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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 ------------------------------------------------------------ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθµ. 6 

Αριθµ. Συνεδρίασης 6η/31.03.2021 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 32 

    
   Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 31/03/2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.µ., σε συνέχεια της 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-
2020), της µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3193/05-11-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (Α∆Α: 62857ΛΛ-0ΙΠ), της υπ’ αριθµ. 427/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και της µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: 
ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής 
διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: 
Presence.gov.gr.’’, συνήλθε σε τακτική ‘’µε τηλεδιάσκεψη’’ συνεδρίαση η Μητροπολιτική 
Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) 
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. 179939 (103)/26-03-2021 προσκλήσεως 
του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        

      Παρόντες: 
1. Μητράκας Θεόδωρος, Πρόεδρος 
2. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
4. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό µέλος 
5. ∆ωρής Σωκράτης, τακτικό µέλος 
6. Κεφαλάς Γεώργιος, τακτικό µέλος 
7. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό µέλος 
8. Πάλλας Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
9. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό µέλος 
10. Χαριστέας Άγγελος, τακτικό µέλος 
11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος 
12. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος 
13. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος 
14. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
15. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση συµµετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.   
 
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 3
ο
: «Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή 

Οδό 24 (Νεοχωρίου – Νέας Μαδύτου), αρµοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών 
στα πλαίσια του έργου “Συντήρηση αντιπληµµυρικών έργων περιοχής αρµοδιότητας 
Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., έτους 2018-2019”»   
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό 24 

(Νεοχωρίου – Νέας Μαδύτου), αρµοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών στα 
πλαίσια του έργου “Συντήρηση αντιπληµµυρικών έργων περιοχής αρµοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., 
έτους 2018-2019”» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: 480/24-03-2021 έγγραφο του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. ∆ηµ. Αγγελίδη, 
Προϊστάµενο Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. 
Αγγελίδης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: οικ.162968 (2997)/18-03-2021 
διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Μ.Ε.Θ. και την ταυτάριθµη σχετική εισήγηση και ανέφερε ότι το έργο αφορά την 
αποκατάσταση ζηµιών και τη βελτίωση της υδραυλικής συµπεριφοράς συγκεκριµένων χειµάρρων. 
Κατόπιν ζήτησε το λόγο για ερώτηση η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος, η οποία 
υποβλήθηκε και γραπτώς ως εξής: «Λαµβάνετε υπόψη ότι οι χείµαρροι στους οποίους θα γίνουν 
οι παρεµβάσεις συντήρησης δεν είναι απλώς υδραυλικοί αγωγοί, αλλά σηµαντικά 
οικοσυστήµατα;». Στην ερώτηση απάντησε ο κ. Αγγελίδης. Η απάντηση είναι καταγεγραµµένη στο 
ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.  
  
Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. 
Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Κατέθεσαν και γραπτώς την 
τοποθέτησή τους ως εξής: «Θα υπερψηφίσουµε το θέµα. Εξάλλου πρόκειται για µια απλή 
σήµανση παρακάµψεων. Όµως εµµένουµε στην ανάγκη να προχωρήσουµε σε µελέτες για 
αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις στους χειµάρρους µε όρους οικολογικούς.».  
Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά.  
Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό, κατέθεσε και 
γραπτώς την τοποθέτησή του ως εξής: «∆εν αµφισβητούµε την ορθότητα της µελέτης και των 
σχεδίων για την Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην 
Επαρχιακή Οδό 24 (Νεοχωρίου – Νέας Μαδύτου), στα πλαίσια του έργου “Συντήρηση 
αντιπληµµυρικών έργων περιοχής αρµοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., έτους 2018-2019” ούτε την 
αναγκαιότητα κατασκευής των έργων. 
Όµως την ίδια στιγµή δεν διασφαλίζεται από την υπηρεσία της ΠΚΜ ο έλεγχος της ορθής 
εφαρµογής τους, στο σύνολό τους, ενώ η τήρηση των προτεινόµενων µέτρων επαφίεται 
ουσιαστικά στον ανάδοχο (εργολάβο) της κατασκευής τους.  
Για το λόγο αυτό ενισχύεται και η σχετική αρνητική πείρα για την ασφάλεια εργαζόµενων και 
διερχόµενων σε παρόµοια έργα ακριβώς δηλαδή επειδή δεν τηρούνται µε επάρκεια τα 
προτεινόµενα.  
Παράλληλα, πλευρές αυτής της κατάστασης συνδέονται και µε αρνητικές συνέπειες στους 
εργαζόµενους της περιφέρειας. 
Για τους παραπάνω λόγους τοποθετούµαστε µε ΛΕΥΚΟ.». 
Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, 
δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, οµοίως και τα υπόλοιπα µέλη του Σώµατος.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Αγγελίδη, τις ερωτήσεις και 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’’, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. 
πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) 
απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 
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Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 
56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο νοµιµότητας η απόφαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 6ΧΠΒ7ΛΛ-
3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 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.», την παρ. 1 του άρθρου 10 
της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), την µε α.π.: 
Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3193/05-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 
62857ΛΛ-0ΙΠ), την µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του 
Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά µε την 
εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, την υπ’ αριθµ. 427/13-11-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), το µε αρ. πρωτ.: 480/24-03-
2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την µε αρ. πρωτ.: οικ. 
162968 (2997)/18-03-2021 ταυτάριθµη εισήγηση του Τµήµατος Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. 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 2077/11 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 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. 

