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ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ------------------------------------------------------------

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 19
Αριθμ. Συνεδρίασης 19η/25.10.2017

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 129   

            Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 25/10/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας,
Βασ.  Όλγας  198,  η  Μητροπολιτική  Επιτροπή  της  Μ.Ε.Θ.,  που  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.
46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί
εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της
Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης’’,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  Μ.Ε.  οικ.  444031
(334)/20-10-2017 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213
του Ν. 3852/2010.
      
      Παρόντες:
1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος
2. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
3. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό μέλος
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό μέλος
7. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος
8. Ζάχαρης Ηλίας, τακτικό μέλος
9. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος
10. Καζαντζίδης Παντελεήμων, τακτικό μέλος
11. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό μέλος
12. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος
13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
14. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ.
Απόστολος Τζιτζικώστας.
 
Στη  συνεδρίαση  παρέστη  η  Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  κ.
Παρασκευή Πατουλίδου. 

Δεν  παρέστη,  αν  και  κλήθηκε  νόμιμα  και  έγκαιρα,  ο  κ.  Γάκης  Βασίλειος,  Αντιπρόεδρος  της
Μητροπολιτικής Επιτροπής.

Χρέη  Γραμματέα  εκτελεί  η  υπάλληλος  της  Π.Κ.Μ.  Αλεξάνδρα  Τριανταφύλλου,  κλάδου  ΠΕ
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Β’.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη  Σύμφωνης  Γνώμης  σε  ό,  τι  αφορά  στην  κυκλοφοριακή  μελέτη  του  Δήμου
Λαγκαδά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς στην πόλη του Λαγκαδά και μελέτη σήμανσης
πέριξ σχολικών συγκροτημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας» 
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Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Λήψη
Σύμφωνης  Γνώμης  σε  ό,  τι  αφορά  στην  κυκλοφοριακή  μελέτη  του  Δήμου  Λαγκαδά  για
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς στην πόλη του Λαγκαδά και μελέτη σήμανσης πέριξ σχολικών
συγκροτημάτων  σε  τμήματα  του  οδικού  δικτύου  αρμοδιότητάς  μας»  και  έθεσε  υπόψη  της
Επιτροπής  το  με  αρ.  πρωτ.  1728/17-10-2017  διαβιβαστικό  έγγραφο  του  Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Σπ. Βλάχβεη, Προϊστάμενο του
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειμένου να
εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Βλάχβεης έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ. 49948/952/10-10-
2017 διαβιβαστικό έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης/Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων και την ταυτάριθμη σχετική εισήγηση του θέματος και ενημέρωσε τα μέλη
της  Επιτροπής  σχετικά  με  το  περιεχόμενο  της  κυκλοφοριακής  μελέτης  του  Δήμου  Λαγκαδά.
Ακολούθως  η  κ.  Δ.  Ασλανίδου,  υπάλληλος  του  Τμήματος  Συγκοινωνιακών  Έργων,  έδωσε
περαιτέρω  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τις  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στην  πόλη  του  Λαγκαδά.
Κατόπιν ζήτησαν το λόγο προκειμένου να τοποθετηθούν τα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής.
Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Ο κ. Ιγνατιάδης
Θεόδωρος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, διευκρινίζοντας ότι η ψηφοφορία αφορά
το περιεχόμενο της μελέτης και θεωρώντας ότι η εφαρμογή της θα βοηθήσει την κυκλοφορία στην
περιοχή. Η κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος, δήλωσε αποχή από την ψηφοφορία με την
αιτιολογία ότι η μελέτη συντάχθηκε από ιδιώτη. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό
μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά με τη διευκρίνιση ότι πρόκειται για παραλαβή μελέτης από
ιδιώτες.

Μετά  την  ολοκλήρωση της  εισήγησης του κ.  Βλάχβεη,  τις  διευκρινίσεις  της  κ.  Ασλανίδου,  τις
τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής
Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα
ανωτέρω και  λαμβάνοντας  υπόψη  το  άρθρο  213  του  Ν.  3852/2010  ‘‘περί  αρμοδιοτήτων  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής’’,  την  υπ’  αριθμ.  46/Ορθή  Επανάληψη/2017  απόφαση  του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ.
πρωτ. 16534, 15078/14-03-2017 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
– Θράκης «περί  επικύρωσης εκλογής  τακτικών και  αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής
Επιτροπής  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης»,  την  αριθμ.  32/2017  απόφαση  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής  «περί  εκλογής  Προέδρου  και  Αντιπροέδρου  Μητροπολιτικής
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς
τη  νομιμότητά  της  με  το  με  αρ.  πρωτ.:  18345/23-03-2017  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης,  την  με  αρ.  πρωτ.  359184(6447)/01-09-2016  απόφαση  του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ. 1728/17-10-2017 διαβιβαστικό έγγραφο
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.,  την με αρ.  πρωτ.  49948/952/10-10-2017 ταυτάριθμη
εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης/ Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  και  ειδικότερα  τα  άρθρα  186,
παρ. Στ΄ και 283, παρ.3.

