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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3401/144590/22.12.2016
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ‘’Αντικατάσταση της αρ. 3247/137259/06.12.2016 απόφασης
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με το άρθρο
4 της υπ’ αρ. 2955/120333/26.10.2016 απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (Β΄ 3603)» (Β΄ 4044)’’ (Β΄4460).

2

Έγκριση της υπ’ αρ. 168/2022 απόφασης Δ.Σ.
Δ. Τρικκαίων περί προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου
«ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 20212022» για την κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης πεζών για την οδική ασφάλεια στη συμβολή
των οδών Καβράκου και Φλεγύου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1773/251445
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3401/144590/
22.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ‘’Αντικατάσταση της αρ. 3247/137259/
06.12.2016 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ.
2955/120333/26.10.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (Β΄ 3603)» (Β΄ 4044)’’ (Β΄4460).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985
«Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α’ 164), όπως το πρώτο
εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 5 του ν. 2732/1999 (Α’ 154),
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β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
γ) της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 και
εξαιτίας της συνδρομής λόγων κατεπείγουσας ανάγκης
προάσπισης της εθνικής οικονομίας και άμεσης επίλυσης
του ζητήματος της διακίνησης του μη ΠΟΠ προϊόντος
«καρπών της ποικιλίας ελιάς Καλαμών», ιδίως, δε για την
αποφυγή διατάραξης των εξαγωγών, όπως προκύπτει
από την υπό στοιχείο 15 γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.) σε συνδυασμό με
τα υπό στοιχεία 11 και 12 αιτήματα της παρούσης.
2. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
4. Την παρ. 3 του άρθρου 7 και την περ. α) της παρ. 2
του άρθρου 19 του π.δ. 221/1979 «Περί τυποποιήσεως,
συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου των προς εξαγωγήν
προοριζομένων επιτραπέζιων ελαιών» (Α΄ 63).
5. Το άρθρο 7 της υπ’ αρ. 240460/05.05.2010 κοινής
υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός για την
εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων
φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, σε συμμόρφωση προς
την Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου» (Β΄ 622).
6. Τα άρθρα 4 και 11 της υπ’αρ. 2955/120333/26.10.2016
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τεχνικός Κανονισμός σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία 2014/97/ΕΕ της επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή της
οδηγίας 2008/90/ΕΚ του συμβουλίου όσον αφορά την
εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, την καταχώριση
των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών (ΕΕ L
298, 16.10.2014, σ. 16) (Β΄ 3603)».
7. Το άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΚ) 2100/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (ΕΕ L 227, 1.09.1994, σ. 1).
8. Την παρ. 4 του άρθρου 20 της Διεθνούς Σύμβασης για
την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών, πράξη του 1991.
9. Τα άρθρα 6 και 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1151/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας
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των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (EE L 343/1,
14.12.2012).
10. Την υπ’ αρ. 1149/2022 απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία δημοσιεύθηκε την 31η
Μαΐου 2022.
11. Το υπ’ αρ. 43111/04.08.2022 έγγραφο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)
προς την Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥπΑΑΤ «Συνώνυμα
ποικιλίας ελιάς Καλαμών».
12. Το από 18.07.2022 (αρ. πρωτ. εισερχομένου:
1487/208251/19.07.2022) από κοινού αίτημα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, του Επιμελητηρίου Λακωνίας, της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) και
της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών, Τυποποιητών,
Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ) προς την Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων
Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής
Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥπΑΑΤ.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

KALAMON

ΣΥΝΩΝΥΜΑ

Α.Μ.
ΙΕΠΚΦ

KALAMATIANITSIGKELI100168
AETONYCHI KALAMATA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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13. Το υπ’ αρ. 1664/228213/04.08.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων
Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής
Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥπΑΑΤ προς τις Διευθύνσεις
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Συστημάτων
Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥπΑΑΤ.
14. Το αρ. 609/231139/08.08.2022 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥπΑΑΤ.
15. Τη γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.) του άρθρου 20 του ν. 1564/1985
(Α΄164), όπως αυτή διατυπώνεται στα από 09.08.2022
πρακτικά συνεδρίασης.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την περίπτωση KALAMON της παρ. 8.
ΕΛΑΙΑ (OLEA EUROPEA L.) στην ενότητα ΛΟΙΠΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3401/144590/22.12.2016
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΤΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ

11

-

1996

ΕΤΟΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΛΗΞΗ
ΙΣΧΥΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2016
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Ι

