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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παραχώρηση ακινήτων του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παιδόπολης «Άγιος Δημήτριος»
στο Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό και Ατόμων με Αυτισμό και Νοητική Αναπηρία «ΕΛΠΙΔΑ».

2

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/
2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»,
όπως ισχύει.

3

Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την 156/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ) Θεσσαλονίκης στην οδό
Επταπυργίου στο τμήμα της από έμπροσθεν της
Μονής Βλατάδων έως τη συμβολή της με την οδό
Ακροπόλεως στα πλαίσια του έργου «Ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων
Άνω Πόλης».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.14120/1234
(1)
Παραχώρηση ακινήτων του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παιδόπολης «Άγιος Δημήτριος» στο Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό και Ατόμων με Αυτισμό
και Νοητική Αναπηρία "ΕΛΠΙΔΑ".
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου. 9 του ν. 4052/
2012 (Α΄ 41), όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα με την
τροποποίηση από το ν. 4554/2018, άρθρ. 44, παρ. 2
(Α΄ 130).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που

Αρ. Φύλλου 1292

κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Την Δ.Υ.8γ/Γ.Π. 15562/29.1.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
6. Την αριθμ. ΓΠ/Δ11/οικ.9276/312/27.2.2019 πρόταση
του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Το αριθμ. 330/6.11.2018 έγγραφο του Συλλόγου
Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό και
Ατόμων με Αυτισμό και Νοητική Αναπηρία "ΕΛΠΙΔΑ".
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
9. Την αναγκαιότητα συνέχισης της παροχής υπηρεσιών και φροντίδας σε άτομα με Αυτισμό και Νοητική
Αναπηρία και της στήριξης των οικογενειών τους στην
περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, αποφασίζουμε:
Α. Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έξι (6) ακινήτων (πρώην ΕΟΚΦ-ΕΟΠ), κυριότητας του Υπουργείου
Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ, τα οποία βρίσκονται
στην πρώην Παιδόπολη «Άγιος Δημήτριος» του Δήμου
Ωραιοκάστρου και ειδικότερα με τα κάτωθι στοιχεία :
Πρόκειται για κτίρια, εμβαδού 250,00 μέτρων τετραγωνικών έκαστο, όπως εμφαίνεται στο Πρόχειρο Σχεδιάγραμμα οικοπεδικής έκτασης του πρώην Εθνικού
Οργανισμού Πρόνοιας χαρακτηρισμένα ως ΟΜΑΔΑ 5,
ΟΜΑΔΑ 6, ΟΜΑΔΑ 7, ΟΜΑΔΑ 8, ΟΜΑΔΑ 9, ΟΜΑΔΑ 10,
τα οποία βρίσκονται νοτίως του κτιριακού συγκροτήματος με συνολικό εμβαδό 7.263 μέτρα τετραγωνικά,
κείμενου σε ευρύτερη οικοπεδική έκταση συνολικής
επιφανείας 50.000 μέτρων τετραγωνικών, κατά τον τίτλο
κτήσεως,και 68.000 μέτρων τετραγωνικών,κατά καταμέτρηση του 1972,βορειοδυτικά του Δήμου Ωραιοκάστρου
και επί των οδών Σταδίου, Ελ. Βενιζέλου και Λεωφόρου
Δημοκρατίας.
Β. Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:
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1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για
δέκα (10) χρόνια. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται
η ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα παραχωρούμενα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν
για την παροχή υπηρεσιών και φροντίδας σε άτομα με
Αυτισμό και Νοητική Αναπηρία, καθώς και για τη στήριξη
των οικογενειών τους.
3. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης και η χρησιμοποίηση των παραχωρούμενων κτιρίων από το Σύλλογο ’’ΕΛΠΙΔΑ’’ για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον
οποίο παραχωρούνται.
4. Για οποιαδήποτε περαιτέρω παραχώρηση χρήσης
των παραχωρούμενων ακινήτων σε τρίτον, θα απαιτείται
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Ο Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ για την υλοποίηση των σκοπών της παραχώρησης, υποχρεούται να λαμβάνει από
τις αρμόδιες Αρχές, όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες
άδειες και εγκρίσεις και να τηρεί όλους τους κανόνες
ασφαλείας όπως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
6. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω
από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε
αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή
αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να
ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.
7. Ο Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινική και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα
που τυχόν προκληθεί από την δραστηριότητα του στον
παραχωρούμενο χώρο καθώς και από την μη τήρηση
των υποχρεώσεών του.
8. Για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή ή προσθήκη στα
ακίνητα, θα ενημερώνεται, με την υποβολή των αντίστοιχων τεχνικών σχεδίων και οικοδομικών αδειών, η
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η
Διεύθυνση Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου.
9. Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της απόφασης παραχώρησης το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη σχετικά με τα εν
λόγω ακίνητα, ενώ όλες οι λειτουργικές δαπάνες και οι
όποιες απαιτούμενες εργασίες επισκευής, συντήρησης,
ανακατασκευής κλπ στα ακίνητα και στον περιβάλλοντα χώρο θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου το Σύλλογο
ΕΛΠΙΔΑ.
10. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων προϋποθέσεων η χρήση των ως άνω ακινήτων επιστρέφει στη
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Τεύχος B’ 1292/16.04.2019