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 133/2010(ΦΕΚ A’ 226  / 27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας»,  και  το  ΦΕΚ 4302/Β’/30-12-2016,  Αποφ.  81320  &  77909  περί
έγκρισης τροποποίησης του Π.Δ. 133/2010.

3. Την απόφαση με  αριθμό  ΓΠΚΜ 2077  περί  καθορισμού  αρμοδιότητας  συντήρησης  και
τεχνικής αστυνόμευσης στο Οδικό Δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(Φ.Ε.Κ. 1622/Β’/ 18-7-2011).

4. Τις  υπ’  αριθμ.  οικ.31110(385)/27-1-2017  και  οικ.  30149(387)/27-1-2017  Αποφάσεις
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  (ΦΕΚ  390/Β΄/10-2-2017)  που  αφορούν  στην
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

5. Την  οικ.  230687(3760)/09-06-2017  (ΦΕΚ  2136/τ.Β΄/22-06-2017  ΑΔΑ:  6ΛΕ27ΛΛ-069)
απόφαση  της  Αντιπεριφερειάρχη  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  που  αφορά
στην  εξουσιοδότηση  υπογραφής  σε  Προϊσταμένους  Υπηρεσιών  της  έδρας  και  της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.  

6. Το με αριθμ. πρωτ.15109/13.05.2013 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας
Ο.Τ.Α.,  της  Διεύθυνσης  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  Ο.Τ.Α.,  της  Γενικής  Διεύθυνσης
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Την με αριθμ.  πρωτ.  οικ.54218/11.07.2013 (ΑΔ:ΒΛ41ΟΡ1Υ-ΠΔΙ)  Απόφαση του Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί «Άσκησης αρμοδιότητας
έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57Α/99) όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 48 (παρ. 9) του Ν 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17.12.2014).

9. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16.02.2011 Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (ΦΕΚ905/Β/20.05.2011), που αφορά στην έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών
Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) και 2) Προδιαγραφών
και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ).

10. Την με αριθμ. 269/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά για την
έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη τοπικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς στην
πόλη του Λαγκαδά, συγκοινωνιακή μελέτη φωτεινής σηματοδότησης κόμβου Εργατικών
Κατοικιών στη Δ.Ε. Λαγκαδά και μελέτη σήμανσης πέριξ σχολικών συγκροτημάτων Δήμου
Λαγκαδά» 

11. Την  με  αριθμ.  πρωτ.  3170/03-02-2017  αίτηση  του  Δήμου  Λαγκαδά  για  την  σύμφωνη
γνώμη για την κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Λαγκαδά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε
οδούς στην πόλη του Λαγκαδά και μελέτη σήμανσης πέριξ σχολικών συγκροτημάτων σε
τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας. 

12. Το γεγονός  ότι  για  την  υλοποίηση των συγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν
προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα μας.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

Α. Το  Α’  μέρος  της  συγκοινωνιακής  μελέτης  του  θέματος  αφορά  σε  τοπικές  κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις (οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης και μέτρα οδικής ασφάλειας) σε οδούς εντός
του οικισμού του Λαγκαδά. Η μελέτη συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό –Συγκοινωνιολόγο κ.
Θεόδωρο Νάτσινα τον Ιούνιο το 2016 για λογαριασμό του Δήμου Λαγκαδά. 

Η οδός Αχ. Τζελίλη αποτελεί τμήμα της Επαρχιακής οδού 11 «Θεσσαλονίκη (12ο χλμ Εθν. Οδού
Θεσσαλονίκης  –Σερρών)  –Λαγκαδάς  –Σοχός»  σύμφωνα  με  την  υπ΄  αριθμ.  ΔΜΕΟ
/ε/Ο/266/9.3.1995 (ΦΕΚ 293 Β) απόφαση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Ως επαρχιακή οδός η αρμοδιότητα
συντήρησής της ανήκει στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μ.Ε.Θ. της Π.Κ.Μ..
Σύμφωνα με τη μελέτη τα σημαντικότερα προβλήματα της οδού είναι:

• οι  μετακινήσεις  των  πεζών και  ιδιαίτερα  των  παιδιών  που  κινούνται  προς  και  από τα
σχολικά συγκροτήματα της οδού Λουτρών.