Αριθμ. 31416
(2)
Έγκριση της υπ’ αρ. 168/2022 απόφασης Δ.Σ. Δ. Τρικκαίων περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2021-2022» για την
κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης πεζών για την οδική ασφάλεια στη συμβολή των οδών Καβράκου
και Φλεγύου.
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. 92801/31.12.2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Νικολάου
Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και ορισμός Ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς - Ελλάδας»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1094).
5. Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και ιδίως το άρθρο 52.
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.
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7. Την παρ. 13 του άρθρου 5 «Ρυθμίσεων θεμάτων
ΟΤΑ» 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 «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 Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Διευκρινίσεις-Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους
χερσαίους χώρους λιμένων».
11. Την υπ’ αρ. 84873/28.04.2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Τροποποίηση - συμπλήρωση
της υπ’ αρ. 9663/97430/02.09.2013 απόφασης της
Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-ΣΤ.ΕΛ., όπως 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» (ΑΔΑ: 6ΕΕ5ΟΡ10-Ρ0Ζ) και την
υπ’ αρ. 87222/05.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
«Άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και
52Α του ν. 2696/1999» με τις οποίες ορίζεται η Διεύθυνση
Τεχνικού Ελέγχου και συγκεκριμένα το Τμήμα Ελέγχου
Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για την
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 52 και 52Α του
ν. 2696/1999.
12. Την υπ’ αρ. 52488/16.11.2001 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για
την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 18).
13. Την υπ’ αρ. 52907/28.12.2009 απόφαση ΥΠΕΚΑ
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 2621).
14. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/6952/2011 κοινή υπουργική απόφαση «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» (Β΄ 420).
15. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613 υπουργική απόφαση «Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Έργων Κατακόρυφης
Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ -ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)» (Β΄ 905).
16. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ «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 με το άρθρο 48 του ν. 4313/
2014».
17. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ-252/26.03.2018 έγγραφο του ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΟΥ/Τμήμα «Μέτρα ρύθμισης της -
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Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 2696/
1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του
ν. 4313/2014».
18. Την υπ΄αρ. 168/2022 απόφαση Δ.Σ. Δ. Τρικκαίων
(ΑΔΑ: 68Τ5ΩΗ9-ΛΓΨ) περί προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2021-2022» για
την κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης πεζών για την
οδική ασφάλεια στη συμβολή των οδών Καβράκου και
Φλεγύου.
19. Την υπ’ αρ. 115413/11.07.2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας με την οποία κρίθηκε νόμιμη η υπ΄ αρ. 168/2022
Ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. του Δ. Τρικκαίων.
20. Το υπ’ αρ. 31416/08.07.2022 διαβιβαστικό του Δ.
Τρικκαίων με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο φάκελος του
θέματος με την μελέτη εργοταξιακής σήμανσης.
21. Το υπ’ αρ. 35107/26.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Τρικκαίων με το οποίο
διευκρινίζεται ότι δεν διέρχονται δρομολόγια Αστικού
και Υπεραστικού ΚΤΕΛ από την περιοχή των έργων της
ανωτέρω απόφασης.
22. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν
δημοτικό οδικό δίκτυο και κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια
οι εργασίες του υπόψη έργου, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας που
λήφθηκαν με την υπ’ αρ. 168/2022 απόφαση Δ.Σ. του
Δήμου Τρικκαίων περί προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2021-2022» για
την κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης πεζών για την
οδική ασφάλεια στη συμβολή των οδών Καβράκου και
Φλεγύου, όπως εγκρίθηκαν με την ανωτέρω απόφαση
και την εργοταξιακή μελέτη.
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 και σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ΚΟΚ.
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 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
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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.
4. 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.
5. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτισμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα τη νύχτα.
6. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν την
ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης
(ασθενοφόρα, πυροσβεστική, περιπολικά αστυνομίας).
7. Να ληφθεί υπόψη όπου απαιτείται η εφαρμογή του
παραρτήματος Β, Μέτρα αντιστήριξης σε παρόδια σκάμματα, Γεφύρωσης σκαμμάτων (σελ. 13579 έως 13586,
Β΄ 905/2011).
8. Να διατηρούνται επαρκή τα μέτρα ρύθμισης της
κυκλοφορίας, όταν οι δραστηριότητες στις ζώνες εργοταξίου, παύουν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο.
9. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του
έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, κ.λπ.) 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 της επιβλέπουσας υπηρεσίας, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση
του οδικού δικτύου της περιοχής.
10. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος - έξοδος
των κατοικιών και καταστημάτων.
11. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της κυκλοφοριακής ρύθμισης, ο ανάδοχος διακόπτει προσωρινά
τις εργασίες και υποβάλλει εκ νέου την τροποποιημένη
κυκλοφοριακή ρύθμιση για έγκριση.
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12. Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια η οποία θα
καθορίζεται από την απόφαση με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικού αιτήματος στις αρμόδιες αρχές
αστυνόμευσης της οδού κι εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί τα τεχνικά στοιχεία της εφαρμοζόμενης μελέτης
δεν θα απαιτείται πρόσθετη συναίνεση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Τρικκαίων.
13. 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.
14. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με
την υπ’ αρ. 168/2022 απόφαση του Δ.Σ. Δ. Τρικκαίων και
την μελέτη εργοταξιακής σήμανσης που τη συνοδεύει.
15. Με την παρούσα δεν νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδοτήσεις & εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή
του υπόψη έργου.
16. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 30 Αυγούστου 2022
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