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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την αριθμ. 167/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

2

Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την αριθμ. 142/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Νέας Ιωνίας, που αφορά την
έγκριση μελέτης οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και εργοταξιακών καταλήψεων στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου: «Μετατόπιση συλλεκτήρα
ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας».

3

Τροποποίηση της αριθμ. 632/19-3-2018 (ΦΕΚ
1113/Β΄/27-3-2018) απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ήπειρος 2014 - 2020».

4

Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης - οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ
Π. ΤΣΙΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 με την Α.Π.3653/ΠΟ6/4/00123/
Ε/ν.3299/04/31.05.2007 απόφαση Γ.Γ.Π.Σ.Ε. όπως
ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 83424/736
(1)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την αριθμ. 167/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.05.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-

Αρ. Φύλλου 4423

μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999),
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ.
9 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014).
6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999)
περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
9. Την αριθμ. 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) με την
οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την αριθμ. οικ. 47601/17682/08.06.2017 (ΦΕΚ
2056/Β/14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
11. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης
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».
12. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
13. Την αριθμ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση
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αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν. 2696/1999» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.
14. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων».
15. Το αριθμ. 45420/16314/22.06.2018 έγγραφο της
Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω
αρμόδια Υπηρεσία, αριθμ. 167/23.05.2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου,
για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πυθαγόρα, με
τα συνημμένα της.
16. Το αριθμ. 53566/521/17.09.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για συμπληρωματικά
στοιχεία για την 167/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου
Αγίου Δημητρίου.
17. Το αριθμ. 29975/21.09.2018 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου με τα
συνημμένα του.
18. Την Τεχνική Έκθεση - Κυκλοφοριακή μελέτη
τοπικών τροποποιήσεων και εφαρμογών 2015 του
Συγκοινωνιολόγου Νικολαΐδη με θέμα: «Περιοχή οδού
Πυθαγόρα. Κυκλοφοριακή Ρύθμιση - Σήμανση» βάσει
της οποίας λήφθηκε η αριθμ. 23/25.04.2018 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
19. Την αριθμ. 23/25.04.2018 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
20. Την αριθμ. 167/23.05.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής
με την οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 378,20€ (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.), που θα καλυφθεί μέσω του κωδικού Κ.Α.
30.7135.03 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του
Δήμου Αγίου Δημητρίου, ο οποίος εγκρίθηκε με την
αριθμ. 438/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στον οποίο κωδικό αντιστοιχεί το εγκεκριμένο
ποσό των 57.000,00€, όπως βεβαιώνεται στο αριθμ.
29975/21.09.2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλλουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της
περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, της
αριθμ. 167/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Αγίου
Δημητρίου και συγκεκριμένα:
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- Μονοδρόμηση της οδού Αργούς από τη Δαιδάλου
μέχρι και με κατεύθυνση τη Μυκόνου και προτεραιότητα
της έναντι των καθέτων, πλην της Μυκόνου.
- Μονοδρόμηση της οδού Μυκόνου από τη λεωφόρο
Αγίου Δημητρίου μέχρι και με κατεύθυνση την Πυθαγόρα, προτεραιότητα της έναντι της Αργούς και παραχώρηση προτεραιότητας στην Πυθαγόρα.
- Μονοδρόμηση της οδού Κατίνας Παξινού από την
Πυθαγόρα μέχρι και με κατεύθυνση την Αργούς και παραχώρηση προτεραιότητας στην Αργούς.
- Παραχώρηση προτεραιότητας της αδιέξοδης παρόδου Αργούς στην Αργούς.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις
(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Αγίου Δημητρίου σε κατάλληλες θέσεις εκτός του
οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται χωρίς εμπόδια
η κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.
2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
5. Αυτοδίκαιης ανάκλησής της σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς καθώς και εκείνων που
έχουν τεθεί με την απόφαση αυτή.
6. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
7. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
8. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική Έκθεση του Δήμου Αγίου Δημητρίου με
θέμα: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση - Σήμανση στην περιοχή Οδού Πυθαγόρα» βάσει της οποίας λήφθηκε η
167/23.05.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου.
9. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 83341/735
(2)
Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την αριθμ. 142/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Νέας Ιωνίας, που αφορά την
έγκριση μελέτης οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και εργοταξιακών καταλήψεων στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου: «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων
Δήμου Νέας Ιωνίας».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.05.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3082/2002,
ν. 3542/2007 και το άρθρο 46 παραγ. 9 του ν. 4313/2014,
και ισχύει.
5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999)
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ'
εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Το άρ. 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.04.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ/21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
8. Το π.δ. 135/23.12.2010 (ΦΕΚ 228/Α'/27.12.2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
9. Την αριθμ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την
οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στην θέση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την αριθμ. οικ. 47601/17682/14.06.2017 (ΦΕΚ
2056/Β/14.06.2017) με ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν, απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
11. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013)
απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την
εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων
και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης
της οδικής ασφάλειας».
12. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου

