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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 14
Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/26.07.2017

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 95   
      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.
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ΘΕΜΑ 8ο:  «Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό
Οδικό Δίκτυο του Ν. Θεσσαλονίκης (εκτός των όσων ορίζονται να ανήκουν στο Βασικό Οδικό
Δίκτυο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης), αρμοδιότητας της Υποδ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για την εκτέλεση εργασιών του έργου ‘’Οριζόντια
Σήμανση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Π.Ε. Θεσσαλονίκης (2014-2015)’’»

Ο  Πρόεδρος  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  ανακοίνωσε  το  8ο θέμα  ημερήσιας  Διάταξης
«Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο
του  Ν.  Θεσσαλονίκης  (εκτός  των  όσων ορίζονται  να  ανήκουν  στο  Βασικό  Οδικό  Δίκτυο  του
πολεοδομικού  συγκροτήματος  Θεσσαλονίκης),  αρμοδιότητας  της  Υποδ/νσης  Τεχνικών  Έργων
Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  για  την  εκτέλεση  εργασιών  του  έργου  ‘’Οριζόντια
Σήμανση  Επαρχιακού  και  Εθνικού  Οδικού  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης  (2014-2015)’’»  και  έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το με αρ.  πρωτ.  1315/19-07-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Σπ. Βλάχβεη, Προϊστάμενο του
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειμένου να
εισηγηθεί  το  θέμα.  Ο  κ.  Βλάχβεης  έθεσε  υπόψη  της  επιτροπής  το  με  αρ.  πρωτ.
296071/οικ.9826/17-07-2017 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 ότι  οι  εργασίες που πρόκειται  να εκτελεστούν
αφορούν το  σύνολο του οδικού  δικτύου  του  νομού  Θεσσαλονίκης.  Κατόπιν  ζήτησαν το  λόγο
προκειμένου να τοποθετηθούν τα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής. 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,
επίσης δήλωσε ότι  θα ψηφίσει  θετικά,  εφόσον προβλέπεται  εκ  του νόμου η  έκδοση σχετικής
απόφασης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Βλάχβεη, τις τοποθετήσεις 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  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. 1315/19-07-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.,
την  με  αρ.  πρωτ.  296071/οικ.9826/17-07-2017  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).
4.   Την 2η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 94/11-01-2017
Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και

http://www.pkm.gov.gr 2

ΑΔΑ: ΩΛΣ97ΛΛ-ΘΟΖ



Αναπληρωτές  Προϊστάμενοι  σε  θέση  ευθύνης  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Προγραμματισμού  και
Υποδομών της Π.Κ.Μ..

5. Την  οικ.  30110(385)/27-1-2017  (ΦΕΚ  390  Τεύχος  Β΄  /10-02-20107)  «Μεταβίβαση
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
Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,
Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας.»
6. 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.
7. 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».
8. Την  αριθμ.  6952/14.02.2011  Απόφαση  των  υπουργών  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και
Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (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. 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).
11.       Την Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό
Οδικό Δίκτυο του Ν. Θεσσαλονίκης (εκτός των όσων ορίζονται να ανήκουν στο Βασικό Οδικό
Δίκτυο  του  πολεοδομικού  συγκροτήματος  Θεσσαλονίκης),  αρμοδιότητας  της  Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση εργασιών του έργου
«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2014-
2015)».
12.       Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει σε κάθε θέση εργασίας, τα αναγκαία
μέτρα  για  την  ασφάλεια  της  διερχόμενης  κυκλοφορίας,  και  ότι  είναι,  ο  μόνος  υπεύθυνος,  σε
περίπτωση  ατυχήματος  ή  ζημίας,  και  έχει  αποκλειστικά  αυτός  όλες  τις  αστικές  και  ποινικές
ευθύνες,  για κάθε τι  που θα συμβεί,  είτε  από δική του υπαιτιότητα,  είτε από υπαιτιότητα του
εργατοτεχνικού προσωπικού του, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο
έργο του.

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  ομόφωνα         
   
να  εγκρίνει την  Προσωρινή  Εργοταξιακή  Σήμανση  για  τη  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας  στο
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Ν. Θεσσαλονίκης (εκτός των όσων ορίζονται να ανήκουν στο Βασικό
Οδικό  Δίκτυο  του  πολεοδομικού  συγκροτήματος  Θεσσαλονίκης),  αρμοδιότητας  της
Υποδιεύθυνσης   Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  για  την  εκτέλεση
εργασιών  του  έργου  «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  ΣΗΜΑΝΣΗ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΚΑΙ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΠΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2014-2015)» 
Η εργοταξιακή σήμανση αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών  οριζόντιας
σήμανσης με σκοπό τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας του συνόλου των Επαρχιακών Οδών της
Μ.Ε.  Θεσ/νίκης,  αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο πέρας έκαστης ημέρας και
με  τη διακοπή των εργασιών,  η σήμανση του εργοταξίου  και  οι  πληροφοριακές πινακίδες θα
αφαιρούνται και θα αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η προσπέλαση
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προς τους κυριότερους προορισμούς που επηρεάζονται από την κατάληψη του εργοταξίου θα
πραγματοποιηθεί μέσω των άλλων λωρίδων ή μέσω της εναλλάξ κυκλοφορίας. 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τη σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί  φαίνονται στα συνημμένα
τυπικά σχέδια οριζοντιογραφίας, σύμφωνα με την υπ. 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)  και περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.
Αναλυτικότερα, το Επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι αμφίδρομο στο μεγαλύτερο μέρος του, εκτός από
κάποια  τμήματα  όπου υπάρχει διαχωριστική νησίδα. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά τη
διάρκεια  της  ημέρας  και   θα  εκτελούνται  τμηματικά  και  στα  δυο  ρεύματα  κυκλοφορίας.  Η
κυκλοφορία θα γίνεται εναλλάξ στο δεξιό ή αριστερό ρεύμα και θα ρυθμίζεται με σημαιοφόρους. Η
σήμανση θα είναι κυλιόμενη, θα τοποθετείται κατά τις πρωινές ώρες, θα αποσύρεται το απόγευμα
και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
Η  συνολική  διάρκεια  των  εργασιών  ανέρχεται  σε  δεκαοκτώ  μήνες  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης  και  η συνολική  διάρκεια  ισχύος  των  περιοριστικών  μέτρων  που  αφορούν  στην
παρούσα θα είναι   έως την ημερομηνία περαίωσης του έργου  . Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες θα
εκτελούνται  μόνο μετά από προηγούμενη συνεννόηση και  έγκριση με την κατά τόπο αρμόδια
Υπηρεσία Τροχαίας, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. 

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. «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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