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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθµ. 18 

Αριθµ. Συνεδρίασης 18η/23.12.2020 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 133 

       
      Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 23/12/2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ., σε συνέχεια 
της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-
03-2020), της µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3193/05-11-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (Α∆Α: 62857ΛΛ-0ΙΠ), της υπ’ αριθµ. 427/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και της µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: 
ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής 
διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: 
Presence.gov.gr.’’, συνήλθε σε τακτική ‘’µε τηλεδιάσκεψη’’ συνεδρίαση η Μητροπολιτική 
Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) 
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. 699640 (358)/18-12-2020 προσκλήσεως 
του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και του µε αριθµ. πρωτ.: οικ. 702810 (360)/21-12-2020 εγγράφου 
εισαγωγής θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
        
      Παρόντες: 
1. Μητράκας Θεόδωρος, Πρόεδρος 
2. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
4. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό µέλος 
5. ∆ωρής Σωκράτης, τακτικό µέλος 
6. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό µέλος 
7. Πάλλας Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
8. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό µέλος 
9. Χαριστέας Άγγελος, τακτικό µέλος 
10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος 
11. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος 
12. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος 
13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
14. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος 
15. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, αναπληρωµατικό µέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση συµµετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.   
 
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Κεφαλάς Γεώργιος, 
τακτικό µέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, αναπληρωµατικό µέλος. Τα 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µε την ακόλουθη σειρά: 1ο – 4ο, 8ο και 5ο – 7ο.  
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Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα µέλη στην τελευταία συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής για 
το έτος 2020. Τους ανακοίνωσε ότι υπάρχει ένα θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο 
«Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό αρ. 28 
(Θεσσαλονίκης - Πλαγιαρίου – Επανοµής), αρµοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για την εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης της εισόδου 
Επανοµής του ∆ήµου Θερµαϊκού» και ζήτησε τη συγκατάθεσή τους για τη συζήτησή του. Τα µέλη 
ενέκριναν οµόφωνα τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος.  
 
 
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: «Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τη ρύθµιση 
της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό αρ. 28 (Θεσσαλονίκης - Πλαγιαρίου – Επανοµής), 
αρµοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για την 
εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης της εισόδου Επανοµής του ∆ήµου Θερµαϊκού»  
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης 

«Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό αρ. 28 
(Θεσσαλονίκης - Πλαγιαρίου – Επανοµής), αρµοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για την εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης της εισόδου 
Επανοµής του ∆ήµου Θερµαϊκού» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: 2094/21-12-
2020 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. µε το οποίο διαβιβάστηκε το εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµα. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη 
Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Πατουλίδου εξήγησε τους λόγους για τους 
οποίους εισάγεται το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης. Κατόπιν έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε 
αρ. πρωτ.: 576345 (8857)/21-12-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος Συγκοινωνιακών 
Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. και την ταυτάριθµη σχετική εισήγηση και 
ενηµέρωσε τα µέλη για τις εργασίες που θα εκτελεστούν.  
  
Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή ο κ. Ζέρβας 
Γεώργιος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  
Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά.  
Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό, κατέθεσε και 
γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: «∆εν αµφισβητούµε την ορθότητα της 
µελέτης και των σχεδίων των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων που προτείνει η υπηρεσία 
για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου «Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τη 
ρύθµιση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό αρ. 28 (Θεσσαλονίκης - Πλαγιαρίου – 
Επανοµής)» ούτε την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου. 
Όµως την ίδια στιγµή δεν διασφαλίζεται από την υπηρεσία της ΠΚΜ ο έλεγχος της ορθής 
εφαρµογής τους, στο σύνολό τους, ενώ η τήρηση των προτεινόµενων µέτρων επαφίεται 
ουσιαστικά στον ανάδοχο (εργολάβο) της κατασκευής τους.  
Για το λόγο αυτό υπάρχει και σχετική αρνητική πείρα για την ασφάλεια εργαζόµενων και 
διερχόµενων σε παρόµοια έργα ακριβώς επειδή δεν τηρούνται επαρκώς τα προτεινόµενα.  
Παράλληλα, πλευρές αυτής της κατάστασης συνδέονται και µε αρνητικές συνέπειες στους 
εργαζόµενους της περιφέρειας. 
Για τους παραπάνω λόγους τοποθετούµαστε µε ΛΕΥΚΟ.». 
Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά.   
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, επίσης δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, οµοίως και τα 
υπόλοιπα µέλη του Σώµατος.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, 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’’, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. 
πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
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Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) 
απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 
Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 
56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο νοµιµότητας η απόφαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 6ΧΠΒ7ΛΛ-
3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 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.», την παρ. 1 του άρθρου 10 
της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), την µε α.π.: 
Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3193/05-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 
62857ΛΛ-0ΙΠ), την µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του 
Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά µε την 
εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, την υπ’ αριθµ. 427/13-11-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), το µε αρ. πρωτ.: 2094/21-12-
2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την µε αρ. πρωτ.: 576345 
(8857)/21-12-2020 ταυτάριθµη εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. και πιο συγκεκριµένα τα κατωτέρω: 
 

