
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/13982/2493/50166/
10-05-2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικο-
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που 
αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα 
της εταιρείας «SULZER PUMPEN AG», που εδρεύ-
ει στην Ελβετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθη-
κε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφά-
λαιο ΣΤ’), όπως ισχύει.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1750/39224/
31-3-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 
608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 (EE 
L 227 της 31.7.2014, σ. 69) και 639/2014 (EE L 181 
της 20.6.2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποι-
κιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με 
περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 
0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης» 
(ΦΕΚ 929/Β΄/2016).

3 Εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων για την εκτροπή κυκλοφορίας στο επαρχι-

ακό οδικό δίκτυο Ορεστιάδας - Φυλακίου, για τις 
ανάγκες κατασκευής του υπόεργου «Αποκατά-
σταση φθορών οδικού άξονα Ορεστιάδα - Βάλτος 
- Φυλάκιο» (τμήμα χ.θ.15+300 έως χ.θ.22+150), 
της αναδόχου εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Aριθμ. 85545/951/50166 (1)

 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/13982/2493/50166/

10-05-2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικο-

νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που 

αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα 

της εταιρείας «SULZER PUMPEN AG», που εδρεύ-

ει στην Ελβετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του

α.ν 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιή-

θηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κε-

φάλαιο ΣΤ’), όπως ισχύει.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. Α’ 132) και ιδί-

ως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
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Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’) (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312) και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Το π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως 
ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄208/04-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».

5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’210/05-11-2016) « Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

6. Την υπ΄αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση» (ΦΕΚ Β’ 3722/17-11-2016) όπως ισχύει.

7. Την υπ΄ αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ 
Β’ 3722/17-11-2016).

8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/13982/2493/50166/10-05-2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας, (Φ.Ε.Κ. 1150/Β΄/07-06-2011), με την 
οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα 
της εταιρείας «SULZER PUMPEN AG», που εδρεύει στην 
Ελβετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν 89/1967, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’).

9. Την από 02-03-2017 (αριθμ. πρωτ. 25708/873) αί-
τηση της εταιρείας, για την ανάκληση της παραπάνω 
απόφασης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/13982/2493/50166/
10-05-2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (Φ.Ε.Κ. 1150/Β/
07-06-2011) που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου 
στην Ελλάδα της εταιρείας «SULZER PUMPEN AG.», που 
εδρεύει στην Ελβετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’).

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

    Αριθμ. 2468/82762 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1750/39224/

31-3-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-

θορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, 

σ. 608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 

(EE L 227 της 31.7.2014, σ. 69) και 639/2014 (EE 

L 181 της 20.6.2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργει-

ας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis 

sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκαννα-

βινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής 

ενίσχυσης» (ΦΕΚ 929/Β΄/2016).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 «Νόμος 

περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 74).
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-

κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (A ́ 32).

γ) Των άρθρων 20, 24, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

δ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» (Α΄194), όπως ισχύει. 

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄98).

2. Των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 «Σύ-
σταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργα-
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο-
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο 
Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως ισχύει.

3. Τους Κανονισμούς (ΕΕ), όπως ισχύουν:
α) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσε-
ως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργι-
κής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 608).

β) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με 
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τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολού-
θηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση 
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, 
(ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (EE 
L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

γ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 
2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι-
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανο-
νισμού (EE L 181 της 20.6.2014, σ. 1).

δ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 
2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανο-
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (EE L 227 
της 31.7.2014, σ. 69).

4. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων ... Ανάπτυξης και Τουρισμού».

5. Την αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο 
Κόκκαλη» (Β΄ 3903/5.12.2016).

6. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το υπ’ αριθμ. 1507/17/858772/29-4-2017 έγγραφο 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 1750/39224/31-3-2016 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 929/Β΄/2016), όσον αφορά τον έλεγχο 
της αποθήκευσης, μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων 
βιομηχανικής κάνναβης, τις αναλύσεις για την εξακρίβω-
ση της περιεκτικότητας σε THC και την αντικατάσταση 
του Παραρτήματος Ι, ώστε να καλύπτεται και η περίπτω-
ση του νομικού προσώπου.

Άρθρο 2
Αποθήκευση και μεταφορά
προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης

1. Στο άρθρο 6 η περ. ε) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Να δηλώνουν στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανά-

πτυξης, τον χρόνο συγκομιδής και τον τόπο αποθήκευ-
σης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7».

