. Ρόδου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    31588/ΔΑΦ (1)
Συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 21 της υπό 

στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 απόφα-

σης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

«Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων - 

Διοικητική Αρχή Φραγμάτων» (Β’ 4420).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133), όπως ισχύει.

2. Του ν. 4313/2014 περί «Ρυθμίσεων θεμάτων Μετα-
φορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 261) και ειδικότερα την παρ. 11 του άρθρου 
70 αυτού.

3. Του ν. 4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έρ-
γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147), όπως ισχύει, 
και ειδικότερα την περ. 31 της παρ. 1 του άρθρου 377, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 66α του άρθρου 22 του 
ν. 4441/2016 περί «Απλοποίησης διαδικασιών σύστασης 
επιχειρήσεων, άρσης κανονιστικών εμποδίων στον αντα-
γωνισμό και λοιπές διατάξεις» (Α’227), σύμφωνα με την 
οποία παραμένει σε ισχύ η παρ. 1α του άρθρου 176 του 
ν. 3669/2008 (Α’116).

4. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
όπως ισχύει.

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

6. Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) και ειδικότερα του άρθρου 
3 αυτού.

7. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων» (Α’ 208) και ειδικότερα του άρθρου 
4 αυτού που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών.

8. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

9. Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).

10. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

13. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29-11-1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για εξαίρεση διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών του άρθρου 81 του ν. 1892/1990.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 

(Β’ 4420) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών με την οποία εγκρίθηκε ο «Κανονισμός Ασφάλειας 
Φραγμάτων - Διοικητική Αρχή Φραγμάτων».

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.1620/11-10-2017 από-
φαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 
6ΞΙΓ465ΧΘΞ-ΦΘ7) με την οποία συγκροτήθηκε για 
πρώτη φορά η Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ) 
ως Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Και επειδή:
Με την υπ’ αρ. 2/Συνεδρία 9/30-12-2020 πράξη της Δι-

οικητικής Αρχής Φραγμάτων, αποφασίστηκε ομόφωνα η 
συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κανονισμού 
Ασφάλειας Φραγμάτων με την προσθήκη πρότασης ως 
εξής:

«Στην περίπτωση που κάποιος φορέας δε διαθέτει στε-
λέχη/εκπροσώπους οι οποίοι να κατέχουν την απαιτού-
μενη εμπειρία, δύναται να ορίζει εκπροσώπους διπλωμα-
τούχους μηχανικούς με την απαιτούμενη εμπειρία, είτε 
από εποπτευόμενους φορείς του, είτε από τα Πολυτε-
χνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, είτε από τον 
κατάλογο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων 
(ΟΕΦ) της ΔΑΦ (άρθρο 24 του ΚΑΦ)», αποφασίζουμε:

1. Επικυρώνουμε την ανωτέρω Πράξη της Διοικητικής 
Αρχής Φραγμάτων.

2. Συμπληρώνουμε την παρ. 1 του άρθρου 21 του Κα-
νονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων, όπως εγκρίθηκε με την 
υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 (Β’ 4420) από-
φαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ως εξής:

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 προστίθεται εδά-
φιο ως εξής:

«Στην περίπτωση που κάποιος φορέας δεν διαθέ-
τει στελέχη/εκπροσώπους οι οποίοι να κατέχουν την 
απαιτούμενη εμπειρία, δύναται να ορίζει εκπροσώπους 
διπλωματούχους μηχανικούς με την απαιτούμενη εμπει-
ρία, είτε από εποπτευόμενους φορείς του, είτε από τα 
Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, είτε 
από τον κατάλογο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Φραγ-
μάτων (ΟΕΦ) της ΔΑΦ (άρθρο 24 του ΚΑΦ)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

   Αριθμ. 91 (2)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες καθ’ υπέρβαση της 

εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το φυ-

λακτικό προσωπικό ΙΔΟΧ του Λαογραφικού και 

Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης, 

για το οικονομικό έτος 2021 (α’ και β’ εξάμηνο). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. της περ. 3 της παρ. Γ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

2. του ν. 406/1970 «Περί ιδρύσεως του Λαογραφικού 
και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας» (Α’ 9),

3. του π.δ. 346/1993 «Μετονομασία του Λαογραφικού 
και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας σε Λαογραφικό 
και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης» (Α’146),

4. του π.δ. 1117/1977 «Περί κυρώσεως κανονισμού 
οργανώσεως και λειτουργίας του Λαογραφικού και Εθνο-
λογικού Μουσείου Μακεδονίας»(Α’ 361),

5. της παρ. 25 του άρθρου 19 ν. 2947/2001(Α’ 228) για 
την υπαγωγή του ΛΕΜΜ-Θ στην εποπτεία του ΥΠΠΟ,

6. της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2819/2000 (Α’ 84) 
«Ίδρυση Εταιρείας “Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.” προ-
στασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες 
διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την εξυπηρέ-
τηση του κοινού, τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι 
συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύονται 
από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσ-
σονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό 
ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες,

7. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρ-
θρο 11 του ν. 1881/90 (Α’ 42) και συμπληρώθηκε από τις 
διατάξεις των εδαφίων γ - δ της παρ. 8 του άρθρου 7 του 
ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής 
ανάπτυξης» (Α’ 271),

8. του π.δ. 70/2015 (Α’ 114),
9. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

10. την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.213/20484/ΣΧΕΤ: 
22019/30.12.2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής 
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 για την κίνη-
ση των διαδικασιών πρόσληψης δέκα (10) ατόμων, εκ 
των οποίων δύο (2) άτομα κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας 
Λαογράφων/Εθνολόγων/Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, 
ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Εκπαιδευτικών 
Μουσειοπαιδαγωγικής, ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕ ει-
δικότητας Βιβλιοθηκονομίας, ένα (1) άτομο κατηγορίας 
ΤΕ ειδικότητας Λογιστικής και πέντε (5) άτομα κατηγορί-
ας ΔΕ ειδικότητας Φύλαξης - Πληροφόρησης, με σχέση 
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εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), 
διάρκειας οκτώ (8) μηνών,

11. το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους έως 5.500 € (συμπεριλαμβανομέ-
νων των εργοδοτικών εισφορών), για την οποία υπάρχει 
πίστωση και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΛΕΜΜ-Θ, 
για το οικονομικό έτος 2021,

12. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΛΕΜΜ-Θ της υπ’ αρ. 
899/13-01-2021 συνεδρίασής του, σύμφωνα με την 
οποία λόγω της φύσης των σκοπών που καλείται να υπη-
ρετήσει το προσωπικό ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, 
κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση κατά τις Κυριακές 
και Εξαιρέσιμες ημέρες, πέντε (5) υπαλλήλων ΙΔΟΧ κλά-
δου ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης για τη λειτουργία των 
εκθέσεων του Μουσείου, σε ετήσια βάση, αποφασίζει:

Καθορίζει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. Γ3 
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), έως 48 ώρες 
ανά υπάλληλο κατά μήνα, την απασχόληση κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας, για πέντε (5) υπαλλήλους ΙΔΟΧ 
του ΛΕΜΜ-Θ κατηγορίας και ειδικότητας: ΔΕ Φύλαξης - 
Πληροφόρησης.

Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίσταται η Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης του ΛΕΜΜ-Θ.

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της και 
μέχρι 31/12/2021. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 20 Ιανουαρίου 2021

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

    Ι 

 Αριθμ. 5966/ΜΟΕ (3)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-

ων σε τμήμα της οδού Καμείρου Δ.Ε. Ρόδου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του ν.  2503/1997 (Α’ 107) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

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

- του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης»,

- του π.δ. 143/2010 (Α’ 236) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,

- της παρ. 1 του άρθρου 52 και των άρθρων 52Α και 
109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας», όπως ισχύουν,

- την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α’ 47),
- των υπ’ αρ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφά-

σεων του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις 
οδούς αρμοδιότητάς τους,

- του υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 εγγράφου του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλ-
λογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμι-
σης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»,

- της υπ’ αρ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφασης της 
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού Έλεγχου 
της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων 
ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,

- της υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) (ΑΔΑ: 
681Β465ΧΘ7-ΨΛΥ) απόφασης του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. 
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα 
Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.

2. Την υπ’ αρ. 32950/06-06-2017 (ΑΔΑ 65ΦΟΡ1Ι-1ΣΨ, 
Β’ 2034) απόφαση του Συντονιστή ΑΔ Αιγαίου με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδό-
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων αυτής».

3. Την υπ’ αρ. 210/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ρόδου (ΑΔΑ:99ΞΛΩ1Ρ-5 Α4), την εισήγηση και 
θεωρημένη μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών του Δήμου Ρόδου.

4. Το υπ’ αρ. 35606/17.08.2020 έγγραφο του Τμήματος 
Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου της Δ/νσης Διοικητι-
κού - Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με 
το οποίο η υπ’ αρ. 210/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου είναι νομοτύπως ληφθείσα.

5. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή της υπ’  αρ. 
210/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρό-
δου δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προ-
ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ρόδου, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
ρυθμίσεων σε τμήμα της οδού Καμείρου Δ.Ε. με την το-
ποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης στις θέσεις με ενδει-
κτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87, όπως παρακάτω:

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Χ Υ

Κ5 877603 4040024

Ρ-13 877552 4039953

Κ5 877540 4039934

Ρ-52α και Π-79 877533 4039922

Ρ-7 877449 4039775

Ρ-7 877465 4039766
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Π-25 877362 4039622

Π-25 877377 4039613

(210/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου), 
με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή των 
προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επη-
ρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μετα-
φοράς. Οποιαδήποτε μεταβολή υπηρεσιών των μέσων 
οδικής μαζικής μεταφοράς ήθελε προκύψει συνέπεια 
εφαρμογής της παρούσας θα υλοποιείται αυστηρά και 
μόνο κατόπιν έκδοσης εγκριτικής απόφασης του κατά 
περίπτωση αρμοδίου οργάνου.

