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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14
Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/26.07.2017

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 87   

      Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 26/07/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., 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.  306567
(240)/21-07-2017  προσκλήσεως  του  Προέδρου  αυτής  και  της  ορθής  επανάληψης  αυτής  με
ημερομηνία 25-07-2017, 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. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος
9. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό μέλος
10. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
11. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό μέλος
12. Τζάκη Ιωάννα, 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. 

Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, τακτικό μέλος, τον
οποίο αντικατέστησε η κ. Τζάκη Ιωάννα, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Καζαντζίδης Παντελεήμων,
τακτικό μέλος, η κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος, η οποία ενημέρωσε για την απουσία
της, και ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής, ο οποίος ενημέρωσε
ότι δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί λόγω αλλαγής της ώρας της συνεδρίασης.

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.

Ο  Πρόεδρος  ανακοίνωσε  στα  μέλη  ότι  υπάρχει  ένα  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  με  τίτλο
«Καθορισμός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στον πεζόδρομο παραλίας Βρασνών Δήμου Βόλβης
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(Ο.Τ.  562  –  Ο.Τ.  461)»  και  ζήτησε  τη  γνώμη των μελών για  τη  συζήτησή του.  Τα μέλη της
Επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα στη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 

1ο ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  «Καθορισμός  ωραρίου  φορτοεκφόρτωσης  στον
πεζόδρομο παραλίας Βρασνών Δήμου Βόλβης (Ο.Τ. 562 – Ο.Τ. 461)» 

     Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
με τίτλο «Καθορισμός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στον πεζόδρομο παραλίας Βρασνών Δήμου
Βόλβης (Ο.Τ. 562 – Ο.Τ. 461)»,  και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1342/25-07-
2017  έγγραφο  του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ.  με  το  οποίο  διαβιβάστηκε  το  εκτός
ημερήσιας  διάταξης  θέμα.  Καλωσόρισε  στη  συνεδρίαση  τον  κ.  Απ.  Καρακίτσο,  Αντιδήμαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών & Οικονομικών του Δήμου Βόλβης. 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. οικ. 310788 (59597)/25-07-2017 εισηγητικό έγγραφο
της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Κ.Μ. με το οποίο προτείνεται η έγκριση του
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στον πεζόδρομο παραλίας Βρασνών Δήμου Βόλβης (Ο.Τ. 562 – Ο.Τ.
461) που αποφασίστηκε με την αριθμ. 110/2017 (ΑΔΑ: Ω3Ζ9Ω9Ω-7ΨΤ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου  του Δήμου  Βόλβης  και  ενημέρωσε τα μέλη ότι  το  αίτημα του  Δήμου  Βόλβης για
έγκριση του ωραρίου, λόγω αρμοδιότητας, υποβλήθηκε στην Περιφέρεια σύμφωνα με το άρθρο
48, παρ. 9, του Ν. 4313/14 (ΦΕΚ 261 Α’/17-12-2014). Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Απ. Καρακίτσο. Ο κ. Καρακίτσος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.
14030/18-07-2017  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Βόλβης  προς  την
αρμόδια  υπηρεσία  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  εξέθεσε  στα  μέλη  πώς  έχει  η
κατάσταση στον πεζόδρομο της παραλίας των Βρασνών καθώς και τους λόγους που καθιστούν
αναγκαία  τη  λήψη απόφασης για  τον  καθορισμό  ωραρίου φορτοεκφόρτωσης.  Ενημέρωσε ότι
μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού ωραρίου φορτοεκφόρτωσης για την περιοχή
του Δήμου Βόλβης και ότι για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Βόλβης  ελήφθη  υπόψη  η  από  16-05-2017  σύμφωνη  γνώμη  του  Σωματείου  Ενοικιαζομένων
Δωματίων και η αριθμ. 16/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης. 
     Ακολούθησαν ερωτήσεις από τις κ.  Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα και κ.  Παυλίδου
Φωτεινή – Νιόβη, τακτικά μέλη, σχετικά με το ωράριο που επιλέχθηκε (από 7.00 π.μ. έως 11.00
π.μ.) και ο κ. Καρακίτσος έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

     Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, της παρουσίασης της θέσης του
Δήμου  Βόλβης από τον κ.  Καρακίτσο,  Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Οικονομικών του
Δήμου, των ερωτήσεων 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  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.»,  το με αρ.
πρωτ. 1342/25-07-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το με αρ.
πρωτ.  οικ.  310788 (59597)/25-07-2017 εισηγητικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών  Π.Κ.Μ.,  την  αριθμ.  110/2017  (ΑΔΑ:  Ω3Ζ9Ω9Ω-7ΨΤ)  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης, 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.’’,
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                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα
  
να εγκρίνει ως έχει τη σχετική πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης [απόφαση
αριθμ. 110/2017 (ΑΔΑ: Ω3Ζ9Ω9Ω-7ΨΤ) του Δ.Σ.] για τον καθορισμό ωραρίου φορτοεκφόρτωσης
στον πεζόδρομο παραλίας Βρασνών Δήμου Βόλβης (Ο.Τ. 562 – Ο.Τ. 461), το οποίο, σύμφωνα με
το άρθρο 2 του κανονισμού λειτουργίας του πεζόδρομου παραλίας Βρασνών Δήμου Βόλβης που
εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ., έχει ως ακολούθως:
‘’Ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων τα οποία βρίσκονται επί της οδού Στρυμονικού Κόλπου και
στα κάθετα αυτής οδικά τμήματα θα πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες από 07:00 π.μ. έως
11:00 π.μ.’’. 

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)
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