54165

Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
13. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
14. Την αριθμ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν. 2696/1999».
15. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: "Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων".
16. Την αριθμ. οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ:
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α του
ν. 2696/1999».
17. Την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) με θέμα: «Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
18. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/6952 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 420/Β/16-03-2011) με θέμα: «Υποχρεώσεις και
μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
19. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
905 /Β/20-05-2011) με θέμα: «Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
20. Το αριθμ. 44574/16019/15-06-2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία,
αριθμ. 142/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέας Ιωνίας και αφορά σε έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
21. Την αριθμ. 142/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Νέας Ιωνίας για την έγκριση εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες στο πλαίσιο του
έργου του θέματος.
22. Το αριθμ. 16892/18.7.2018 έγγραφο του Δήμου
Νέας Ιωνίας με το οποίο επισημαίνεται ότι η απόφαση
142/2018 περί έγκρισης εργοταξιακής σήμανσης και
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018.
23. Την αριθμ. 11179/10.05.2018 εισήγηση (και ουσιαστικά παροχή σύμφωνης γνώμης) της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας προς την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
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24. Την αριθμ. 42/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Ιωνίας.
25. Το γεγονός ότι, από τις οδούς όπου θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναφέρονται
στην 142/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Νέας Ιωνίας θα διευθετηθεί, σύμφωνα με την πρώτη
λύση η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 602 του
Ο.Α.Σ.Α. που επηρεάζεται από τις προαναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αυτές, σύμφωνα με το αριθμ.
11006/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ - 17.07.2018 έγγραφο του Ο.Α.Σ.Α.
26. Το γεγονός ότι, από όλα τα μέτωπα εργασιών που
αναφέρονται στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
Δήμου Νέας Ιωνίας, δεν διέρχεται λεωφορειακή γραμμή
της ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
27. Την αριθμ. 62405/575 /30-7-2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία
εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου του
θέματος (ΦΕΚ 3938/Β/2018).
28. Το αριθμ. 2458 οικ./20-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο ζητείται η χρονική παράταση της ανωτέρω (27) σχετικής απόφασης.
Και επειδή:
Η προτεινόμενη παράταση των, ήδη εγκεκριμένων με
το (27) σχετικό, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο
του θέματος είναι απαραίτητη προκειμένου, να εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες του
υπόψη έργου, αποφασίζουμε:
Την παράταση ισχύος του συνόλου των προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως ακριβώς εγκρίθηκαν
με την (27) σχετ., προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες του έργου του θέματος.
Ουδεμία αλλαγή σε οποιοδήποτε στοιχείο της αρχικής
εγκριτικής απόφασης της Υπηρεσίας μας (27. σχετ.) είναι
επιτρεπτή, εκτός της διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών.
Οι εν λόγω εγκρίσεις χορηγούνται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε, στις περιπτώσεις που
η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται σε οδούς μονής
κατεύθυνσης και τα εκτρεπόμενα οχήματα πρόκειται
να κινηθούν σε αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη της εν
λόγω οδού, να εξασφαλίζεται ότι το απαιτούμενη πλάτος
οδού είναι τουλάχιστον 2,75 Χ 2 = 5,50 μ. ώστε να εξυπηρετεί κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων. Στην περίπτωση
αυτή και προκειμένου να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο
πλάτος (5,50 μ.) της οδού, επιβάλλεται μονόπλευρη ή
αμφίπλευρη απαγόρευση στάθμευσης.
2. Σε κάθε περίπτωση προσωρινής αλλαγής της κυκλοφοριακής ροής οδού (μονοδρόμηση, αντιδρόμηση, μετατροπή σε διπλής κυκλοφορίας) λαμβάνεται μέριμνα ώστε
να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο πλάτος κυκλοφορίας
της οδού και οι αλλαγές κατεύθυνσης σημαίνονται με
τοποθέτηση των απαραίτητων εργοταξιακών σημάτων
ή/και με προσωρινή απόκρυψη μόνιμων υφισταμένων.
3. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να
έχουν διευθετηθεί τυχούσες αλλαγές διαδρομών και
στάσεων των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς που
διέρχονται από την περιοχή των έργων.
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4. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
5. Να καταβάλλεται μέριμνα ώστε να διευκολύνεται η
κίνηση των οχημάτων, που ανήκουν σε πρόσωπα που
αναπτύσσουν επαγγελματικές δραστηριότητες και κατοίκους στη περιοχή των έργων, προς και από τις δραστηριότητες και κατοικίες τους.
6. Οι προαναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
είναι προσωρινού χαρακτήρα, θα διαρκέσουν όσο διαρκέσουν και οι εργασίες επί των οδών ενώ σε κάθε
περίπτωση μετά το πέρας αυτών τόσο η κατακόρυφη
όσο και η οριζόντια σήμανση, θα επανέλθουν στην προ
της έναρξης επιβολής των προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων, κατάσταση.
7. Να ληφθούν όλες οι απαραίτητες κατά νόμο άδειας και
εγκρίσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
8. Τα μέτρα που θα ληφθούν κατ' εφαρμογή της παρούσας εγκριτικής απόφασης θα ισχύουν από την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και της μετέπειτα τοποθέτησης των οικείων πινακίδων σήμανσης, των
σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
9. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από
τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
10. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
11. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
12. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση και στα συνοδά σχέδια
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Η παρούσα απόφαση θα ισχύσει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η συνολική
διάρκεια ισχύος της θα είναι ίδια με την προθεσμία αποπεράτωσης του έργου. ήτοι έως τις 25-7-2019 με την
απαράβατη προϋπόθεση να είναι σε ισχύ η έγκριση του
Ο.Α.Σ.Α. για την τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 602, που επηρεάζεται από το εν λόγω έργο.
Oι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από συνεργεία της
αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ - ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ
O.E. - ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με επικεφαλής τον Τάσο
Ζαφείρη.
Ο ανάδοχος του έργου υπό την επίβλεψη του Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας
υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών:
α) Να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τον Κ.Ο.Κ. την «Τεχνική Προδιαγραφή
σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946/
Β/09-07-2003) (σχετ. 17) και των «Προδιαγραφών και
Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργω ν» (ΦΕΚ 905/
Β/20-05-2011) (σχετ. 19), τις απαιτούμενες προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης, φανούς,
αντανακλαστικά, αναλάμποντα βέλη υποχρεωτικής
διέλευσης κ.λπ. καθώς και όλων των λοιπών αναγκαίων
παρεμβάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική
της ευθύνη και μέριμνα, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή
της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών στην περιοχή
των εκτελούμενων έργων (Σχετ. 18).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 4423/05.10.2018