2. Ο τίτλος του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:
«Συγκομιδή, αποθήκευση και μεταφορά ποικιλιών και 

προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης».
3. Στο τέλος του άρθρου 7 προστίθεται νέα παράγρα-

φος 3 ως εξής:
«3. Κατά τη μεταφορά προϊόντων βιομηχανικής κάννα-

βης, οι εκτελούντες τη μεταφορά υποχρεούνται να φέρουν:
α) φωτοαντίγραφο της προέγκρισης καλλιέργειας βι-

ομηχανικής κάνναβης από την οποία προέρχονται τα 
μεταφερόμενα προϊόντα,

β) τιμολόγιο, δελτίο αποστολής ή παραστατικό αγοράς,
γ) φωτοαντίγραφο της δήλωσης του γεωργού προς τα 

ΤΑΑ όπου αναφέρεται ο χώρος αποθήκευσης της βιομη-
χανικής κάνναβης και

δ) αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για 
εξακρίβωση της περιεκτικότητας των ποικιλιών βιομη-
χανικής κάνναβης σε THC, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί 
δειγματοληψία στην καλλιέργεια του γεωργού ή πρακτι-
κό δειγματοληψίας εφόσον έχει πραγματοποιηθεί μόνο η 
δειγματοληψία και δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα 
της εργαστηριακής ανάλυσης. Σε περίπτωση που η καλ-
λιέργεια του γεωργού δεν έχει επιλεγεί για δειγματολη-
ψία ή έχει προηγηθεί η συγκομιδή της δειγματοληψίας, 
τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση από τα ΤΑΑ.

Άρθρο 3
Εργαστήρια ελέγχου της περιεκτικότητας
των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC

Η παρ. 2α του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Σε εφαρμογή του άρθρου 45 και του Παραρ-

τήματος του Κανονισμού 809/2014, η εξακρίβωση της 
περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων ποικιλιών βι-
ομηχανικής κάνναβης σε THC διενεργείται από διαπι-
στευμένα από το ΕΣΥΔ, δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια, 
επιλογής του γεωργού ή από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, επί 
των δειγμάτων που αποστέλλονται σε αυτά για ανάλυ-
ση από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν σε 
ένα αγροτεμάχιο καλλιεργούνται δύο (2) ή περισσότερες 
ποικιλίες, η δειγματοληψία και η ανάλυση πραγματοποι-
ούνται ξεχωριστά για κάθε μια από τις ποικιλίες αυτές».
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Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός του άρθρου 
3 της παρούσας απόφασης το οποίο ισχύει από την καλλιεργητική περίοδο 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αγροτικής Ανάπτυξης
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Τροφίμων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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Αριθμ. 2941  (3)
    Εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθ-

μίσεων για την εκτροπή κυκλοφορίας στο επαρ-

χιακό οδικό δίκτυο Ορεστιάδας - Φυλακίου, για 

τις ανάγκες κατασκευής του υπόεργου «Απο-

κατάσταση φθορών οδικού άξονα Ορεστιά-

δα - Βάλτος - Φυλάκιο» (τμήμα χ.θ.15+300 έως 

χ.θ.22+150), της αναδόχου εταιρείας ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107/1997) «Διοίκηση, οργά-

νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το 
αρθρ. 186, παράγ. ΣΤ, εδάφιο 18.

3. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης...».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015 και ΦΕΚ 21/Α’/21-2-2016) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» περί Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης.

5. Την με αριθ. 14138 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 -
ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντί-
νου ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης».

6. Την με αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 35748/30-5-2017)
απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκη-
σης αρμοδιοτήτων σε οργανικές σε οργανικές μονάδες 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
και παροχή και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους 
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

7. Την υπ’ αριθ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότη-
τας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

8. Το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του 
ν. 3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 «Τροπο-
ποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του
ν. 4313/2014.

9. Το υπ’ αριθ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Δ/νσης Οργά-
νωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων 
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων».

10. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων …».

11. Την με αριθ. πρ. ΔΟΥ 220/15-1-2015 (ΑΔΑ: Ω37Χ1-
2ΥΑ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για 
την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 
(Κ.Ο.Κ.)…».

12. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμε-
νων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων πε-
ριοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οκ/502/1-7-2003 
απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και την αρ. απόφ. 
ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β’/20-5-2011) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

13. Την αριθ. 88/2017 (ΑΔΑ: 65Σ87ΛΒ-ΗΒΧ) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας-Θράκης 
σχετικά με την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο για τις ανάγκες 
κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδικού 
άξονα Ορεστιάδα - Βάλτος - Φυλάκιο» (τμήμα χ.θ.15+300 
έως χ.θ.22+150), της αναδόχου εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.

14. Το με αριθ. πρ. 9591/12-6-2017 έγγραφο (αριθ. 
πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ 2315/13-6-2017) του Τμ. Διοικητικού-
Οικονομικού Ν. Ροδόπης με το οποίο διαβιβάστηκε στην 
Υπηρεσία μας η ανωτέρω αριθ. 88/2017 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας-Θράκης, 
αναφέροντας ότι «… ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά 
της, βάσει των αρμοδιοτήτων του Τμήματός μας, κρίνεται 
νόμιμη».