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

2. Τις διατάξεις του Π.∆.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. 81320+77909 / 01-12-2016 
(ΦΕΚ 4302Β΄/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας- 
Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

3. Το µε αρ. πρωτ. Οικ. 35568 (192)/ 01- 02- 2017 έγγραφο του Γεν. ∆ιευθυντή της ∆/νσης 
Προγραµµατισµού και Υποδοµών περί ΄΄Αποφαινοµένων οργάνων µετά τις 81320 και 
77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί 
Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.΄΄ 

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

5. 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 

6. Το µε αριθµ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του Τµήµατος Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Ο.Τ.Α., της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

7. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ.54218/11.07.2013 (Α∆Α: ΒΛ41ΟΡ1Υ-Π∆Ι) Απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί «Άσκησης αρµοδιότητας 
έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού περί κυκλοφοριακών ρυθµίσεων». 

8. Την αριθµ. 6952/14.02.2011 Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (ΦΕΚ 420Β/16.03.2011) µε 
θέµα “Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών”. 

9. 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). 

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

11. Την προσωρινή εργοταξιακή σήµανση για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στα πλαίσια των 
εργασιών ανάπλασης της εισόδου Επανοµής του ∆ήµου Θερµαϊκού στην επ. οδό 28 
(Θεσσαλονίκης – Πλαγιαρίου - Επανοµής) 

 
και επειδή σύµφωνα µε 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 στην παρ.1 «Μέτρα που αφορούν . . . λαµβάνονται µε αποφάσεις του Περιφερειακού 
ή ∆ηµοτικού 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  οµόφωνα  
                        (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος τοποθετήθηκε µε λευκό)                                                   

 

Να εγκρίνει την Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην 
Επαρχιακή οδό αρ. 28 (Θεσσαλονίκης - Πλαγιαρίου – Επανοµής), αρµοδιότητας Υποδ/νσης 
Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για την εκτέλεση των εργασιών 
ανάπλασης της εισόδου Επανοµής του ∆ήµου Θερµαϊκού. 

Οι εργασίες εκτείνονται για συνολικό µήκος 265µ. επί της επαρχιακής οδού (τοπική ονοµασία: 
Βασ. Κωνσταντίνου) και ο αναµενόµενος χρόνος ολοκλήρωσής τους είναι 6 (έξι) µήνες. Οι 
εργασίες αφορούν: 

• Καθαίρεση κρασπέδων και πλακών πεζοδροµίων 

• Εκσκαφή τάφρων δικτύων 

• Τοποθέτηση νέων κρασπέδων και πλακοστρώσεων 

• Τοποθέτηση φρεατίων και ιστών οδοφωτισµού 

• ∆ιάστρωση θραυστού υλικού 3Α 

• Απόξεση υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης σε βάθος έως 5εκ 

• Σκούπισµα οδού 

• Βάψιµο µε ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

• ∆ιάστρωση ασφαλτοµίγµατος 

• ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος 

Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που αναµένεται να εφαρµοστούν φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια 
και περιγράφονται αναλυτικά στη συνηµµένη Τεχνική Έκθεση. 

Επισηµαίνεται ότι καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η ζώνη των εργασιών θα 
είναι κατάλληλα επισηµασµένη (φανοί και πινακίδες Π-77 ή Π-78) και κατά τις νυχτερινές 
ώρες. 

Τονίζουµε ότι η έντεχνη αποκατάσταση της οδού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές, που αφορά το έργο της παρούσης εργοταξιακής σήµανσης είναι αποκλειστική 
ευθύνη της Αναδόχου Εταιρείας και µε την µέριµνα του ∆ήµου Θερµαϊκού (ως ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία).  
Οποιαδήποτε αµέλεια ή αστοχία σε αυτήν, µε συνέπειες στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 
οχηµάτων, βαρύνει αποκλειστικά την Ανάδοχο Εταιρεία, καθόσον αυτός έχει την υποχρέωση 
άρτιας αποκατάστασης σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, και εποµένως έχει και 
τις νοµικές ευθύνες ποινικές και αστικές που θα προκύψουν από ατυχήµατα που θα προκληθούν 
από πιθανές αστοχίες. 

 

Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα ισχύουν µετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από τον Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 52 
του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57Α/99), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 9 του άρθρου 48 
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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. 
 
Να σηµειωθεί τέλος ότι από τη σχετική Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 
 
           Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη                                                    
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
      M.Ε. Θεσσαλονίκης       
 
 
                                           
                                                                                                                   (όπως αναφέρονται                                                                                                                         
      Θεόδωρος Μητράκας                                                                                  ανωτέρω) 
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