
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής 
βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες 
ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που 
διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές 
επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών 
μηδενικής αξίας προς καταστροφή.

2 Έγκριση της υπ’ αρ. 51/2020 (Ορθή Επανάληψη) 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Τρικκαίων που αφορά προσωρινή κυκλοφορια-
κή ρύθμιση εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1165 (1)
   Παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής 

βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες 

ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που 

διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές 

επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών 

μηδενικής αξίας προς καταστροφή. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 106 και του άρθρου 106Β του ν. 2960/ 

2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄265), όπως το 
τελευταίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του ν. 4410/2016 (Α΄141), και ειδικότερα της παρ. 4 του 
άρθρου 106,

β) του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/2016 
(Α΄ 142), όπως ισχύει,

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του 

άρθρου 7, της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 
του νόμου αυτού.

2. Το άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προσέγ-
γιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, 
την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και 
συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 
2001/37/ΕΚ» (L 127).

3. Την υπ’ αρ. (ΕΕ) 2018/576 εκτελεστική απόφαση της 
Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017 «για τα τεχνικά 
πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρ-
μόζονται στα προϊόντα καπνού» (L 96).

4. Την υπ’ αρ. Α.1050/01.02.2019 απόφαση της Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονά-
δων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται 
στην αγορά» (Β΄735), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
Α.1232/25.6.2019 (Β΄ 2634) απόφαση της Υφυπουργού 
Οικονομικών.

5. Την υπ’ αρ. Α.1001/24.12.2019 απόφαση Διοικητή 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Διαδικασία 
εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένση-
μες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών» 
(Β΄102/2020).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και 
την υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄130 και Β΄372), όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016.

8. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»  
(Β΄968), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Την ανάγκη χορήγησης παράτασης για συγκεκριμέ-
νο χρονικό διάστημα για την εισαγωγή ή παραλαβή των 
βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται σε κατα-
ναλωτές στην ελληνική επικράτεια με απαλλαγή από τις 
φορολογικές επιβαρύνσεις, στα οποία έχουν επικολληθεί 
ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας, καθώς και 
για την επιστροφή των ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας 
που δεν έχουν επικολληθεί και προορίζονται για κατα-
στροφή, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορ-
φώθηκαν από τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν 
λόγω της πανδημίας και ιδιαιτέρως της διακοπής της 
διακίνησης και της διάθεσης στην αγορά των εν λόγω 
βιομηχανοποιημένων καπνών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας είναι η παράταση του χρονικού 
διαστήματος που προβλέπεται για την εισαγωγή ή παρα-
λαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται 
σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια με απαλλαγή 
από τις φορολογικές επιβαρύνσεις, στα οποία έχουν επι-
κολληθεί ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας, 
όπως και για την επιστροφή των ενσήμων ταινιών μηδε-
νικής αξίας που δεν έχουν επικολληθεί, καθόσον έχουν 
υποστεί βλάβη ή φθορά κατά την επικόλλησή τους ή 
καθίσταται αδύνατη η επικόλλησή τους από άλλη αιτία 
στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται ή είναι κακέ-
κτυπες και προορίζονται για καταστροφή.

Άρθρο 2
Παράταση χρονικού διαστήματος για την 
εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποιημένων 
καπνών με επικολλημένες τις ένσημες ταινίες 
μηδενικής αξίας και την επιστροφή των ενσήμων 
ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή

Η εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποιημένων 
καπνών που διατίθενται με απαλλαγή από φορολογικές 
επιβαρύνσεις σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια, 
στα οποία έχουν επικολληθεί ένσημες ταινίες φορολογί-
ας μηδενικής αξίας, καθώς και η επιστροφή προς κατα-
στροφή των εν λόγω ενσήμων ταινιών, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί βάσει Αιτήσεων Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών 
(Α.Δ.Ε.Τ.) που έγιναν αποδεκτές από την αρμόδια τελω-
νειακή αρχή κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2019 έως 
και 30.06.2020, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών των 
παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. Α.1001/24.12.2019 
(Β΄102/2020) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται 
να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30.06.2021, έπειτα από 
αίτηση του δικαιούμενου προσώπου στην αρμόδια τε-
λωνειακή αρχή.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

Ι

Αριθμ. 107311  (2)
   Έγκριση της υπ’ αρ. 51/2020 (Ορθή Επανάληψη) 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 

Τρικκαίων που αφορά προσωρινή κυκλοφορια-

κή ρύθμιση εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου 

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 

ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ". 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 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 Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

4. Την υπ΄αρ. 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) περί διορισμού του Νικο-
λάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

5. Τον ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας»  (Α’ 57) (ΚΟΚ) και ιδίως το άρθρο 52, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί δημοσί-
ευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

7. Την παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
8. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-

φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
9. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυν-

σης 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 Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10. Το υπ' αρ. 2874/173392/18-11-2013 έγγραφο της 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας με θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ 
και στους χερσαίους χώρους λιμένων”.

11. Την υπ’ αρ. οικ. 11181/136302/28-8-2017 (ΑΔΑ: 
6Δ5ΕΟΡ10-ΩΩ3) απόφαση του Συντονιστή της Αποκε-
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ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με 
θέμα: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 9663/97430/2-9-2013 
απόφασης της Γ.Γ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ΄αρ. 1122/9732/28-01-2014 απόφαση, αναφορικά με 
την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 
52Α του ν. 2696/1999».

