
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων/υπη-
ρεσιών/προμηθειών, αρμοδιότητας της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
του Υ.Π.ΕΝ., στο πλαίσιο του προγράμματος για 
την προστασία και αναβάθμιση των δασών που 
χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα Δασών 
του Πράσινου Ταμείου.

2 Έγκριση της υπ’  αρ. 51/2021 Απόφασης της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, 
που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ανώ-
νυμη οδό εντός οικισμού Κρούστα Δήμου Αγίου 
Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/26466/917 (1)
Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου του Υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάθεση 

και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων/υπη-

ρεσιών/προμηθειών, αρμοδιότητας της Γενικής 

Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 

του Υ.Π.ΕΝ., στο πλαίσιο του προγράμματος για 

την προστασία και αναβάθμιση των δασών που 

χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα Δασών 

του Πράσινου Ταμείου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και 

των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α’ 289).
2. Τον  ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

3. Το άρθρο 8 του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασι-
κών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 303).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
άρθρα 75-83.

6. Τον  ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντι-
κών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 182).

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

8. Τον ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 37.

10. Το άρθρο τρίτο της από 13η.8.2021 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Έκτακτα μέτρα για 
την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών" (Α’ 138) και 
β) της από 13.8.2021 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
"Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και 
την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, 
την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές 
του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις"  
(Α’ 143) και άλλες διατάξεις» (Α’ 156).

11. Το ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’ 7).
12. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’ 145).
13. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-

τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
15. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 

Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01.04.2020 
απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. «Διορισμός Υπηρεσιακού 
Γραμματέα του ΥΠΕΝ» (ΥΟΔΔ 247).

17. Την υπ’  αρ. 35/20-1-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/30.7.2020 
απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υ.Π.ΕΝ. 
«Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος» (ΑΔΑ: 
6ΡΛ34653Π8-028).

19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11835/1139/8.2.2022 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας» (ΥΟΔΔ 76).

20. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών υπό 
στοιχεία ΔΙΔΔΑ/οικ.39129/13.11.2019 «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων ή δικαιώματος υπογραφής στους Γενικούς/
Υπηρεσιακούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων των Υπηρεσιών των Υπουργείων» 
(ΑΔΑ: 649346ΜΤΛ6-907).

21. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
και ορθής επιτέλεσης του σκοπού των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  
αποφασίζουμε:

Α. Τον ορισμό του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος ως αποφαινόμενου 
οργάνου στο πλαίσιο της διενέργειας των διαδικασιών ανά-
θεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων/υπηρε-
σιών/προμηθειών, για τις οποίες η Γενική Διεύθυνση Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. είναι δικαιούχος ή 
μεριμνά κεντρικά για την προμήθειες υλικών, αναγκαίων 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών Δα-
σικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του προγράμματος για την 
προστασία και αναβάθμιση των δασών που χρηματοδο-
τείται από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

Β. Δια της παρούσας ανατίθεται στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής για τις κατηγορίες 
διοικητικών πράξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 
του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), ως προς τις 
περιπτώσεις της παρ. Α’ της παρούσας στο πλαίσιο του 
προγράμματος για την προστασία και αναβάθμιση των 
δασών που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα Δα-
σών του Πράσινου Ταμείου. Οι αποφάσεις του αποφαι-
νόμενου οργάνου εκδίδονται με μέριμνα της εκάστοτε 
οριζόμενης υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης.

Γ. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

   Αριθμ. 752 (2)
Έγκριση της υπ’ αρ. 51/2021 απόφασης της Επι-

τροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, 

που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ανώ-

νυμη οδό εντός οικισμού Κρούστα Δήμου Αγίου 

Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας» (Α’ 57) και ιδιαίτερα τα άρθρα 52 και 52Α 
αυτού, καθώς και τις ισχύουσες σήμερα Πρότυπες Τεχνι-
κές Προδιαγραφές, Τεχνικές Οδηγίες και πρότυπα ΕΛΟΤ 
σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των μέσων σήμανσης 
(πινακίδες-διαγραμμίσεις κ.τ.λ.)

2. Τον ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (Α’ 114).

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

4. Τον ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών 
τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 261) και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού.

5. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 229).

6. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερι-
κών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από 
τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

7. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο 
του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και 
Τουρισμού «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 
του ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

8. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1351/Φ.252/22-05-2015 έγγρα-
φο του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διευ-
κρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας 
Κανονιστικών Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων που 
αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

9. Το υπό στοιχεία οικ.2095/08-10-2015 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας 
Κρήτης «Συμπληρωματικές οδηγίες-διευκρινίσεις σχετι-
κά με την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό 
δίκτυο ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης».

10. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγρα-
φο του Τμήματος Ε’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Μέτρα ρύθμι-
σης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - 
ν. 2696/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».

11. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
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και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

12. Την υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη 
ως Συντονίστριας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρή-
της (ΥΟΔΔ 250 - ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ).

