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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de
minimis) στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών
στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014).

2

Έγκριση μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 416/2021 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας:
1. για τον καθορισμό προτεραιότητας στα σημεία
διασταύρωσης των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης
με Ανδρομάχης, Θράκης με Περγάμου, Ιεροσολύμων με Περγάμου, Περγάμου με Ακρίτα και Ακρίτα με Εγνατίας, βάσει σχετικής κυκλοφοριακής
μελέτης,
2. για την αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας των πεζών πλησίον του 19ου Δημοτικού και
Νηπιαγωγείου επί της οδών Αλκίνοου, Θράκης
και σε οδούς περιμετρικά του Δημοτικού Σχολείου, βάσει σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης,
3. παραπλεύρως του Ο.Τ.9 στην περιοχή ιχθυόσκαλας Καβάλας και συγκεκριμένα επί της οδού
Τρίτωνος και επί της Ανώνυμης οδού μέχρι την
συμβολή της με την οδό Αργοναυτών λόγω της
υποβάθμισης υφιστάμενου πεζοδρομίου επί της
οδού Τρίτωνος, βάσει σχετικής κυκλοφοριακής
μελέτης,
4. στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου
χώρου ευρύτερης περιοχής Αγ. Νικολάου» βάσει
σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης και
5. στα πλαίσια του έργου «Κυκλικός κόμβος στη
συμβολή των οδών Μ. Ασίας και Καππαδοκίας»
βάσει σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης σκοπιμότητας.