15. Την από 12-5-2017 Μελέτη Εργοταξιακής Σήμαν-
σης για τις εν θέματι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις,, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου και η οποία περιήλθε στην 
υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Τμ. 
Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ροδόπης.

16. Το με αριθ. πρωτ. 2315/28-6-2017 έγγραφό μας με 
το οποίο προτάθηκε τοποθέτηση επιπλέον πινακίδων 
σήμανσης.

17. Το με αριθ. πρ. Η-6190/17-7-2017 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 
2941/19-7-2017) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Έβρου/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων με το οποίο 
υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας συμπλήρωση πινακί-
δων επί της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης.

18. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα, 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του υπόψη έργου, αποφασίζουμε:

Tην εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων για την εκτροπή κυκλοφορίας στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο Ορεστιάδας - Φυλακίου, για τις ανάγκες κατα-
σκευής του υπόεργου «Αποκατάσταση φθορών οδικού 
άξονα Ορεστιάδα - Βάλτος - Φυλάκιο» (τμήμα χ.θ.15+300 
έως χ.θ.22+150), της αναδόχου εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.
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Με την παρούσα ρύθμιση θα αποκλειστεί η κυκλοφο-
ρία στο τμήμα χ.θ.15+300 έως χ.θ.22+150 (με αφετηρία 
μέτρησης την έξοδο της Ορεστιάδας προς Πύργο) με 
εφαρμογή της παράκαμψης δια της επαρχιακής οδού 
Φυλάκιο - Ρίζια - Ε.Ο.51 (κόμβος για Ρίζια - Καστανιές) -
Ε.Ο. 51 (βόρειος κόμβος Ορεστιάδας) - Νέος Πύργος -
Βάλτος.

Για την ενημέρωση της παράκαμψης θα τοποθετηθεί 
η πληροφοριακή πινακίδα: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΑΛΤΟΣ-
ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΑΠΟ Ε.Ο.51-ΡΙΖΙΑ» στις θέσεις:

0+00 (ανισόπεδη διασταύρωση Επαρχιακής οδού Ορε-
στιάδας - Φυλάκιο με Ε.Ο.51),

2+000 (έξοδος οικισμού Πύργου με κατεύθυνση προς 
Φυλάκιο),

4+500 (διασταύρωση με επαρχιακό δίκτυο Αμπελάκια -
Λεπτής),

6+600 (έξοδος οικισμού Νεοχωρίου),
15+300 (έξοδος οικισμού Βάλτου),
22+200 (στο Φυλάκιο)
22+600 (μέσα στο Φυλάκιο)
Στα σημεία αρχής της παράκαμψης (θέσεις 0+00 και 

22+600) θα τοποθετηθούν επί πλέον της ανωτέρω πλη-
ροφοριακής πινακίδας και η πινακίδα Π25: οδός αδιέξο-
δη και θα ορίζει με βέλος την κατεύθυνση για Φυλάκιο 
ή για Ορεστιάδα αντίστοιχα.

Στο σημείο του αποκλεισμού της οδού θα εφαρμοστεί 
η κυκλοφοριακή ρύθμιση σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο 
σήμανσης 2.3.4 των ΟΜΟΕ.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιγράφο-
νται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση όπως ελέγχθηκε, 
συμπληρώθηκε και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνι-
κών Έργων της Περιφερειακής ενότητας Έβρου.

Η παρούσα απόφαση χορηγείται με τις εξής προϋπο-
θέσεις:

1. Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων ταυτίζεται με τη διάρκεια που ορίζεται από 
τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου προσθέτοντας 
και την ενδεχόμενη ολιγόχρονη παράταση που πιθανόν 
απαιτηθεί, λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων.

2. Σε περίπτωση παράτασης η ανάδοχος εταιρεία υπο-
χρεούται να ενημερώσει εγκαίρως την αρμόδια Αστυνο-
μική Δ/νση, τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου και 
την Υπηρεσία μας, ώστε να εξεταστεί η αναγκαιότητα 
αυτής.

3. Κατά τη διάρκεια έναρξης υλοποίησης της κυκλο-
φοριακής ρύθμισης, να υπάρχουν σημαιοφόροι στις 
κατάλληλες θέσεις, για την έγκαιρη προειδοποίηση και 
πληροφόρηση μείωσης της ταχύτητας των οχημάτων 
που κυκλοφορούν στο εν λόγω οδικό δίκτυο και πλη-
σιάζουν στη θέση εκτροπής της κυκλοφορίας και στις 
δύο κατευθύνσεις.