12. Την υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/Ο/6952/2011 κοινή υπουργι-
κή απόφαση "Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινοχρήστους χώρους πόλεων και οικισμών που προ-
ορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών" (Β΄ 420).

13. Την υπ’ αρ. 40264/4971/2007 υπουργική απόφαση 
 “Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών 
προεξοχών πεζοδρομίων σε στάσεις λεωφορείων σε 
διασταυρώσεις» (Β΄ 2201).

14. Την υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 υπουργική απόφα-
ση "Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Έργων Κατακόρυφης 
Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ), 2) Προδι-
αγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ)." (Β΄ 905).

15. Την υπ΄αρ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο του 
ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: "Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για 
την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 52, του ν. 2696/1999 
(ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48, 
του ν. 4313/2014".

16. Το υπ’ αρ. ΔΟΥ/277/Φ-252/26-03-2018 έγγραφο 
του ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΟΥ/Τμήμα Ε΄με θέμα: "Μέτρα ρύθμι-
σης της - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52, του 
ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 48 του ν. 4313/2014".

17. Την υπ΄ αρ. 51/2020 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 
6ΤΑ0ΩΗ9-2ΒΤ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής Δήμου Τρικκαίων με θέμα “Λήψη κανονιστικής 
απόφασης επί της προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμι-
σης εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ - 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ” του 
Δήμου Τρικκαίων, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία 
με το υπ΄αρ. 17807/26-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Τρικκαίων (α.π. 93804/
1-7-2020 ΔΙΠΕΧΩΣΧ) με συνημμένα τα κάτωθι έγγραφα:

ι) Τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης ελεγμένη και θε-
ωρημένη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Τρικκαίων αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση 
της οδού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του 
ΚΟΚ.

ιι) Το υπ’ αρ. 63/30-6-2020 έγγραφο των Αστικών Κτελ 
Τρικάλων, με το οποίο συναινούν για τις προτεινόμενες 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

18. Την υπ΄αρ. 97786/6-7-2020 (α.π. 97791/6-7-2020 
ΔΙΠΕΧΩΣΧ) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με την οποία 
κρίθηκε νόμιμη η υπ’ αρ. 51/2020 απόφαση Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρικκαίων.

20. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται 

απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα 
και με ασφάλεια οι εργασίες του υπόψη έργου, αποφα-
σίζουμε:

Έγκριση της υπ’ αρ. 51/2020 (Ορθή Επανάληψη) από-
φασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρικκαίων, 
που αφορά προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση εργοτα-
ξιακού χαρακτήρα του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ" όπως αυτή 
περιγράφεται στην παραπάνω απόφαση και στη θεωρη-
μένη εργοταξιακή μελέτη σήμανσης του έργου.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

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, κλπ) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις 
ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία 
με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό 
και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα 
πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν 
από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).

3. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος - έξοδος 
των κατοικιών και καταστημάτων.

4. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική και έκτακτη) 
της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε 
καλή κατάσταση καθ' όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμο-
γής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική 
νομοθεσία. Προς τούτο αλλά και για να διασφαλιστεί 
αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας να γίνεται συστηματική 
επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας, 
με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκά-
στοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου 
και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

5. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε 
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να κα-
λυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών 
του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

6. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτι-
σμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα τη νύχτα.

7. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν την 
ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανά-
γκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, περιπολικά αστυ-
νομίας).

8. Να ληφθεί υπόψη όπου απαιτείται η εφαρμογή του 
παραρτήματος Β, Μέτρα αντιστήριξης σε παρόδια σκάμ-
ματα, Γεφύρωσης σκαμμάτων (σελ.13579 έως 13586, 
Β΄ 905/20-05- 2011).

9. Να διατηρούνται επαρκή τα μέτρα ρύθμισης της 
κυκλοφορίας, όταν οι δραστηριότητες στις ζώνες ερ-
γοταξίου, παύουν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο.
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10. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του 
έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργο-
ταξιακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γά-
τας, κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. 
Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας 
θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφο-
ριακού φόρτου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη 
σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής, τόσο για τα 
οχήματα όσο και για τους πεζούς, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στην σχετική νομοθεσία.

11. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της κυκλο-
φοριακής ρύθμισης, ο ανάδοχος διακόπτει προσωρινά 
τις εργασίες και υποβάλλει εκ νέου την τροποποιημένη 
κυκλοφοριακή ρύθμιση για έγκριση.

12. Η διάρκεια των εργασιών θα είναι η ίδια με την 
προθεσμία εκτέλεσης του έργου και τις πιθανές παρα-
τάσεις του όπως αυτές κάθε φορά εγκρίνονται από την 
αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, σύμφωνα 
με το άρθρο 145 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

13. Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια η οποία θα 
καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές αστυνόμευσης της 
οδού.

14. Να υπάρξει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους 
φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (πυ-
ροσβεστική, ΕΚΑΒ, κ.λπ.) προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες που δημιουργούνται. 
Παράλληλα να προηγηθεί η κατάλληλη και έγκαιρη ενη-
μέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής 
του εργοταξίου.

15. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με 
την υπ’ αρ. 51/2020 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.

16. Με την παρούσα δεν νομιμοποιούνται τυχόν πα-
ράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδο-
τήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλο-
ποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή 
του υπόψη έργου (π.χ. άδεια εκτέλεσης εργασιών από 
το τμήμα Οδοποιίας κ.λπ.).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Λάρισα, 15 Ιουλίου 2020

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

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