Αρ. Φύλλου 1388

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 356/63548
(1)
Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de
minimis) στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45,
28.06.2014).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α’138).
3. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
4. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, που
αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους
Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας (Α’ 113).
5. Τον ν. 4384/2016, άρθρα 18, 19 και 20 (Α’ 78).
6. Τον ν. 4282/2014 (Α’ 182).
7. Τα άρθρα 66, 67 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του
ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
8. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης
Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)»
(Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του
ν. 2945/2001 (Α’ 223) και τις παρ. 1-8 του άρθρου 29 του
ν. 3147/2003 (Α’ 135).
9. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού
Πληρωμής από 1-9-2002» (Β’ 1042).
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10. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Α’ 1205).
11. Το άρθρο 11, σημείο 2.4 της υπ’ αρ. 282966/
09-07-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Έγκριση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και
Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων και έγκριση του Κανονισμού Κατάστασης
Προσωπικού του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)» (Β’ 684).
12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα
της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών (ΕΕ L 190/45,
28.06.2014).
13. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-06-2020 απόφαση για το «Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την εξέταση κρατικών
ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 2417).
14. Την ανάγκη στήριξης των Οστρακοκαλλιεργητών
(φυσικών ή νομικών προσώπων) της Επικράτειας οι οποίοι υπέστησαν σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους
κατά το έτος 2020.
15. Το με Α.Π. 1171/306147 της 03/11/2021 έγγραφο
της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να
χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας «de minimis»
στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, δεν
υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για
την Ελλάδα ανέρχεται σε 27.270.000 ευρώ σύμφωνα με
το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014.
17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ύψους κατ’ ανώτατο όριο 2.754.126
ευρώ για το οικονομικό έτος 2022 σε βάρος του ΕΛΕΓΕΠ,
η οποία καλύπτεται με τις πιστώσεις που μεταφέρθηκαν
με την υπ’ αρ. 2/75602/14.02.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ενίσχυσης του προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α.και Τ. οικονομικού έτους 2022,
Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «οικονομικές
ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα
και ειδικούς λογαριασμούς».
18. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
19. Την υπ’ αρ. 3672/44010/18.02.2022 απόφαση
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 2.754.126 ευρώ
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α.
και Τ., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 20073 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. (ΑΔΑ
Ω30Ζ4653ΠΓ-ΔΝ4).
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20. Την υπ’ αρ. 134/2021 (ηλεκτρονικό μήνυμα της
27/12/2021) Γνωμοδότηση της Κ.Ε.Μ.Κ.Ε του Υπουργείου Οικονομικών.
21. Την υπ’ αρ. 265/45807/18.02.2022 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και
Τ. της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,
όπως ισχύει, επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινής
υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για
τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
(de minimis) στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι Οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα) όλης της Επικράτειας οι οποίοι υπέβαλλαν
δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης
Αλιείας (ΟΣΠΑ) για το έτος 2020 και είχαν παραγωγική
δραστηριότητα κατά το ίδιο έτος.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις
χορηγούνται στις επιχειρήσεις των τομέων της αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας με βάση τον Καν. (ΕΕ) 717/2014.
Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:
1. Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή
ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.
2. Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές
προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες
ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με
εξαγωγικές δραστηριότητες.
3. Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης
εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.
4. Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Kαν.
(ΕΕ) 717/2014, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και σε ένα ή περισσότερους τομείς που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1407/2013 ή/
και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών
προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Καν. 1408/2013, ο εν λόγω κανονισμός ισχύει για τις ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος διασφαλίζει
με το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ή τη διάκριση
του κόστους ότι για τις άλλες δραστηριότητες δεν χορηγούνται ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του
παρόντος κανονισμού (Καν. 717/2014).
Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης - Όροι επιλεξιμότητας
1. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) με την παρούσα απόφαση ορίζονται
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οι Οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες όλης της Επικράτειας και λειτουργούν νομίμως,
δηλαδή με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ισχύ από
το 2020 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και υπέβαλλαν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας ΟΣΠΑ για
το έτος 2020.
2. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 672 ευρώ ανά
στρέμμα μισθωμένης έκτασης για Οστρακοκαλλιέργεια.
3. Δηλώσεις στο ΟΣΠΑ για το έτος 2020 γίνονται δεκτές
εφ’ όσον υπεβλήθησαν μέχρι και την 31/01/2022.
4. Δεν δικαιούνται ενίσχυση οι Οστρακοκαλλιεργητές
που υπέβαλλαν μηδενική δήλωση παραγωγής για το
έτος 2020, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μηδενική
παραγωγή συνοδεύεται από την υποβολή παραστατικών
λειτουργικών εξόδων.
5. Σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων στην ίδια
εκμετάλλευση τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης κατανέμονται σύμφωνα με τα επίσημα ποσοστά συμμετοχής τους στην εκμετάλλευση. Εάν δεν καθορίζονται τα
ποσοστά συμμετοχής ανά δικαιούχο ή δεν υφίσταται
εταιρική μορφή, οι συνδικαιούχοι υποχρεούνται με ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλους τους
συνδικαιούχους να δηλώνουν τα ποσοστά συμμετοχής
τους ανά ΑΦΜ εταίρου και αντιστοίχως τους τραπεζικούς
λογαριασμούς τους για την καταβολή της ενίσχυσης.
6. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση του τομέα
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανόμενης και της χορηγούμενης με την παρούσα, δεν
μπορεί, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 3 του
Καν. (ΕΕ) 717/2014, να υπερβαίνει το ποσό των 30.000
ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
7. Κάθε δικαιούχος δικαιούται να λάβει ενίσχυση ήσσονος σημασίας κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το ήμισυ του
μέσου όρου των δηλωθέντων ποσών στο ΟΣΠΑ των
ετών 2019-2020.
8. Οι Οστρακοκαλλιεργητές που έκαναν έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας το έτος 2020 δικαιούνται
να λάβουν ενίσχυση το ήμισυ του δηλωθέντος ποσού
στο ΟΣΠΑ για το ίδιο έτος.
9. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, δεν
δύναται, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 3, να
υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο
Παράρτημα του Κανονισμού 717/2014 (27.270.000 €).
9. Η τήρηση των προϋποθέσεων σώρευσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 5 του
Καν. (ΕΕ) 717/2014.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση
1. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την
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έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους
2022 με δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2. Για το έτος 2022 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.754.126 ευρώ, υπό τον όρο
μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης.
3. Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο από την πίστωση της
παρ. 2 επιστρέφεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον κρατικό
προϋπολογισμό (Α.Λ. Εσόδου 1590789001 «Λοιπές επιστροφές ποσών»).
Άρθρο 6
Διαδικασία Πληρωμής - Έλεγχος
1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
2. Αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση της πληρωμής
είναι η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, η οποία
ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 6 του Καν. (ΕΕ) 717/2014 τους ενδιαφερομένους (εν δυνάμει δικαιούχους) για το ποσό της
κρατικής ενίσχυσης που θα λάβουν εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις του Κανονισμού 717/2014 καθώς και ότι
η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σημασίας με παραπομπή
στον Κανονισμό και τα στοιχεία δημοσίευσης στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας υποβάλλουν αίτηση (Παράρτημα Ι της παρούσας)
σε ηλεκτρονική μορφή στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός ενός μηνός
από την πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας στην
οποία δηλώνουν:
Α) Ότι είναι κάτοχοι αδειοδοτημένης εκμετάλλευσης
Οστρακοκαλλιέργειας, προς τούτο υποβάλλουν την
άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας της εκμετάλλευσης σε
ισχύ για το 2020 και μέχρι το 2022,
Β) απόφαση χορήγησης κτηνιατρικού κωδικού της
εκμετάλλευσης, Γ) Την ποσότητα που παρήγαγαν κατά
τα έτη 2019 και 2020,
Δ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας για κάθε δικαιούχο,
Ε) Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης,
ΣΤ) Σε περίπτωση συνδικαιούχων σε μια εκμετάλλευση, Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλους
τους συνδικαιούχους όπου θα καθορίζονται τα ποσοστά
συμμετοχής τους στην εκμετάλλευση,
Ζ) Ότι δεν έχουν λάβει άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας εντός της τριετίας 2020-2022 ή το ποσό της ενίσχυσης που τυχόν έλαβαν κατά την ίδια περίοδο,
Η) Το Ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού.
4. Στο πλαίσιο της έγκρισης της πληρωμής, η Γενική
Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ εκδίδει την απόφαση
έγκρισης πληρωμής για κάθε επιλέξιμο δικαιούχο με
το ποσό ενίσχυσης μετά την διενέργεια των απαραί-