4. Ο ανάδοχος του έργου, υποχρεούται σε όλη τη δι-
άρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να προβαίνει σε 
τακτικούς ελέγχους για να διαπιστώνει εάν όλα τα στοι-
χεία σήμανσης και ασφάλισης είναι στη σωστή θέση και 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και όπου απαιτείται να 
προβαίνει στην έγκαιρη συντήρηση/αντικατάσταση των 
ελλειπόντων στοιχείων σύμφωνα με την ισχύουσα Νο-

μοθεσία και τις εγκεκριμένες πρότυπες Τεχνικές Προδια-
γραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΦΕΚ 946/Β’/9-7-
2003) και ΦΕΚ 905/Β’/20-5-2011) όπως ισχύουν σήμερα, 
ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και 
ευθύνη του, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλο-
φορίας των οχημάτων και πεζών στην περιοχή των εκτε-
λούμενων έργων. Θα υπάρχει προσωπικό του αναδόχου, 
όποτε απαιτείται, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, με 
τον κατάλληλο εξοπλισμό (ανακλαστική ενδυμασία, 
σημαίες κ.λπ.). Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των 
πινακίδων όπως μέγεθος, χρώμα, υλικό κατασκευής και 
στήριξη θα είναι αυτά που προβλέπονται στις Προδια-
γραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

5. Για τη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
του έργου του θέματος προς αποφυγή τυχόν ατυχημά-
των, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εκτελέσεως των Δη-
μοσίων έργων, καθώς και για την τήρηση των κείμενων 
διατάξεων περί ασφαλείας των εργαζομένων στα έργα 
όπως αυτά αναφέρονται στα εξής: Ε.Σ.Υ. του έργου, στο 
άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε., στα π.δ. 395 και 
396/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19-12-1994) «Ελάχιστες προδια-
γραφές ασφαλείας και υγείας εργαζομένων…» σε συμ-
μόρφωση με τις οδηγίες 89/655 και 89/656 ΕΟΚ, καθώς 
και των τροποποιήσεών τους.

6. Ο υπεύθυνος εργοδηγός οφείλει να ενημερώνει άμε-
σα τον υπεύθυνο ασφαλείας του εργοταξίου για οποιο-
δήποτε περιστατικό συμβεί και που τυχόν θα προκαλέσει 
φθορά στη σήμανση/ασφάλιση. Στις περιπτώσεις όπου 
παρουσιασθεί οποιαδήποτε φθορά (ατύχημα, ακραίες 
καιρικές συνθήκες), ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί άμε-
σα (εντός 24 ωρών) για τη συντήρηση/αντικατάσταση 
των φθαρμένων στοιχείων με κοινοποίηση της ενέργειάς 
του προς την επιβλέπουσα υπηρεσία και την αστυνομική 
διεύθυνση.

7. Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων οι πινακίδες σήμανσης επιβάλλεται να 
είναι ευδιάκριτες, να προειδοποιούν και να καθοδηγούν 
ασφαλώς τους διερχόμενους οδηγούς και τους πεζούς 
και να τοποθετηθούν έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την 
οδική κυκλοφορία και να μην προκαλούν ατυχήματα.

8. Λόγω του ότι η σήμανση προβλέπεται να παραμένει 
και κατά τις βραδινές ώρες, θα ληφθεί μέριμνα από την 
εργοληπτική εταιρεία ώστε να λειτουργούν σωστά οι 
χρησιμοποιούμενοι αναλάμποντες φανοί και να υπάρ-
χει επαρκής φωτισμός για την ασφαλή κυκλοφορία των 
οχημάτων και των πεζών.

9. Μετά το πέρας των εργασιών του εργοταξίου, ο 
ανάδοχος σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία 
οφείλει να προβαίνει σε έλεγχο για να διαπιστωθεί αν 
όλα τα στοιχεία της εργοταξιακής σήμανσης/ασφάλισης 
έχουν αποξηλωθεί, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση 
στους κινούμενους, στο οδικό τμήμα, οδηγούς και εάν 
έχει αποκατασταθεί η κανονική κατακόρυφη και οριζό-
ντια σήμανση καθώς και η ασφάλιση. Το τμήμα της οδού 
θα αποδοθεί στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρό από 
φερτές και ξένες ύλες και ασφαλές για την κυκλοφορία 
των οχημάτων.
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10. Ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, θα φροντίσει για 
την έγκαιρη ενημέρωση και συνεννόηση με την Δ.Τ.Ε. 
Π.Ε. Έβρου, την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση/Τμ. Τρο-
χαίας, το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα σωμα-
τεία ΤΑΞΙ και το ΚΤΕΛ, με σχετική αλληλογραφία για την 
ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών υλοποίησης 
της παρούσας μελέτης.

11. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άδειες και εγκρίσεις.

Τα πρωτότυπα σχέδια και η Τεχνική Περιγραφή που 
αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διατηρού-
νται στο Αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας-Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) και στο αρχείο της Δ/νσης 
Τεχνικών έργων Π.Ε. Έβρου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσί-
ευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρ-

μόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σή-
μανσης, των σηματοδοτών ή και των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από 
τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/
13-7-2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2017

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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