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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ------------------------------------------------------------

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 13
Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/10.07.2017

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 86   
         Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 10/07/2017, ημέρα Δευτέρα 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.  278084
(217)/06-07-2017 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. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό μέλος
6. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος
7. Ζάχαρης Ηλίας, τακτικό μέλος
8. Καζαντζίδης Παντελεήμων, τακτικό μέλος
9. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό μέλος
10. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος
11. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
12. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό μέλος
13. Τζάκη Ιωάννα, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.
 
Στη  συνεδρίαση  παρέστη  η  Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  κ.
Παρασκευή Πατουλίδου. 

Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος, τον
οποίο  αντικατέστησε  η  κ.  Τζάκη  Ιωάννα,  αναπληρωματικό  μέλος,  ο  κ.  Ασπασίδης  Γεώργιος,
τακτικό μέλος, και ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Οι απόντες
ενημέρωσαν τηλεφωνικά για την απουσία τους.     

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.
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ΘΕΜΑ 4ο:  «Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή
οδό αρ. 27 (Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας),  και συγκεκριμένα επί της επαρχιακής οδού στη
διασταύρωση  προς  Πλαγιάρι  στο  ύψος  της  επιχείρησης  LIDL (περιοχή  του  Δήμου  Θέρμης),
αρμοδιότητας  Υποδ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  για  την
εκτέλεση εργασιών κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου»

Ο  Πρόεδρος  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  ανακοίνωσε  το  4ο θέμα  ημερήσιας  Διάταξης
«Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό αρ. 27
(Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας), και συγκεκριμένα επί της επαρχιακής οδού στη διασταύρωση
προς  Πλαγιάρι  στο  ύψος  της  επιχείρησης  LIDL (περιοχή  του  Δήμου  Θέρμης),  αρμοδιότητας
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για την εκτέλεση εργασιών
κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1187/30-
06-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το
λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ.
Πατουλίδου έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ. 103067/2984/28-06-2017 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
για  τις  εργασίες  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν.  Κατόπιν  ζήτησαν  το  λόγο  προκειμένου  να
τοποθετηθούν τα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής.  Η κ.  Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό
μέλος, δήλωσε αποχή από την ψηφοφορία, υπενθυμίζοντας τη θέση της παράταξής της σχετικά
την αναγκαιότητα μεταβίβασης της αρμοδιότητας έγκρισης των εργοταξιακών σημάνσεων.  Η κ.
Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, με την επισήμανση να
μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα έγκρισης των εργοταξιακών σημάνσεων. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος,
τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, με την προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι ασφαλείας
για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό
μέλος,  δήλωσε ότι  θα  ψηφίσει  θετικά,  εφόσον προβλέπεται  εκ  του  νόμου  η  έκδοση σχετικής
απόφασης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κ. Καζαντζίδης Παντελεήμων, τακτικό
μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. 

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, των τοποθετήσεων των μελών 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  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. 1187/30-06-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.,
την με αρ. πρωτ. 103067/2984/28-06-2017 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).
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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. 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
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.54218/11.07.2013 (ΑΔA: 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».

7. Την  αριθμ.  6952/14.02.2011  Απόφαση  των  υπουργών  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και
Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 420Β/16.03.2011).

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  προσωρινή  εργοταξιακή  σήμανση  για  τη  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας  στα  πλαίσια
εργασιών κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου στην Επαρχιακή οδό αρ. 27 (Θεσσαλονίκης
- Ν.  Μηχανιώνας),  και  συγκεκριμένα επί  της επαρχιακής οδού στη διασταύρωση προς
Πλαγιάρι στο ύψος της επιχείρησης LIDL, περιοχή του Δήμου Θέρμης

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 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
              (μειοψηφούντων των κ. Καζαντζίδη Παντελεήμονα που ψήφισε λευκό και κ. 
                                       Χαραλαμπίδου Δέσποινας που δήλωσε αποχή)
   
να  εγκρίνει την  Προσωρινή  Εργοταξιακή  Σήμανση  για  τη  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας  στην
Επαρχιακή οδό αρ. 27 (Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας), και συγκεκριμένα επί της επαρχιακής
οδού  στη  διασταύρωση  προς  Πλαγιάρι  στο  ύψος  της  επιχείρησης  LIDL (περιοχή  του  Δήμου
Θέρμης), αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η εργοταξιακή σήμανση αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής
αγωγού φυσικού αερίου.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε τρεις (3) φάσεις. Συγκεκριμένα:

• Κατά την πρώτη φάση (ΦΑΣΗ Α) θα τοποθετηθεί η σήμανση όπως ορίζεται στο Σχέδιο 1 της
κυκλοφοριακής μελέτης σήμανσης και θα εκτελεστούν οι εργασίες εκσκαφής και επίχωσης
του αγωγού για πλάτος περίπου 10 μέτρων στην κατεύθυνση προς Μηχανιώνα.

• Κατά την  δεύτερη (ΦΑΣΗ Β)  θα τοποθετηθεί  η  σήμανση όπως ορίζεται  στο Σχέδιο 2 της
κυκλοφοριακής μελέτης σήμανσης και θα εκτελεστούν οι εργασίες εκσκαφής και επίχωσης
του αγωγού για πλάτος περίπου 16 μέτρων στην κατεύθυνση προς Μηχανιώνα και προς
Θεσσαλονίκη.

• Κατά την τρίτη φάση (ΦΑΣΗ Γ) θα τοποθετηθεί η σήμανση όπως ορίζεται στο Σχέδιο 3 της
κυκλοφοριακής μελέτης σήμανσης και θα εκτελεστούν οι εργασίες εκσκαφής και επίχωσης
του αγωγού για πλάτος περίπου 10 μέτρων στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις φαίνονται στα συνημμένα σχέδια, όπως έχουν διορθωθεί με κόκκινο
και περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη Τεχνική ΄Εκθεση.

Οι  εργασίες  εκσκαφής  και  αποκατάστασης  θα  ολοκληρωθούν  σε  τρεις  (3)  ημέρες.  Η
αποκατάσταση της εκσκαφής θα γίνει με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην υπάρχει ανωμαλία στην
συναρμογή του υφιστάμενου οδοστρώματος και της εκσκαφής.

Επισημαίνεται ότι η επίστρωση της τομής με ασφαλτικό θα γίνεται την ίδια ημέρα για όλες τις
φάσεις (Α, Β και Γ). Εάν παρόλα αυτά δεν πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση αυθημερόν τότε:
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a. θα  τοποθετηθεί  πινακίδα  Κ-20  και  Κ-11 πριν  το  σημείο  εκσκαφής  και  στις  δύο
κατευθύνσεις της οδού.

b. η  ίδια  εγκεκριμένη  εργοταξιακή  σήμανση  θα  χρησιμοποιηθεί  κατά  τη  διάρκεια  της
επίστρωσης της τομής με ασφαλτικό.

Τονίζουμε ότι  η έντεχνη αποκατάσταση του οδοστρώματος,  σύμφωνα με τις ισχύουσες
τεχνικές προδιαγραφές, που αφορά το έργο της παρούσης εργοταξιακής σήμανσης, είναι
αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε αμέλεια
ή αστοχία σε αυτήν, με συνέπειες στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, βαρύνει
αποκλειστικά την Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης, καθόσον η μη έκδοση σχετικής
άδειας εκσκαφής από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσία, δεν αναιρεί την
υποχρέωση άρτιας αποκατάστασης σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές,
ούτε 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 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. «5» και «6» 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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