
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των θεσμικών φορέων της περ.  β’ 
του άρθρου 3, καθώς και των κυρώσεων που επι-
βάλλονται σε αυτούς σε περίπτωση παραβίασης 
των υποχρεώσεων του άρθρου 5 του ν. 4829/
2021 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4829/2021 (Α’ 166).

2 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 11/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής του Δήμου Αιγάλεω.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 271/7073 (1)
Καθορισμός των θεσμικών φορέων της περ. β’ 

του άρθρου 3, καθώς και των κυρώσεων που επι-

βάλλονται σε αυτούς σε περίπτωση παραβίασης 

των υποχρεώσεων του άρθρου 5 του ν. 4829/

2021 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του 

ν. 4829/2021 (Α’ 166). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 «Ενί-

σχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς 
της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενι-
αίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 166) και ιδίως τις διατάξεις της περ. β) του του άρθρου 
3, το άρθρο 5 και την παρ. 1 του άρθρου 13.

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» και ιδίως των άρθρων 45, 46, 68, 
74, 75, 82, 87 και 91.

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 234.

4. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβά-
θυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυσης της συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης) - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 133) και ιδίως του άρθρου 131.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112) και τις όμοιες του Κεφαλαίου ΙΑ’ του 
ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» (Α’ 184).

7. Τις διατάξεις της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. Τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007, Α’ 26).

9. Τις διατάξεις του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση 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).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Μαΐου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2293

22697
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2022.05.10 20:12:21
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Signature Not
Verified



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22698 Τεύχος B’ 2293/10.05.2022

16. Την υπό στοιχεία Υ23/14.07.2021 διαπιστωτική 
πράξη του Πρωθυπουργού με θέμα «Διαπιστωτική πρά-
ξη για τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Δι-
αφάνειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 549).

17. Την υπό στοιχεία οικ. 11699/19.05.2020 απόφαση 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανι-
σμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» (Β’ 1991).

18. Την υπ’ αρ. 10952/19.04.2022 γνώμη του Διοικητή 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Παροχή γνώμης βάσει 
της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021 (A’ 166) σχε-
τικά με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον κα-
θορισμό των θεσμικών φορέων της περ. β’ του άρθρου 
3, καθώς και των κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης 
των υποχρεώσεων του άρθρου 5 του ως άνω νόμου».

19. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/21/οικ.5967/
12-04-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι 
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των θεσμι-
κών φορέων της περ. β’ του άρθρου 3 του ν. 4829/2021 
και των κυρώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς σε πε-
ρίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους, οι οποίες 
προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).

Άρθρο 2
Θεσμικοί φορείς

Ως θεσμικοί φορείς της περ.  β’ του άρθρου 3 του
ν. 4829/2021 (Α’ 166) με τους οποίους επικοινωνούν οι εκ-
πρόσωποι συμφερόντων στο πλαίσιο άσκησης δραστη-
ριοτήτων επιρροής, νοούνται οι φορείς που ασκούν νο-
μοθετική ή εκτελεστική εξουσία, τα μέλη ή οι υπάλληλοι 
αυτών, είτε δρουν ατομικά ή συλλογικά, και ειδικότερα:

α) Ο Πρωθυπουργός.
β) Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί.
γ) Οι βουλευτές.
δ) Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς.
ε) Οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
στ) Οι Πρόεδροι ή επικεφαλής Ανεξαρτήτων Αρχών.
ζ) Οι διευθυντές, οι συνεργάτες και οι ειδικοί σύμβου-

λοι των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνη-
σης, των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμμα-
τέων των άρθρων 45 και 46 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

η) Οι Περιφερειάρχες και οι Αντιπεριφερειάρχες.
θ) Οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι.

Άρθρο 3
Αρμόδια όργανα ελέγχου και
επιβολής κυρώσεων

α) Για τους βουλευτές, τα ορισθησόμενα από την Βουλή.
β) Για τον Πρωθυπουργό, τα μέλη της Κυβέρνησης, 

τους Υφυπουργούς, τους Γενικούς και τους Ειδικούς 
Γραμματείς, τους Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων, τους Προέδρους, τους Διοικητές ή τους Επικε-

φαλής Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και τους διευθυντές, 
τους συνεργάτες και τους ειδικούς συμβούλους ιδιαίτε-
ρων γραφείων των άρθρων 45 και 46 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133), η Επιτροπή Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας.

γ) Για τους Περιφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρ-
χες, τους Δημάρχους και τους Αντιδημάρχους, μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτεί-
ας ΟΤΑ, οι Συντονιστές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
σύμφωνα με το άρθρο 131 του ν. 4555/2018, κατόπιν 
σύμφωνης γνώμης του πειθαρχικού συμβουλίου της 
Περιφέρειας ή του Δήμου αντίστοιχα, σύμφωνα με το 
άρθρο 234 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 4
Κυρώσεις

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση διαπί-
στωσης παραβίασης των υποχρεώσεων των θεσμικών 
φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 4829/ 
2021 (Α’ 166), κατόπιν αναφοράς, καταγγελίας ή και αυ-
τεπαγγέλτως από το αρμόδιο όργανο είναι οι εξής:

1. Για τους βουλευτές, οι ορισθησόμενες από την Βου-
λή κυρώσεις.

