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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 7 

Αριθµ. Συνεδρίασης 7η/19.04.2019 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 52 

 

Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 19/04/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, 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. 243618(162)/15-
04-2019 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. 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. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 
9. Καζαντζίδης Παντελεήµων, τακτικό µέλος 
10. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος 
11. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
13. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος 
14. Αβραµίδης Γαβριήλ, αναπληρωµατικό µέλος 
15. 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. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος, 
τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Αβραµίδης Γαβριήλ, αναπληρωµατικό µέλος, και ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, 
τακτικό µέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος. Οι απόντες 
ενηµέρωσαν τηλεφωνικώς για την απουσία τους. Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν ως 
εξής: 1ο - 10ο, 12ο και 11ο. Ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, προσήλθε στη συζήτηση του 6ου 
θέµατος ηµερήσιας διάταξης. Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, προσήλθε στη 
συζήτηση του 9ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης.   
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης: ‘’Παρεµβάσεις για τον 
περιορισµό του κυκλοφοριακού θορύβου στην εσωτερική περιφερειακή οδό από τον κόµβο Κ10 
έως τον κόµβο Κ12 και στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων από τον κόµβο της οδού Βούλγαρη 
έως τον κόµβο Κ12’’ στο Ε.Π. ΚΜ (Κωδικός Πρόσκλησης: 160.6e, Α/Α ΟΠΣ.: 3572, Α.Π. 1348/01-
03-2019)» 
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης: ‘’Παρεµβάσεις για τον περιορισµό 
του κυκλοφοριακού θορύβου στην εσωτερική περιφερειακή οδό από τον κόµβο Κ10 έως τον 
κόµβο Κ12 και στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων από τον κόµβο της οδού Βούλγαρη έως τον 
κόµβο Κ12’’ στο Ε.Π. ΚΜ (Κωδικός Πρόσκλησης: 160.6e, Α/Α ΟΠΣ.: 3572, Α.Π. 1348/01-03-
2019)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 556/09-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Β. Παπαδηµητρίου, 
υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. 
Παπαδηµητρίου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: οικ.226012(3429)/09-04-2019 
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Γενικής ∆/νσης Προγραµµατισµού & Υποδοµών. 
Ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής ότι σκοπός της υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης είναι η 
αντιµετώπιση της ηχορύπανσης που προέρχεται από τον κυκλοφοριακό θόρυβο µε την 
τοποθέτηση ηχοπετασµάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό και στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - 
Μουδανίων. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, κ. Ιγνατιάδη 
Θεόδωρο και κ. Παλιαδέλη - Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικά µέλη. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. 
Παπαδηµητρίου και ακολούθησαν διευκρινίσεις από την κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη 
Μ.Ε.Θ.. 
  
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις ερωτήσεις 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 ∆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, 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. 556/09-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την µε αρ. 
πρωτ.: οικ.226012(3429)/09-04-2019 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Γενικής ∆/νσης 
Προγραµµατισµού & Υποδοµών και πιο συγκεκριµένα τα κατωτέρω:  
 

1. το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα,  

2. το Π.∆.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε µε τις αρ. 81320+77909/1-12-2016 (ΦΕΚ 4302B’/30-
12-2016) αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης έγκρισης τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, 

3. το Π∆ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρµοδιότητας των Περιφερειών»,  
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4. την υπ’ αριθµ. 30110(385)/27-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 390Β/10-2-2017) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων των οργανικών 
µονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον 
Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους  
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους Προϊσταµένους των Γενικών 
∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τµηµάτων/Αυτοτελών Τµηµάτων 
και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα το άρθρο 
Α2 παρ.2 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα συλλογικά όργανα και επιτροπές της Π.Κ.Μ. 
για θέµατα του τοµέα ευθύνης τους, 

5. την από 22/02-06-2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά «Έγκριση 
Τροποποίησης της Απόφασης 2077/0707-52011 (ΦΕΚ 1622/Β/18-7-2011) που αφορά στην 
“Αρµοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόµευσης στο οδικό δίκτυο ευθύνης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”» 

6. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1348/01-03-2019 ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 
«Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και µε 
Κωδικό Πρόσκλησης: 160.6e (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3572, Α.Π. 1348/01-03-2019) 

 

Και επειδή : 

 

Α.  Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1348/01-03-2019 ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 
«Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και µε 
Κωδικό Πρόσκλησης: 160.6e καλούνται οι ∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, µεταξύ αυτών και η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων πράξεων προκειµένου να 
ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν για την υλοποίηση παρεµβάσεων (δενδροφυτεύσεις – 
φυτεύσεις και προστατευτικός εξοπλισµός – "πετάσµατα") για την αντιµετώπιση της 
ηχορύπανσης και περιορισµό του κυκλοφοριακού θορύβου. 

Β.  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανταποκρινόµενη στην συγκεκριµένη πρόσκληση έχει 
σκοπό να υποβάλει πρόταση χρηµατοδότησης για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
Ο∆Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ10 ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ12 ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 
ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ12» στο 
Ε.Π. ΚΜ (Κωδικός Πρόσκλησης: 160.6e, Α/Α ΟΠΣ.: 3572, Α.Π. 1348/01-03-2019) 

Ειδικότερα, το έργο αφορά την αντιµετώπιση της ηχορύπανσης που προέρχεται από τον 
κυκλοφοριακό θόρυβο σε δυο οδικά τµήµατα, αρµοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, µε την τοποθέτηση προστατευτικών αντιθορυβικών πετασµάτων. 

Γ. Ένα από τα πιο συνήθη προβλήµατα που αντιµετωπίζει το περιβάλλον από τη λειτουργία 
ενός οδικού έργου είναι η ενόχληση από τον παραγόµενο θόρυβο της κυκλοφορίας. Στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συντάχθηκε: 

α) Ειδική Ακουστική Μελέτη (ΕΑΜΥΕ) για το τµήµα της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού από 
τον κόµβο Κ10 έως τον κόµβο Κ12 όπου προτείνεται η τοποθέτηση ηχοπετασµάτων σε 
συγκεκριµένες θέσεις, και  

β) Ειδική Ακουστική Μελέτη (ΕΑΜΥΕ) για το τµήµα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – 
Μουδανίων από τον κόµβο της οδού Βούλγαρη έως τον κόµβο Κ12, µε αντίστοιχες προτάσεις 
τοποθέτησης ηχοπετασµάτων για την µείωση του παραγόµενου κυκλοφοριακού θορύβου, 

οι οποίες εγκρίθηκαν µε την αριθµ. ΥΠΕΝ/∆ ΚΑΠΑ/ 59965/1439/19-9-2018 Απόφαση της 
∆/νσης Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατµόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. 
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∆. Κατόπιν του ανωτέρω, η ∆/νση Τεχνικών Έργων προχώρησε στην εκπόνηση των 
απαραίτητων µελετών και προπαρασκευαστικών ενεργειών προκειµένου να είναι έτοιµη για 
την δηµοπράτηση και υλοποίηση του έργου της τοποθέτησης ηχοπετασµάτων. 

 
                                                   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  

 

να εγκρίνει την υποβολή από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ. πρότασης χρηµατοδότησης 
της πράξης: ‘’Παρεµβάσεις για τον περιορισµό του κυκλοφοριακού θορύβου στην 
εσωτερική περιφερειακή οδό από τον κόµβο Κ10 έως τον κόµβο Κ12 και στην Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης - Μουδανίων από τον κόµβο της οδού Βούλγαρη έως τον κόµβο Κ12’’ στο 
Ε.Π. ΚΜ (Κωδικός Πρόσκλησης: 160.6e, Α/Α ΟΠΣ.: 3572, Α.Π. 1348/01-03-2019) συνολικού 
προϋπολογισµού 6.000.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ.  
 
 
 
       Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                    
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
      
                     
 
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται                                                                                          
      Μιχάλης Τζόλλας                                                                                        ανωτέρω) 

ΑΔΑ: 6ΒΣ47ΛΛ-8ΨΡ


		2019-04-24T10:56:16+0300
	Athens




