
http://www.pkm.gov.gr  

                                                                            
 

                 

  

                                                                         
                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
             ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 20 

Αριθµ. Συνεδρίασης 20ή/17.10.2018 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 166    
 
      Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 17/10/2018, 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. 510809 
(423)/12-10-2018 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 
του Ν. 3852/2010. 
        
      Παρόντες: 
1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 
2. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 
3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό µέλος 
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό µέλος 
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος 
7. Φύκα Ελένη, τακτικό µέλος 
8. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 
9. Καζαντζίδης Παντελεήµων, τακτικό µέλος 
10. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη 
11. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
13. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό 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. 
  
∆εν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό µέλος, 
τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος, ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, 
τακτικό µέλος, και η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος. Ο κ. Ζάχαρης Ηλίας 
ενηµέρωσε τηλεφωνικώς για την απουσία του. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα 
ενηµέρωσε εγγράφως για την απουσία της. Ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, αποχώρησε µετά 
την ολοκλήρωση της συζήτησης του 4ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης.  
 
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων για την τροφοδοσία των 
επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστηµάτων στους δρόµους που περικλείουν την 
πλατεία Ελευθερίας – Αλέξανδρος Υψηλάντης του ∆ήµου Παύλου Μελά» 
 
     Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 2ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης µε 
τίτλο «Έγκριση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων για την τροφοδοσία των 
επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστηµάτων στους δρόµους που περικλείουν την 
πλατεία Ελευθερίας – Αλέξανδρος Υψηλάντης του ∆ήµου Παύλου Μελά» και έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1253/25-09-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Καλωσόρισε στη συνεδρίαση τον κ. ∆ηµ. Λαλέ, Αντιδήµαρχο Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Παύλου Μελά και την κ. Σπυρ. Ζαφειρέλη από την Τεχνική Υπηρεσία του 
ιδίου ∆ήµου. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Γ. Γκαγκάνα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Εµπορίου της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί 
το θέµα. Η κ. Γκαγκάνα έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: ΕΞ/5022-1/27-07-2018 
εισηγητικό έγγραφο του Τµήµατος Εµπορίου της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και 
διευκρίνισε ότι η εισήγηση αφορά µόνον τη θέση σε ισχύ του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης 
εµπορευµάτων για την τροφοδοσία των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστηµάτων 
στους δρόµους που περικλείουν την πλατεία Ελευθερίας-Αλέξανδρος Υψηλάντης του ∆ήµου 
Παύλου Μελά από τις 08.00 έως τις 10.00 και από τις 15.00 έως τις 17.00, εναρµονισµένο και µε 
την αριθµ. 217/2018 (Α∆Α: 7ΖΑΦΩΞΘ-∆ΞΒ) αντίστοιχη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ήµου Παύλου Μελά. Η υπηρεσία εισηγείται θετικά επί του  θέµατος.     
 
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Γάκη Βασίλειο, Αντιπρόεδρο, και κ. Παυλίδου Φωτεινή – 
Νιόβη, τακτικό µέλος, σχετικά µε την επιλογή του συγκεκριµένου ωραρίου και το περιεχόµενο της 
τεχνικής έκθεσης, στις οποίες απάντησε η κ. Σπυρ. Ζαφειρέλη από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. ∆ηµ. Λαλέ. Ο κ. Λαλές 
ενηµέρωσε τα µέλη ότι έγιναν συζητήσεις τόσο µε τους κατοίκους όσο και µε τους 
καταστηµατάρχες της περιοχής για το συγκεκριµένο ωράριο και δεν υπήρξε καµία αντίρρηση.  
 
Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα µέλη για να ψηφίσουν και να τοποθετηθούν. Ο κ. Ιγνατιάδης 
Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό, όπως και στο αντίστοιχο θέµα που 
αφορούσε τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης. Πιστεύει ότι δεν θα αντιµετωπιστεί µε αυτόν τον τρόπο το 
πρόβληµα της επιβάρυνσης στο συγκεκριµένο σηµείο, και αυτό δεν είναι θέµα της τεχνικής 
υπηρεσίας του ∆ήµου ή της αρµόδιας υπηρεσίας της Μ.Ε.Θ.. Έχει να κάνει µε τη δόµηση, την 
πυκνότητα, την έλλειψη χώρων στάθµευσης και καµία τέτοιου τύπου διαχείριση δεν µπορεί να 
λύσει το πρόβληµα. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά 
µε την επισήµανση ότι, κατά τη γνώµη της, το ωράριο θα µπορούσε να µετατεθεί σε πιο βραδινές 
ώρες, ωστόσο είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήµα για να λαµβάνονται αποφάσεις σε συµφωνία. Η 
κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, και ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, δήλωσαν ότι 
θα υπερψηφίσουν το θέµα.  
 
     Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Γκαγκάνα, της παρουσίασης της θέσης του ∆ήµου 
Παύλου Μελά από τον κ. Λαλέ, Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, των ερωτήσεων 
των µελών, των τοποθετήσεων και της µεταξύ τους διαλογικής συζήτησης, 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και 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.», καθώς και 
τα εξής: 
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� το µε αρ. πρωτ. 1253/25-09-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Μ.Ε.Θ.,  

� το µε αρ. πρωτ. ΕΞ/5022-1/27-07-2018 εισηγητικό έγγραφο του Τµήµατος Εµπορίου της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.,  

� την αριθµ. 217/2018 (Α∆Α: 7ΖΑΦΩΞΘ-∆ΞΒ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Παύλου Μελά, 

� το µε αρ. πρωτ. 29106/25-06-2018 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Παύλου Μελά, 

� το µε αρ. πρωτ. 24703/29-05-2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµότητας της αριθµ. 217/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Παύλου Μελά,  

� την τεχνική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παύλου Μελά, 
� το Σχέδιο Α1: Γενικών ρυθµίσεων και επεµβάσεων, 
� το Σχέδιο Κ2: Πρόταση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, και 
� το άρθρο 48, παρ. 9, του Ν. 4313/14 (ΦΕΚ 261 Α’/17-12-2014) σύµφωνα µε το οποίο: ‘’Με 

απόφαση των οικείων Περιφερειακών Συµβουλίων καθορίζεται ωράριο τροφοδοσίας των 
επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστηµάτων.’’, 

 
                                                Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  πλειοψηφία  
                      (µειοψηφούντος του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε λευκό) 
   
να εγκρίνει την ισχύ του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων για την τροφοδοσία των 
επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστηµάτων στους δρόµους που περικλείουν την 
πλατεία Ελευθερίας - Αλέξανδρος Υψηλάντης του ∆ήµου Παύλου Μελά από τις 08.00 έως τις 
10.00 και από τις 15.00 έως τις 17.00, σε εναρµόνιση µε την αριθµ. 217/2018 (Α∆Α: 7ΖΑΦΩΞΘ-
∆ΞΒ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Παύλου Μελά. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 
                Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη                                                    

της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
     της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 

      
                     
 
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται                                                                                                                         
               Μιχάλης Τζόλλας                                                                             ανωτέρω) 
 