14164

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

τητων ελέγχων καθώς και το συγκεντρωτικό επιλέξιμο
ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους. Για την
πληρωμή των δικαιούχων η Γενική Διεύθυνση Αλιείας
του ΥΠΑΑΤ συμπληρώνει τη σχετική λίστα διοικητικού ελέγχου με τα απαραίτητα σημεία ελέγχου καθώς
και με τα στοιχεία που δηλώνουν στην αίτησή τους οι
δικαιούχοι στην ειδική πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
5. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας -Τμήμα Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σύμφωνα με το σημείο 2.4 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 282966/09-07-2007
κοινής υπουργικής απόφασης στον έλεγχο του φακέλου
πληρωμής που αποστέλλεται από την Γενική Διεύθυνση
Αλιείας του ΥΠΑΑΤ και διαβιβάζει με τη σχετική λίστα
ελέγχου το φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων.
6. Το Τμήμα Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά πληρωμής:
α) Την απόφαση έγκρισης πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ της παρ. 2 του άρθρου 6.
β) Τη λίστα ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας
του ΥΠΑΑΤ της παρ. 2 του άρθρου 6 στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία των δικαιούχων, το ΑΦΜ και ο
τραπεζικός λογαριασμός τους.
7. Η Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:
- στην έκδοση εντολής πληρωμής και
- στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.
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8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των
λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) κάθε πληροφορία σχετική με
την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος
σημασίας (de minimis) της παρούσας.
9. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας οφείλει να ενημερώνει
το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων
στον τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας.
10. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης του ανώτατου ορίου (παρ. 2 και 3 του άρθρου 3
του Καν. 717/2014) συνεπεία υπέρβασης του ποσού, η
Γενική Διεύθυνση Αλιείας (αρμόδια υπηρεσία) φροντίζει
για έκδοση απόφασης καταλογισμού για την ανάκτηση
της χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολό της στο δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου
3 του Καν. 717/2014.
11. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις
χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης
και αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Καν. (ΕΕ)
717/2014 διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και για το διάστημα που προβλέπεται από τον Καν. (ΕΕ)
717/14.
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ȅ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȒııȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ įȘȜȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ :
1) ǹʌȠįȑȤȠȝĮȚ ĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ǹʌȩĳĮıȘ
2) ǼȓȝĮȚ

țȐĲȠȤȠȢ

İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ

ıİ

ʌȠıȠıĲȩ

…………..

ǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ

ȅıĲȡĮțȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȞȩȝȚȝĮ ȝȑȤȡȚ ıȒȝİȡĮ,
3) ǲȤȦ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İȝʌȡȩșİıȝȘ įȒȜȦıȘ ıĲȠ ȅȈȆǹ (ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 31/01/2022),
4) ǼȓȤĮ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ țĮĲȐ ĲĮ ȑĲȘ 2019 țĮȚ 2020 Ȓ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȠ 2020,
5) ǻİȞ ȑȤȦ ıĲȘ įȚȐșİıȒ ȝȠȣ İȞȓıȤȣıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ țȡȚșİȓ ʌĮȡȐȞȠȝȘ țĮȚ ĮıȣȝȕȓȕĮıĲȘ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ǹʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ Ȓ ĲȠȣ ǻ.Ǽ.Ǽ țĮĲȐ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌİȡ. 4 ĲȘȢ
ȣʌȠʌĮȡ. Ǻ10 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Ǻ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ĲȠȣ ȃ.4152/2013.
6) ȉȠ ʌȠıȩ İȞȓıȤȣıȘȢ ȒııȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕȦ ȕȐıİȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ,
ĮșȡȠȚȗȩȝİȞȠ ȝİ ĲȣȤȩȞ ȐȜȜİȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ ȒııȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤȦ ȜȐȕİȚ ȕȐıİȚ ĲȠȣ
ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ 717/2014 ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ (ǼǼ L190/45, 28.06.2014)
30.000 İȣȡȫ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ 2020-2022.

įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ
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ǺȀȊȆȋȃǺȀ
Ȋșȟ

ȜȢįĳțȜȓ

ıȟȔĲȥȤĲș

ʍȡȤ

ʍȢȡȖȝȒʍıĳįț

įʍȪ

ĳșȟ

ȁȋǺ…………………………………………

(Įǽȁ…………………….) ȗțį ………………………….ȆĲĳȢįȜȡȜįȝȝțȒȢȗıțįȣ ʍȡȤ İțįȚȒĳȧ/ĲȤȞȞıĳȒȥȧ Ȝįț ȗțį
ĳșȟ ȡʍȡȔį ȒȥȡȤȟ İșȝȧȚıȔ ĳį ʍįȢįȗȧȗțȜȑ ĲĳȡțȥıȔį Ĳĳȡ Ȇ.ȉ.ȇ.Ǻ. ȗțį ĳȡ Ȓĳȡȣ 2020.

Ȇ ǺȀȊȎȄ/ȆȋȉǺ

ȋȇȆǻȆȂǿ ǺȀȊǿȉǿȉ ǿȂǽȁȊȈȆȄȀȁǺ (Ȍ) ȜȝțȜȑȢțĲȞį.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2022
Oι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Ι

Αριθμ. 63686
(2)
Έγκριση μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 416/2021 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας:
1. για τον καθορισμό προτεραιότητας στα σημεία
διασταύρωσης των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης με Ανδρομάχης, Θράκης με Περγάμου, Ιεροσολύμων με Περγάμου, Περγάμου με Ακρίτα και
Ακρίτα με Εγνατίας, βάσει σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης,
2. για την αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας των πεζών πλησίον του 19ου Δημοτικού και
Νηπιαγωγείου επί της οδών Αλκίνοου, Θράκης
και σε οδούς περιμετρικά του Δημοτικού Σχολείου, βάσει σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης,
3. παραπλεύρως του Ο.Τ.9 στην περιοχή ιχθυόσκαλας Καβάλας και συγκεκριμένα επί της οδού Τρίτωνος και επί της Ανώνυμης οδού μέχρι την συμβολή
της με την οδό Αργοναυτών λόγω της υποβάθμισης υφιστάμενου πεζοδρομίου επί της οδού Τρίτωνος, βάσει σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης,
4. στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου
χώρου ευρύτερης περιοχής Αγ. Νικολάου» βάσει
σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης και
5. στα πλαίσια του έργου «Κυκλικός κόμβος στη
συμβολή των οδών Μ. Ασίας και Καππαδοκίας»
βάσει σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης σκοπιμότητας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-