β) Να αποκαταστήσει αμέσως τυχόν φθορές στην
υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή
οπουδήποτε αλλού.
γ) Να μεριμνήσει για την ακώλυτη και ασφαλή εξυπηρέτηση των παρόδιων δραστηριοτήτων και των πεζών
στην περιοχή των έργων.
δ) Να μεριμνήσει για την διευθέτηση των αλλαγών
διαδρομών και στάσεων της λεωφορειακής γραμμής
που διέρχεται από την περιοχή των έργων, με την τοποθέτηση της προσήκουσας σήμανσης.
ε) Να μεριμνήσει ώστε οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
κάθε φάσης εργασιών που περιλαμβάνονται στην εν
λόγω εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Νέας Ιωνίας, να μην έρχονται σε διένεξη
μεταξύ τους και να μην δημιουργούν σύγχυση στους
διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.
στ) Να μεριμνήσει ώστε οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
που προβλέπονται σε οποιαδήποτε εγκριτική απόφαση
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην έρχονται σε διένεξη
με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οποιασδήποτε άλλης εγκριτικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και να μην δημιουργούν σύγχυση
στους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.
ζ) Να μεριμνήσει ώστε να μην δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση γενικά και ειδικότερα από πιθανή
ταυτόχρονη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
προβλέπονται σε διαφορετικές εγκριτικές αποφάσεις
του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας.
η) Η παρούσα απόφαση, εν όψει των ανωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δεν υποκαθιστά
απαιτούμενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να
ληφθούν για το εν λόγω έργο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 1320
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. 632/19-3-2018 (ΦΕΚ
1113/Β΄/27-3-2018) απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 - 2020».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
265) και ιδίως των άρθρων 24, 24Α και 58 (παρ.6) αυτού.
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2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1080/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του
Συμβουλίου.
5. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών
και επενδυτικών ταμείων.
6. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 32679/ΕΥΘΥ333
(ΦΕΚ 714/τ.Β’/24-4-2015) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας
Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014 και
αντικατάσταση της αριθμ. 41544/Γ ΚΠΣ 279/8.12.2000
(ΦΕΚ 1501/2000) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2017) 8406 final/6-12-17 «για την τροποποίηση της
εκτελεστικής απόφαση C(2014) 10172 για την έγκριση
ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ηπειρος" για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την
ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Ηπείρου στην Ελλάδα, (Κωδικός CCI 2014GR16M2OP004)».
8. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α'3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων
πόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την αριθμ. 1140/17-3-2015 (ΦΕΚ 493/τ.Β’/1-4-2015)
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί «Συγκρότηση
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με
την 632/19-3-2018 (ΦΕΚ 1113/τ.Β’/27-3-2018) απόφαση.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 632/19-3-2018 (ΦΕΚ 1113/
τ.Β’/27-3-2018) απόφαση, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος
2014-2020
Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Ήπειρος 2014-2020,
αποτελούμενη από τους κάτωθι:
Ι. 1. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 είναι
ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο οποίος αναπληρώνεται στα
καθήκοντά του από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος
και Υποδομών.
II. Μέλη1 της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 με δικαίωμα ψήφου είναι:
(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού
και πιστοποίησης
2. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων επενδύσεων - ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).
3. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
ΠΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Μονάδας Α' της ιδίας υπηρεσίας.
4. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).
5. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).
6. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων.
(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών
και επιτελικών δομών Υπουργείων και της ΜΟΔ
7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.
8. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020.
9. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας.
10. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
11. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέας Ισότητας των
Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
12. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
13. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα ΤΠΕ.
14. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τομέα Ενέργειας.
15. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τομέα Περιβάλλοντος.
1
Για τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός (ΕΕ) 240/2014 της Επιτροπής σχετικά με
τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο
πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.
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16. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τομέα Παιδείας.
17. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
18. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τομέα
Τουρισμού.
19. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
τομέας Εσωτερικών.
20. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας.
21. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
22. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.
23. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
24. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τομέα Υποδομών και Μεταφορών.
25. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ).
26. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
Πολιτικής.
27. Εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.
(γ) Εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
(ΚΕΔΕ)
28. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
29. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
(ΠΕΔ) Ηπείρου.
30. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ).
(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
31. Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Επιστημονικού