13. Την υπ’ αρ. 34010/25-05-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί ανανέωσης της θητείας της Μαρίας 
Κοζυράκη του Εμμανουήλ στη θέση της Συντονίστριας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΥΟΔΔ 435 - 
ΑΔΑ: 6ΠΨΑ46ΜΤΛ6- 3ΦΡ).

14. Την υπό στοιχεία οικ.8165/27-06-2017 απόφαση 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΑΔΑ: ΩΚΞΠΟΡ1Θ-ΘΓ8, Β’ 2247) «Ανάθεση άσκησης αρ-
μοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογρα-
φής "Με εντολή Συντονιστή" ("M.E.Σ.") αποφάσεων, εγ-
γράφων και άλλων πράξεων, στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης καθώς και σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ 
της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4147/2013 (Φ.Ε.Κ. 
τ. Α’ 98), όπως ισχύουν».

15. Την υπό στοιχεία οικ. 682/17-01-2019 απόφαση 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΑΔΑ: Ω7ΧΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ, Β’ 288), με την οποία ανατέθηκαν 
στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού οι 
αρμοδιότητες του τεχνικού ελέγχου και έγκρισης αποφά-
σεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. για θέματα κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων που υπάγονται στο άρθρο 52 του 
Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) και της έγκρισης μελετών για κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις έργων, σύμφωνα με το άρθρο 52 του 
Κ.Ο.Κ., και παρασχέθηκε στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
η εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Συντονίστριας.

16. Την υπ’ αρ. 427/15-01-2021 απόφαση Συντονί-
στριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 
ΨΘΟ8ΟΡ1Θ-ΔΩΒ), με την οποία ορίζεται η κ. Καργιολά-
κη Χαρίκλεια του Μιχαήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
ΠΕ.ΧΩ.Σ. και Αναπλ. Προϊσταμένη της Γεν. Διεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Κ.

17. Το υπ’ αρ. 27/04-02-2022 έγγραφο του Τμήματος 
Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου της Διεύθυνσης 
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (υπό 
στοιχεία  ΠΕΧΩΣ: 752/03-03-2022), με το οποίο διαβιβά-
ζεται η υπ’ αρ. 51/2021 νομότυπα ληφθείσα απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Νικολάου.

18. Την υπ’ αρ. 51/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΕΝΩΚΨ-Ι21) απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Νικολά-
ου, με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η απαγόρευση 
στάθμευσης σε ανώνυμη οδό εντός του οικισμού Κρού-
στα Δήμου Αγίου Νικολάου.

19. Την υπ’ αρ. 04/2021 απόφαση της Δημοτικής Κοι-
νότητας Κρούστα.

20. Το από 30-11-2021 πρακτικό συνεδρίασης της Επι-
τροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

21. Την υπ’  αρ. 12792/20-09-2021 Τεχνική Έκθεση 
και την σκαριφηματική απεικόνιση σε απόσπασμα της 
google earth, που αφορούν στις κυκλοφοριακές ρυθμί-

σεις σε ανώνυμη οδό πλάτους περίπου 4μ.εντός ορίων 
οικισμού Κρούστα Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως συντά-
χθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/νση Μελετών του Δή-
μου Αγίου Νικολάου.

22. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις Υπηρεσίες Οδικής Μαζι-
κής Μεταφοράς.

23. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς και έχουν στόχο την 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή.

24. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που κα-
θορίστηκαν με την υπ’ αρ. 51/2021 απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Νικολάου και 
συγκεκριμένα εγκρίνουμε την απαγόρευση στάθμευσης 
επί ανώνυμης οδού πλάτους περίπου 4μ. που βρίσκεται 
εντός ορίων οικισμού Κρούστα Δήμου Αγ. Νικολάου και 
στις δύο πλευρές της οδού. Για το σκοπό αυτό να γίνει 
τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης στις 
ενδεδειγμένες θέσεις.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιγράφο-
νται στην Τεχνική Έκθεση και απεικονίζονται στο σχετικό 
σκαρίφημα - απόσπασμα google earth, όπως συντάχθη-
καν και θεωρήθηκαν από τη Δ/νση Μελετών του Δήμου 
Αγ. Νικολάου, πρωτότυπα των οποίων διατηρούνται 
στα αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΔΙΠΕΧΩΣ) και στην Διεύθυνση Μελετών του Δήμου Αγ. 
Νικολάου, εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών, κ.τ.λ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις ισχύ-
ουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του 
Δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη 
την χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν λόγω κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την αποτελεσματι-
κότητα των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο 
κυκλοφορίας της περιοχής, παρακολουθώντας και συ-
ντηρώντας τα σχετικά έργα (π.χ. σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

5. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύ-
γκρουση με αυτήν της παρούσας, θα πρέπει να απομα-
κρυνθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών 
του οδικού δικτύου.
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Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με-
τέπειτα με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σή-
μανσης και των διαγραμμίσεων.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεσή της όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών. 

Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκη-
θεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής 
και Αγροτικής Πολιτικής
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