των για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(Α΄107).
2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
3. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235).
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) που αφορά
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» (Α΄ 50) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.
5. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
6. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.
7. Toν ν. 4784/2021 «Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση
διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 40).
8. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 6952/14-02-2011 κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών ΠΕΚΑ- Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Υποχρεώσεις και μέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 420).
9. Τις Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ) (Β΄ 905/2011).
10. Την υπ’ αρ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
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σης Μακεδονίας-Θράκης «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
11. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (Α΄ 47) καθώς και την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250/2017 - ΑΔΑ:
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για τον διορισμό Συντονιστή.
12. Της παρ. 3 του Κεφ. ΣΤ’ του άρθρου 40 του ν. 4735/
2020 «Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο
τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική
και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.» (Α’197).
13. Την υπ’ αρ. οικ. 55771/10-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΟΤΟΡ1Υ-ΩΒΑ) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. με θέμα
«Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης, της Γενικής
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
της Α.Δ.Μ.Θ».
14. Την υπ’ αρ. 22/2021 απόφαση του Συμβουλίου της
Κοινότητας Κρινήδων.
15. Την υπ’ αρ. 86/2021 απόφαση του Συμβουλίου της
Κοινότητας Καβάλας.
16. Το από 25-11-2021 πρακτικό 122ης Συνεδρίασης
Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας.
17. Την υπ’ αρ. 49/2021 (ΑΔΑ: 66ΦΡΩΕ6-2Φ1)απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας.
18. Το υπ’ αρ. 2403/04-01-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Α.Δ.Μ/Θ με το οποίο μας ενημερώνει για το νομότυπο στη διαδικασία έκδοσης της υπ’ αρ.
416/2021(ΑΔΑ: 6Δ4ΣΩΕ6-Α1Ψ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας.
19. Την κυκλοφοριακή μελέτη με τίτλο: «Προτεραιότητα οδών της πόλης», σχετική με το 11ο θέμα της
υπ’ αρ. 416/2021(ΑΔΑ: 6Δ4ΣΩΕ6-Α1Ψ) απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, όπως
εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.
20. Την κυκλοφοριακή μελέτη με τίτλο: «Μέτρα για
την αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας των πεζών πλησίον του 19ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου
επί των οδών Αλκίνοου και σε οδούς περιμετρικά του
Δημοτικού Σχολείου», σχετική με το 12ο θέμα της
υπ’ αρ. 416/2021(ΑΔΑ: 6Δ4ΣΩΕ6-Α1Ψ) απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, όπως
εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.
21. Την κυκλοφοριακή μελέτη με τίτλο: «Τεχνική έκθεση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παραπλεύρως του
Ο.Τ. 9 στην περιοχή ιχθυόσκαλας Καβάλας» (τεχνική
έκθεση και σχέδιο), σχετική με το θέμα 18ο της υπ’ αρ.
416/2021(ΑΔΑ: 6Δ4ΣΩΕ6-Α1Ψ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, όπως εγκρίθηκε
και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Καβάλας.
22. Την κυκλοφοριακή μελέτη στα πλαίσια του έργου
«Αναβάθμιση δημόσιου χώρου ευρύτερης περιοχής
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Αγ. Νικολάου» (τεχνική έκθεση και σχέδιο),σχετική με
το θέμα 19ο της υπ’ αρ. 416/2021(ΑΔΑ: 6Δ4ΣΩΕ6-Α1Ψ)
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, όπως εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.
23. Την τεχνική έκθεση και τη μελέτη σκοπιμότητας
του έργου με τίτλο: «Κυκλικός κόμβος στη συμβολή
των οδών Μ. Ασίας και Καππαδοκίας» (τεχνική έκθεση
και σχέδιο), σχετική με το θέμα 20ο της υπ’ αρ. 416/
2021(ΑΔΑ: 6Δ4ΣΩΕ6-Α1Ψ) απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, όπως εγκρίθηκε και
θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Καβάλας.
24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι
απαραίτητες προκειμένου με την υλοποίηση τους, να
συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 416/2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας:
1. Για τον καθορισμό προτεραιότητας στα σημεία
διασταύρωσης των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης με
Ανδρομάχης, Θράκης με Περγάμου, Ιεροσολύμων με
Περγάμου, Περγάμου με Ακρίτα και Ακρίτα με Εγνατίας,
σύμφωνα με την σχετική κυκλοφοριακή μελέτης,
2. για την αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας
των πεζών πλησίον του 19ου Δημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου επί των οδών Αλκίνοου, Θράκης και σε
οδούς περιμετρικά του Δημοτικού Σχολείου, βάσει σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης,
3. παραπλεύρως του Ο.Τ.9 στην περιοχή ιχθυόσκαλας
Καβάλας και συγκεκριμένα επί της οδού Τρίτωνος και
επί της Ανώνυμης οδού μέχρι την συμβολή της με την
οδό Αργοναυτών λόγω της υποβάθμισης υφιστάμενου
πεζοδρομίου επί της οδού Τρίτωνος, βάσει σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης,
4. στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου ευρύτερης περιοχής Αγ. Νικολάου» βάσει σχετικής
κυκλοφοριακής μελέτης και
5. στα πλαίσια του έργου «Κυκλικός κόμβος στη συμβολή των οδών Μ. Ασίας και Καππαδοκίας» βάσει σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης σκοπιμότητας.
Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
της παρούσης υπάρχει στα ανωτέρω 18ο, 19ο, 20ο, 21ο,
22ο και 23ο σχετικά, εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους
και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Η έναρξη τους ορίζεται με την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, σηματοδοτών ή
των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα). Αρμόδιος φορέας για τη σήμανση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της
παρούσης, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας
συντήρησης των υπό παρέμβαση οδών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14168