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.
32. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).
33. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
34. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).
35. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
(ΚΕΕ).
36. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
37. Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδας (ΞΕΕ).
38. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(TEE).
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39. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ).
40. Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ).
41. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής και
Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).
42. Εκπρόσωπος(οι) νεοφυών επιχειρήσεων.
43. Εκπρόσωπος(οι) της Ομοσπονδίας Εθελοντικών
μη Κυβερνητικών Οργανώσεων - Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων ΡΟΜΑ «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ».
44. Εκπρόσωπος(οι) φορέων κοινωνικής οικονομίας.
(ε) Εκπρόσωποι των Ενδιάμεσων Φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος
45. Εκπρόσωπος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου.
46. Εκπρόσωπος του Δήμου Ιωαννιτών.
47. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.
III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 συμμετέχουν
χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Επενδύσεων.
3. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
5. Εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού.
6. Εκπρόσωποι των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)
για προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).
7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
8. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)
IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από
τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Ήπειρος
2014-2020 ορίζει εγγράφως και γνωστοποιεί στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου τον
εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, δηλώνοντας αντίστοιχα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας,
οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στην
επιχειρησιακή πλατφόρμα «Δίαυλος». Η ίδια διαδικασία
ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αντικατάσταση
εκπροσώπου. Σε περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωματικού μέλους για συμμετοχή σε κάποια συνεδρίαση
της Επιτροπής Παρακολούθησης, δύναται να ορίζεται
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για συμμετοχή στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.
V. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες. Επίσης δύνανται να
συμμετέχουν ως παρατηρητές στελέχη των Υπουργείων,
της Περιφέρειας, των Δήμων και λοιπών φορέων.
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Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ηπειρος
2014-2020
Ι. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να
παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του ΕΠ
Ήπειρος 2014-2020, σύμφωνα με τα άρθρα 47, 48, 49
και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καθώς και
να εγκρίνει την εξειδίκευσή του.
II. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:
1. Τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων
των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων,
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/ στοιχείο σχετικό με την
εφαρμογή του Προγράμματος και την πρόοδο ως προς
την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και
των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και,
κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα ποιοτικών αναλύσεων.
2. Όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
3. Την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων των
αξιολογήσεων.
4. Την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας.
5. Την υλοποίηση μεγάλων έργων.
6. Την υλοποίηση προγραμμάτων Ολοκληρωμένων
Εδαφικών Επενδύσεων και Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.
7. Την τυχόν υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης.
8. Τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες.
9. Τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
10. Την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται με το ΕΠ, εφόσον αυτές δεν είχαν εκπληρωθεί κατά
την ημερομηνία υποβολής του ΕΠ.
11. Την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξιολογήσεων, των εγγράφων στρατηγικής, της μεθοδολογίας για τις δαπάνες/ αμοιβές διαχείρισης και τις ετήσιες
εκθέσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές
των δαπανών αυτών.
12. Τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ή τμήμα αυτών που
αφορούν στο οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
III. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
1. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
και κάθε αναθεώρησή της.
2. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων.
3. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής Ομάδων
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για προγράμματα ΤΑΠΤΟΚ.
4. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των στρατηγικών των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.
5. Τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης.
6. Το σχέδιο αξιολόγησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή του.
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7. Τη στρατηγική επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή της.
8. Κάθε πρόταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου για τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πριν την υποβολή της στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
IV. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Ήπειρος
2014-2020 για την άσκηση των καθηκόντων της, έχει
δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του
ΕΠ. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα
πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην
επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων.
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος
2014-2020
Ι. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας
Ηπείρου σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
II. H Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κατά την πρώτη συνεδρίασή της.
III. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της
Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 25 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Ι