• η παρουσία εμποδίων επί των πεζοδρομίων
• η μειωμένη ορατότητα στη συμβολή της Επ. Οδού με την οδό Κανάρη
• η διακοπή της κυκλοφορίας από εισόδους – εξόδους οχημάτων σε όλο το μήκος της οδού

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται προτάσεις που επικεντρώνονται στη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας κατά μήκος της οδού Τζελίλη. Μερικές από τις προτάσεις είναι οι εξής:

1. Μετακινήσεις πεζών 

• περιλαμβάνει απομάκρυνση εμποδίων από τα πεζοδρόμια-όπου είναι εφικτό

• περιλαμβάνει  κατασκευή  πεζοδρομίου  σε  τμήμα  της  Τζελίλη  μεταξύ  Οικονόμου  και
Λουτρών, έπειτα από σχετική μελέτη εφαρμογής 

2. Μείωση της ταχύτητας των οχημάτων

• Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος κατά μήκος αλλά και κάθετα προς τον άξονα
επί της οδού Τζελίλη

• Καθορισμός  του  ορίου  ταχύτητας  σε  40  από  50  χλμ/ώρα  για  το  τμήμα  μεταξύ  Β.
Αλεξάνδρου και Οικονόμου 

3. Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή Τζελίλη-Κανάρη

• Για  την  αντιμετώπιση  του  προβλήματος  της  μειωμένης  ορατότητας  προτείνεται  η
διαμόρφωση κόμβου με καθετοποίηση του κλάδου της Κανάρη επί της Τζελίλη έπειτα από
σχετική μελέτη εφαρμογής

4. Λοιπά μέτρα
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• Προσαρμογή και επικαιροποίηση της κατακόρυφης σήμανσης (τοποθέτηση ανακλαστήρων
οδοστρώματος, πινακίδων Ρ-2 και Κ-28δ καθώς και καθρέπτη κλπ)

Β. Το Γ’  μέρος της  συγκοινωνιακής  μελέτης  του θέματος αφορά σε μελέτη  κατακόρυφης και
οριζόντιας σήμανσης και εφαρμογής μέτρων ήπιας κυκλοφορίας πέριξ σχολικών συγκροτημάτων
του δήμου. 

Η εν λόγω μελέτη εξέτασε την πληρότητα της σήμανσης σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα και
μεμονωμένα σχολεία του Δ. Λαγκαδά και προτείνει απαραίτητες επεμβάσεις άμεσης εφαρμογής
μικρής έκτασης και κόστους, όπως:

• Μείωση του ορίου ταχύτητας για τις εθνικές οδούς στα 50 χλμ/ώρα, για τις επαρχιακές και
βασικές κοινοτικές οδούς τα 40 χλμ/ώρα και για τις τοπικές οδούς τα 30χλμ/ώρα. 

• Χρησιμοποίηση καρφωτών ανακλαστήρων οδοστρώματος 

• Εφαρμογή  επικαιροποιημένης  κατακόρυφης  και  οριζόντιας  σήμανσης,  αντικατάσταση
φθαρμένης  σήμανσης (διαγράμμιση διαβάσεων πεζών,  συμπλήρωση της  κατακόρυφης
σήμανσης  με  πινακίδες  ορίου  ταχύτητας,  πληροφοριακές  πινακίδες,  προειδοποιητικές
συχνής κίνησης παιδιών και πινακίδες για διάβαση πεζών)

Κάποια από τα εξεταζόμενα σχολικά συγκροτήματα – μεμονωμένα σχολεία βρίσκονται επί οδών
δικής μας αρμοδιότητας. Συγκεκριμένα : 

• 3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά (Κολχικό ): 15η Επ. Οδός

• 4ο Γυμνάσιο Λαγκαδά (Λαγυνά): 11η Επ. Οδός και ΕΟ2 - Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης
– Καβάλας

• Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου: ΕΟ2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας

• Γυμνάσιο & Λύκειο Λαγκαδικίων: 22η Επ. Οδός Λαγκαδικίων – Σχολαρίου

• Δημοτικό  Σχολείο  Ξυλόπολης  &  Γυμνάσιο  Λαχανά:  Παλαιά  Εθνική  Οδός  12
Θεσσαλονίκης –Σερρών 