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα
περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β΄905/2011) και συγκεκριμένα εφαρμόζονται οι διατάξεις για εργοτάξια μακράς διάρκεια σε
αστικές οδούς του τεύχους 7 των ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ.
2. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
3. Σχετικά με τα θέματα 1ο, 2ο, 3ο, 23ο και 24ο της
υπ’ αρ. 416/2021(ΑΔΑ: 6Δ4ΣΩΕ6-Α1Ψ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας που αφορούν
σε παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης
σε δικαιούχους κάτοικους ΑΜΕΑ ισχύουν τα οριζόμενα
στην παρ. 3αδ του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (Α’ 197),
σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή ΠΟΙ.ΖΩ στα πλαίσια
των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει πλέον ειδική
μέριμνα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες
και αποφασίζει τη χορήγηση θέσεων στάθμευσης στους
δικαιούχους κατοίκους με βάση την κείμενη νομοθεσία
και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ύστερα από
γνώμη του προέδρου της οικείας δημοτικής ενότητας.
4. Σχετικά με τα θέματα 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο και 10ο
της υπ’ αρ. 416/2021(ΑΔΑ: 6Δ4ΣΩΕ6-Α1Ψ) απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας που αφορούν στην τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης εμπρός
κεντρικής εισόδου οικίας ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 10 και 34 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).
5. Σχετικά με τα θέματα 13ο και 21ο της υπ’ αρ. 416/
2021(ΑΔΑ: 6Δ4ΣΩΕ6-Α1Ψ) απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας που αφορούν στην
τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας ισχύουν
τα οριζόμενα του άρθρου 10 (και ειδικότερα της παρ. 2
αυτού) του ν. 4735/2020 (Α’ 197).
6. Σχετικά με τα θέματα 14ο,15ο,16ο,17ο και 22ο της
υπ’ αρ. 416/2021(ΑΔΑ: 6Δ4ΣΩΕ6-Α1Ψ) απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας που αφο-

Τεύχος B’ 1388/24.03.2022

ρούν στην απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης
κάθε οχήματος μπροστά από την δίοδο πρόσβασης του
ιδιωτικού χώρου στάθμευσης ισχύουν τα οριζόμενα στις
παρ. 3.β. και παρ. 3.θ. του άρθρου 34 του ν. 2696/1999
(Α’ 57) σύμφωνα με τα οποία η στάθμευση οχήματος στο
οδόστρωμα απαγορεύεται και μπροστά από την είσοδο
και έξοδο οχημάτων παρόδιου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος έξοδος οχημάτων εξ αυτής και εμποδίζει τη
χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνονται κατάλληλα.
7. Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων του θέματος έχει ο Δήμος Καβάλας, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια τους να αξιολογεί
την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με το ευρύτερο
δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και
συντηρώντας τα σχετικά έργα.
8. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
9. Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις μελέτες.
10. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.
11. Ο Δήμος Καβάλας είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.
12. Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα
απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).
Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 2 Μαρτίου 2022
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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