(4)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης - οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ Π. ΤΣΙΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», που έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με την Α.Π.3653/
ΠΟ6/4/00123/Ε/ν.3299/04/31.05.2007 απόφαση
Γ.Γ.Π.Σ.Ε. όπως ισχύει.
Με την Α.Π.79065/703/Π06/4/00123/Ε/ν.3299/2004/
25.09.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
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του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, του άρθρου 186 του
ν. 3852/2010, του άρθρου 16 του ν. 3908/2011, του
άρθρου 20 του ν. 4146/2013 και του άρθρου 85 του
ν. 4399/2016, πιστοποιείται η ολοκλήρωση, η οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ Π.
ΤΣΙΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.
3299/2004 και αφορά την μετεγκατάσταση – επέκταση – εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής πλαστικών
σωλήνων υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων μεταλλικών
σωλήνων, ανήκει στον δευτερογενή τομέα παραγωγής,
στη θέση «Πλιάσες ή Τρέπια», της Δ.Ε. Σχηματαρίου, του
Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ #355.000,00€# .
β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των 88.750,00€, που αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
124.250,00€, που αποτελεί ποσοστό 35,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
δ) Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού
ανέρχεται στο ποσό των 142.000,00€, που αποτελεί ποσοστό 40,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους
της επένδυσης.
ε) Πιστοποιείται ότι οι υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης στην επένδυση ανέρχονται σε 0,73 Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
στ) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης η 15.12.2017.
ζ) Εγκρίνεται η καταβολή της επιχορήγησης ποσού, εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ
#62.125,00€#, που θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 77 του ν. 4399/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4497/2017. Το ανωτέρω
ποσό προκύπτει μετά την αφαίρεση από την συνολική επιχορήγηση ποσού #124.250,00€#, της 1ης δόσης
ποσού #62.125,00€#, που έχει ήδη καταβληθεί στην
επιχείρηση.
Δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθ. 7 του
ν. 3299/2004 (παρ. 1δ του άρθ. 16 του ν. 3908/2011,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 241 του
ν. 4072/2012) και την παρ. 7 άρθρο 85, άρθρο 27 του
ν. 4399/2016.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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