2. Από την εφαρμογή των προτεινομένων κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων δεν θα πρέπει να επηρεάζονται δυ-
σμενώς τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

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 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην εισήγηση και θεωρημένη μελέτη από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, βάσει 
των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας έως υλοποίησης 
των εν λόγω ρυθμίσεων, οι απαραίτητες σημάνσεις, η 
ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και η υλοποίηση αυ-
τών, 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.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυ-
γή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μέσα σε δι-
άστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Φεβρουαρίου 2021 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικού Ελέγχου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ - ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ

    Αριθμ. 5967/ΜΟΕ (4)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περι-

οχή «Ροδοπούλα» της Δ.Ε. Ρόδου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107),

- του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87),

- του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236),

- της παρ. 1 του άρθρου 52 και των άρθρων 52Α και 
109 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας» (Α’ 57), όπως ισχύουν,

- της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α’ 47),
- των υπ’ αρ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφά-

σεων του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις 
οδούς αρμοδιότητας τους.

- του υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 εγγράφου του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλ-
λογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμι-
σης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

- της υπ’ αρ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφασης της 
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού Έλεγχου 
της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων 
ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

- της υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) (ΑΔΑ: 
681Β465Χ07-ΨΛΥ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερι-
κών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. 
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα 
Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.

2. Την υπ’ αρ. 32950/06-06-2017 (ΑΔΑ 65ΦΟΡ1Ι-1ΣΨ, 
Β’ 2034) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αιγαίου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων «Με εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».

3. Την υπ’ αρ. 329/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ρόδου (ΑΔΑ:6ΚΔΥΩ1Ρ-Ξ3Μ), την εισήγηση και 
θεωρημένη μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών του Δήμου Ρόδου.

4. Το υπ’ αρ. 59803/29.12.2020 έγγραφο του Τμήματος 
Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου της Δ/νσης Διοικητι-
κού - Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με 
το οποίο η υπ’ αρ. 329/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου είναι νομοτύπως ληφθείσα.
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5. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή της υπ’  αρ. 
329/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρό-
δου δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προ-
ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ρόδου, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιο-
χή "Ροδοπούλα" της Δ.Ε Ρόδου με την τοποθέτηση κα-
τακόρυφης σήμανσης και την δημιουργία κατάλληλης 
οριζόντιας διαγράμμισης, όπως αποτυπώνονται στο 
επισυναπτόμενο θεωρημένο σχέδιο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου και 
συγκεκριμένα:

1. Τη μονοδρόμηση της οδού Μιχ. Μπόνη με κατεύ-
θυνση από την οδό Ηλία Βενέζη προς την οδό Α. Πα-
παδιαμάντη.

2. Τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Παν. Μιχαη-
λίδη από τη συμβολή της με την ανώνυμη οδό έως την 
οδό Ηλ. Βενέζη με την αυτή κατεύθυνση.

3. Τη δημιουργία οριζόντιας κίτρινης διαγράμμισης 
στην προέκταση της υφιστάμενης νησίδας στη συμβο-
λή των οδών Ηλία Βενέζη - Μπόνη για την απαγόρευση 
εισόδου οχημάτων στην περιοχή αυτή.

4. Την προτεραιότητα της οδού Διαμαντίδη έναντι 
όλων των καθέτων οδών, πλην της οδού Α. Παπαδια-
μάντη.

5. Την προτεραιότητα της οδού Χατζηκωσταντή έναντι 
όλων των καθέτων οδών, πλην της οδού Γ. Σεφέρη.

(329/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου), 
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.

Οποιαδήποτε μεταβολή υπηρεσιών των μέσων οδικής 
μαζικής μεταφοράς ήθελε προκύψει συνέπεια εφαρμο-
γής της παρούσας θα υλοποιείται αυστηρά και μόνο 

κατόπιν έκδοσης εγκριτικής απόφασης του κατά περί-
πτωση αρμοδίου οργάνου.

2. Από την εφαρμογή των προτεινομένων κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων δεν θα πρέπει να επηρεάζονται δυ-
σμενώς τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

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 και θεωρημένη μελέτη από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, βάσει 
των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας έως υλοποίησης 
των εν λόγω ρυθμίσεων, οι απαραίτητες σημάνσεις, η 
ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και η υλοποίηση αυ-
τών, 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.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυ-
γή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μέσα σε δι-
άστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Φεβρουαρίου 2021

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικού Ελέγχου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ - ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ   
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*02005491202210008*

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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