• 2ο Νηπιαγωγείο Σοχού: πλησίον 11ης Επ. Οδού

• Γυμνάσιο & Γενικό Λύκειο Σοχού: πλησίον της Επ. Οδού 11

• Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Ασκού: 17η Επ. Οδός

Πέριξ των αναφερόμενων σχολικών συγκροτημάτων προτείνονται  παρεμβάσεις επί Εθνικών ή
Επαρχιακών  Οδών  δικής  μας  αρμοδιότητας  που  αφορούν  σε  τοποθέτηση  ρυθμιστικών,
πληροφοριακών  και  πινακίδων  κινδύνου  καθώς  και  ανακλαστήρων  οδοστρώματος.  Επίσης
προτείνεται επαναχρωματισμός των πεζοδιαβάσεων και απομάκρυνση πινακίδων. Τέλος γίνεται
μνεία  στην  επαναλειτουργία  φωτεινών  σηματοδοτών.  Στο  τηρούμενο  Αρχείο  φωτεινών
σηματοδοτών της Υπηρεσίας δεν βρέθηκαν καταχωρημένοι οι σηματοδότες που αναφέρονται επί
των επαρχιακών οδών αρμοδιότητας μας πέραν του αναλάμποντος σηματοδότη στον οικισμό του
Κολχικού.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1, του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57Α/99),  όπως
αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  48  (παρ.  9)  του  Ν.  4313/2014  (ΦΕΚ  261Α/17.12.2014)  και
συγκεκριμένα την παρ.1 «Μέτρα που αφορούν . . . λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού
ή  Δημοτικού  Συμβουλίου  στο  οδικό  δίκτυο  αρμοδιότητάς  τους,  με  βάση  μελέτες  που  έχουν
εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους»,

                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία
                   (μειοψηφούσας της κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινας που δήλωσε αποχή)
                                                               
να χορηγήσει  τη  σύμφωνη γνώμη της  σε  ό,  τι  αφορά στην  κυκλοφοριακή  μελέτη  του  Δήμου
Λαγκαδά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς στην πόλη του Λαγκαδά και μελέτη σήμανσης
πέριξ σχολικών συγκροτημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας.

Η Σύμφωνη Γνώμη δίνεται με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Πριν  από οποιαδήποτε  εργασία  κατασκευής  σε  οδικό  δίκτυο αρμοδιότητάς  μας  θα προηγηθεί
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μελέτη εφαρμογής του Δήμου Λαγκαδά εγκεκριμένη από την ΥΤΕΜΕΘ. 

Όλες οι  εργασίες κατασκευής καθώς και  η συντήρηση αυτών θα υλοποιούνται  με  μέριμνα και
δαπάνες εξολοκλήρου του Δήμου Λαγκαδά, με την εποπτεία της ΥΤΕ-ΜΕΘ και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής.

Σε  κανένα  σημείο  του  οδικού  δικτύου  αρμοδιότητάς  μας  δεν  θα  μειωθεί  το  πλάτος  του
οδοστρώματος για την κατασκευή πεζοδρομίου. Η κατασκευή τους  καθώς και η συντήρηση των
πεζοδρομίων θα γίνει με μέριμνα και δαπάνες εξολοκλήρου του Δήμου Λαγκαδά με την εποπτεία
της ΥΤΕ-ΜΕΘ και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής.

Η  ΥΤΕΜΕΘ  δεν  έχει  καταχωρημένους  προς  συντήρηση  τους  φωτεινούς  σηματοδότες  που
αναφέρονται στη μελέτη πέραν αυτού που βρίσκεται επί της 15ης Επ. Οδού εντός του οικισμού του
Κολχικού. 

Η ΥΤΕΜΕΘ δεν έχει την αρμοδιότητα μείωσης του ορίου ταχύτητας στο οδικό δίκτυο ευθύνης της.
Αν  κάτι  τέτοιο  κριθεί  απαραίτητο,  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  σχετικό  αίτημα  προκειμένου  να
προωθηθεί αρμοδίως.

Η ΥΤΕ-ΜΕΘ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη σύμφωνη γνώμη της σε περίπτωση που δεν
τηρηθούν τα παραπάνω.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από τον Γενικό Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
52, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ
261Α/17.12.2014), καθώς και τα αναφερόμενα στα με αριθμ. «6» και «7» έγγραφα των “έχοντας
υπόψη” της παρούσας.
            

       Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                      
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                  
της M.Ε. Θεσσαλονίκης      

                                          
                                                                                                                   (όπως αναφέρονται          
      Μιχάλης Τζόλλας                                                                                        ανωτέρω)
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