2. Για τα πρόσωπα των περιπτώσεων α, β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ 
του άρθρου 2 της παρούσας, σε περίπτωση παραβίασης 
των υποχρεώσεων των περ. β’ και δ’ της παρ. 1 του άρ-
θρου 5 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), επιβάλλεται πρόστιμο 
που ανέρχεται μέχρι τις συνολικές αποδοχές ενός μηνός, 
ενώ σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων των 
περ. α’, γ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4829/2021, 
πρόστιμο που ανέρχεται μέχρι τις συνολικές αποδοχές 
τριών (3) μηνών, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράτ-
τονται άμεσα ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις του 
ΚΕΔΕ.

3. Για τα πρόσωπα των περ. η’ και θ’ του άρθρου 2 
της παρούσας, σε περίπτωση παραβίασης των υποχρε-
ώσεων των περ. β’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4829/2021 επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της αργίας 
έως τριών (3) μηνών, ενώ σε περίπτωση παραβίασης των 
υποχρεώσεων των περ. α’, γ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 
5 του ν. 4829/2021, επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της 
αργίας έως έξι (6) μηνών.

Άρθρο 5
Διαδικασία επιβολής κυρώσεων

1. Το αρμόδιο κάθε φορά όργανο, πριν από την επιβο-
λή οποιασδήποτε κύρωσης, καλεί εγγράφως τον θεσμι-
κό φορέα για παροχή εξηγήσεων, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κλήση.

2. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ή οι 
παρεχόμενες από τον θεσμικό φορέα εξηγήσεις δεν 
κριθούν ικανοποιητικές, το αρμόδιο όργανο επιδίδει 
έγγραφη σύσταση προς συμμόρφωση στον θεσμικό 
φορέα.

3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του θεσμικού φο-
ρέα με την έγγραφη σύσταση του αρμόδιου οργάνου 
εντός μηνός από την επίδοσή της, το αρμόδιο όργανο 
αποφασίζει αιτιολογημένα την επιβολή των κυρώσεων 
του άρθρου 4 του παρόντος.
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4. Για την επιλογή οποιασδήποτε κύρωσης του άρθρου 
4 του παρόντος σε θεσμικό φορέα συνεκτιμώνται από το 
αρμόδιο όργανο οι ιδιαίτερες συνθήκες, η σοβαρότητα 
και το είδος της παραβίασης.

5. Η απόφαση επιβολής κύρωσης κοινοποιείται στον 
θεσμικό φορέα, καταχωρίζεται στο Μητρώο Διαφάνειας, 
καθώς και στην ετήσια έκθεση της Εποπτεύουσας Αρχής 
του Μητρώου Διαφάνειας.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομη-
νία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

   Ι 

 Αριθμ. 55987 (2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 11/2020 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγάλεω.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δι-

ατάξεις.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

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

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 
4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 
έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ.  9 του
ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

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

7. 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).

8. Την περ. α) της παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4623/
2019 (Α΄ 134) που αφορά σε Ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνη-
ση, συνταταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα.

9. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228).

10. Την υπ’ αρ. 52907/28-12-2009 απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ανα-
πηρία ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β΄ 2621).

11. Την υπ’ αρ. 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία ο κ. Σπυρί-
δων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

12. Την υπ’ αρ. 97109/31.12.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1114) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα 
«Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του 
Χρήστου από τα καθήκοντα του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ορισμός Ασκούσης κα-
θήκοντα Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής» με την οποία η Καλλιόπη Καρδαμίτση ορίστηκε 
ως ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής.

13. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

14. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

15. Την υπό στοιχεία οικ. 41663/10866/01.06.2020 
(ΑΔΑ: ΩΗΤΙΟΡ1Κ-9ΗΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκη-
ση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής για την λήψη μέτρων οδικής κυκλοφορίας».

16. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Διευκρινίσεις - 
Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 
οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους 
λιμένων».

17. Το υπ’ αρ. 1656/05.01.2022 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγ-
χου η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπά-
νω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αρ. 11/19.02.20 απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγάλεω, 
για ρύθμιση κυκλοφορίας στην οδό Καλπακίου, με τα 
συνημμένα της.

18. Το υπ’ αρ. 6656/05.02.20 έγγραφο του Δήμου Αι-
γάλεω.

19. Το υπ’ αρ. 4451/14.02.20 κυκλοφοριακή μελέτη 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγάλεω «Άρση ή 
μη της εκ περιτροπής στάθμευσης και Απαγόρευση ή μη 
στάθμευσης από την αριστερά πλευρά» βάσει της οποίας 
λήφθηκε η υπ’ αρ. 11/19.02.20 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

20. Την υπ’ αρ. 11/19.02.20 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγάλεω με την οποία εγκρί-
νονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
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21. Το υπ’ αρ. 21421/03.05.22 έγγραφο του Δήμου Αι-
γάλεω, περί μη επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του 
Δήμου για το 2022.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου 
Αιγάλεω, όπως βεβαιώνεται στο υπ’ αρ. 21421/03.05.22 
έγγραφο του Δήμου Αιγάλεω, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, της 
υπ’ αρ. 11/19.02.20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής του Δήμου Αιγάλεω επί της οδού Καλπακίου 
και συγκεκριμένα:

Απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά κατά 
τη φορά κυκλοφορίας της οδού Καλπακίου (στην πλευ-
ρά των μονών αριθμών), στο τμήμα μεταξύ των οδών 
Διγενή Ακρίτα και Σκουφά.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 

(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αιγάλεω σε κατάλληλες θέσεις εκτός του οδο-
στρώματος, ώστε να επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη και 
ασφαλής 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), σύμφωνα με το (10) σχετικό.

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους.

7. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση του Δήμου Αιγάλεω, βάσει της 
οποίας λήφθηκε η 11/19.02.20 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

8. 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 σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαΐου 2022

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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