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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθµ. 11 

Αριθµ. Συνεδρίασης 11η/24.07.2019 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 94 

 

      Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 24/07/2019, ηµέρα Τετάρτη 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. 463987 
(278)/19-07-2019 προσκλήσεως του Προέδρου και της ορθής επανάληψης αυτής µε ίδια 
ηµεροµηνία, 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. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος 
6. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 
7. Καζαντζίδης Παντελεήµων, τακτικό µέλος 
8. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος 
9. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
10. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
11. Αβραµίδης Γαβριήλ, αναπληρωµατικό µέλος 
12. 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. Αβραµίδης Γαβριήλ, αναπληρωµατικό µέλος, ο κ. Τερζανίδης 
Χρήστος, τακτικό µέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος, η 
κ. Φύκα Ελένη, τακτικό µέλος, ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, τακτικό µέλος, και η κ. Παλιαδέλη – 
Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος. Ο κ. Τερζανίδης Χρήστος, η κ. Φύκα Ελένη και η κ. 
Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα ενηµέρωσαν για την απουσία τους. Ο κ. Γάκης Βασίλειος, 
Αντιπρόεδρος, προσήλθε στη συζήτηση του 11ου 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 7ο: «Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή 
Οδό 28 (οδός Μιαούλη 87), αρµοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια 
του έργου «Α΄ Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης 2018» της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε περιοχή της 
∆.Ε. Πλαγιαρίου, του ∆ήµου Θέρµης» 
 
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό 28 
(οδός Μιαούλη 87), αρµοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του 
έργου «Α΄ Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης 2018» της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε περιοχή της ∆.Ε. 
Πλαγιαρίου, του ∆ήµου Θέρµης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1027/18-07-
2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο 
στoν κ. ∆ηµ. Αγγελίδη, Αναπλ. Προϊστάµενο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., 
προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Αγγελίδης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: 
423220 (8843)/15-07-2019 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 ∆έσποινα, τακτικό µέλος, δήλωσε αποχή από την ψηφοφορία, υπενθυµίζοντας 
τη θέση της παράταξής της σχετικά µε 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 λευκό.  
 

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Αγγελίδη, 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 ∆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. 1027/18-07-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., 
την µε αρ. πρωτ.: 423220 (8843)/15-07-2019 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 
186, παρ. Στ΄ και 283, παρ.3. 

2. Τις διατάξεις του Π∆ 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.∆. 133/2010. 

3. 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). 

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. Την µε αριθµ. οικ.230687(3760)/09.06.2017 (ΦΕΚ 2136/Β/22.06.2017) Απόφαση για 
την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 

ΑΔΑ: ΩΝ5Φ7ΛΛ-ΕΜΒ



http://www.pkm.gov.gr 3 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταµένους των Υπηρεσιών Έδρας και 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

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). 

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 Έργων Κατακόρυφης Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) και 2) 
Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ). 

11. Την µε αριθµ. πρωτ. 127683/2477/5-3-2019, σχετ. 92399/1763 άδεια εκσκαφής 
ΥΤΕ/ΜΕΘ. 

12. Τις µε αριθµ. πρωτ. 5744/∆ΣΕ775/12-03-2019 και 13899/∆ΣΕ1944/26-6-2019 αιτήσεις 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την έγκριση προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης για τη σύνδεση 
ακινήτου µε τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης. 

13. Το µε αριθµ. πρωτ. 2383/12-3-2019 έγγραφο-σύµφωνη γνώµη του Ο.Α.Σ.Θ. 
14. Την προσωρινή εργοταξιακή σήµανση για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην 

Επαρχιακή Οδό 28 (οδός Μιαούλη 87), αρµοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση 
εργασιών στα πλαίσια του έργου «Α΄ Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης 2018» 
της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε περιοχή της ∆.Ε. Πλαγιαρίου, του ∆ήµου 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 ∆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  κατά  πλειοψηφία  
             (µειοψηφούντων των κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας που δήλωσε αποχή και κ.                 
                                       Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε λευκό) 
                                           

να εγκρίνει την Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην 
Επαρχιακή Οδό 28 (οδός Μιαούλη 87), αρµοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών 
στα πλαίσια του έργου «Α΄ Οµάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης 2018» της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε 
περιοχή της ∆.Ε. Πλαγιαρίου, του ∆ήµου Θέρµης. Η εργοταξιακή σήµανση αφορά κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις για την εκτέλεση εργασιών σύνδεσης ακινήτου µε το υφιστάµενο δίκτυο  της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε κατάληψη της µιας λωρίδας κυκλοφορίας του οδοστρώµατος. 
Η λωρίδα που θα καταληφθεί είναι αυτή µε κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.  

Η κυκλοφορία των οχηµάτων στις δύο κατευθύνσεις θα διεξάγεται εναλλάξ, από την 
εναποµείνασα λωρίδα κυκλοφορίας για την οδό Μιαούλη πλάτους 4,00µ. και θα γίνεται µε τη 
βοήθεια σηµαιοφόρων. 

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

Οι εργασίες εκσκαφής θα διαρκέσουν µία (1) ηµέρα. Η αποκατάσταση της εκσκαφής, θα γίνει 
όπως περιγράφεται στην άδεια εκσκαφής, µε ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε να µην υπάρχει ανωµαλία 
στη συναρµογή του υφιστάµενου οδοστρώµατος και της εκσκαφής, ακόµη και αν δεν επιστρωθεί 
µε ασφαλτικό την ίδια ηµέρα. Σε περίπτωση που δεν γίνει η επίστρωση µε ασφαλτικό την ίδια 
µέρα, θα χρειασθεί άλλη µία (1) ηµέρα για την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 
Επισηµαίνεται ότι εάν η επίστρωση της τοµής µε ασφαλτικό δεν πραγµατοποιηθεί την ίδια 
ηµέρα, τότε: 

a) θα τοποθετηθεί πινακίδα Κ-20 και Κ-11 πριν το σηµείο εκσκαφής. 
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b) η ίδια εγκεκριµένη εργοταξιακή σήµανση θα χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 
επίστρωσης της τοµής µε ασφαλτικό. 

Στην περίπτωση αυτή θα χρειασθεί µία επιπλέον ηµέρα ακόµη. 
 
Η συνολική διάρκεια των εργασιών θα είναι, το µέγιστο, δύο (2) ηµέρες. 

 
      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, 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. «6» και «7» 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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