Αριθμ. 1116
(2)
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/
2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/
2013, όπως ισχύει.
β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7,
των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου
41 αυτού.
γ) Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (179 Β’), όπως ισχύει.
δ) Της Δ. ΟΡΓ Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130 και
Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α’ εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 και την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.
4. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων,
για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογούμενων
ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση
πληροφοριών.
6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 απόφαση
(179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως
ακολούθως:
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το ημερολογιακό έτος 2018,
η υποβολή των καταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων
θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την 22/4/2019».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2019
Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ
Ι

Αριθμ. 1442
(3)
Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την 156/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ) Θεσσαλονίκης στην οδό
Επταπυργίου στο τμήμα της από έμπροσθεν της
Μονής Βλατάδων έως τη συμβολή της με την οδό
Ακροπόλεως στα πλαίσια του έργου «Ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων
Άνω Πόλης».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/
30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του
ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.03.2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
του ν. 4313/2014.
6. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης
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 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.
8. Την 54218/11 -07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας
έγκρισης αποφάσεων Ο.ΤΑ. α’ και β βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015) καθώς και την 14138/
15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/
Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για τον
διορισμό Συντονιστή.
10. Την 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/Β’/7-6-2017)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Μακεδονίας-Θράκης για την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της ΑΔΜ.-Θ και την
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους Προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων της.
11. Το με αριθμ. 9862/22-2-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης ΑΔ/ΜΘ (αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ 1442/25-2-2019)
με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία ο φάκελος του
έργου και ενημερώνει ότι η κανονιστική απόφαση του
θέματος έχει ληφθεί νομότυπα.
12. Την από 15/1/2019 τεχνική έκθεση της κυκλοφοριακής μελέτης και τα σχετικά σχέδια Σ1 και Σ2, κλ. 1:200 τη
Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου
Θεσσαλονίκης που συνοδεύουν την ΑΔΣ του θέματος.
13. Το γεγονός οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Θεσσαλονίκης συμβάλλοντας στην εξυπηρέτηση των
πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση μόνιμων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας σύμφωνα με την 156/2019 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου (Δ.Σ) Θεσσαλονίκης στην οδό Επταπυργίου
στο τμήμα της από έμπροσθεν της Μονής Βλατάδων έως
τη συμβολή της με την οδό Ακροπόλεως στα πλαίσια
του έργου «Ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων και
πεζοδρομίων Άνω Πόλης» και συγκεκριμένα:
- Την αλλαγή διατομής της οδού, με διαπλάτυνση των
πεζοδρομίων στη πλευρά των άρτιων οικοδομικών τετραγώνων και δημιουργία σταθερού πλάτους οδοστρώματος κυκλοφορίας 6,10m.
- Τη διαμόρφωση δύο (2) εσοχών στάθμευσης οχημάτων εκατέρωθεν της εισόδου της Μονής Βλατάδων
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου του θέματος
περιγράφονται αναλυτικά και αιτιολογούνται επαρκώς
στην από 15/1/2019 Τεχνική έκθεση κυκλοφοριακής
μελέτης και απεικονίζονται στο σχετικό σχέδιο Σ2 κλ.
1:200 που της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και
Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρωτότυπα των
οποίων διατηρούνται στα Αρχεία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
- Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος θα πρέπει να
είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας
(ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.
- Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων θέματος έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποί-
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ος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής τους να
αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με το
ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα.
- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις
ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
- Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται
και δεν υποκαθίστανται άλλες απαιτούμενες άδειες ή
εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση και την
λειτουργία του έργου.
- Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών,
πραγματοποιείται από τους φορείς που τις συντηρούν
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2696/
1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται και
δεν υποκαθίστανται άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση και την λειτουργία του έργου.

Τεύχος B’ 1292/16.04.2019

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο
οδόστρωμα.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/
13-7-2010).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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