5) Την υπ’ αριθµ. οικ.570607/(7712)/12-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΦΕΚ 3475/τ.Β΄/16-09-2019) που αφορά τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” 

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 προσωρινή εργοταξιακή σήµανση για τις ρυθµίσεις της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή 
Οδό 24 (Νεοχωρίου – Νέας Μαδύτου ) αρµοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση 
εργασιών στα πλαίσια του έργου “Συντήρηση αντιπληµµυρικών έργων περιοχής 
αρµοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., έτους 2018-2019” 

 

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». 
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           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  

                     (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος τοποθετήθηκε µε λευκό)                                                   

 
Να εγκρίνει την Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην 
Επαρχιακή Οδό 24 (Νεοχωρίου – Νέας Μαδύτου) αρµοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση 
εργασιών στα πλαίσια του έργου “Συντήρηση αντιπληµµυρικών έργων περιοχής αρµοδιότητας 
Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., έτους 2018-2019”. Το έργο αφορά στην 1) αποκατάσταση ζηµιών και τη βελτίωση 
της υδραυλικής συµπεριφοράς του χειµάρρου ‘’Μεγάλο Ρέµα Νέας Απολλωνίας’’, 2) την 
αποκατάσταση ζηµιών και βελτίωση της υδραυλικής συµπεριφοράς της κοίτης του χειµάρρου 
Πλατείας Ν. Απολλωνίας (στη θέση πλακοσκεπούς οχετού Επ.Ο. Νέας Απολλωνίας – 
Καλαµωτού) και 3) την αποκατάσταση των ζηµιών και η βελτίωση της υδραυλικής συµπεριφοράς 
της κοίτης του χειµάρρου Μπιλιάνη στη Νέα Μάδυτο. 

Η εργοταξιακή σήµανση αφορά κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για την εκτέλεση επειγουσών 
εργασιών αντιστήριξης της οδού, λόγω επικινδυνότητας της οδού από την υποσκαφή του 
πρανούς στο εν λόγω τµήµα της επαρχιακής οδού, οι οποίες θα ενταχθούν σε συµπληρωµατική 
σύµβαση. 

Σκοπός των µέτρων ρύθµισης στην περίπτωση αυτή αποτελεί η ενηµέρωση των οδηγών για 
το κλειστό τµήµα της Επαρχ. Οδό Νεοχωρίου – Νέας Μαδύτου και η υπόδειξη να ακολουθήσουν 
τις πινακίδες παράκαµψης.  

Η εργοταξιακή σήµανση θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές και Οδηγίες 
Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων (σχέδιο 3.1.4 του αρ. 10 των έχοντας υπόψη). 

Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις καθώς και η παράκαµψη φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια και 
περιγράφονται αναλυτικά στη συνηµµένη Τεχνική ΄Εκθεση.. 

Οι προσωρινές  κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα διαρκέσουν για 20 µέρες. 
Μετά την ολοκλήρωση του έργου και αφού δοθεί σε χρήση το τµήµα της οδού, θα 

αποµακρυνθούν οι πινακίδες των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. 
 Επισηµαίνουµε ότι πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 
1. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά, οι σηµάνσεις και τα περιοριστικά µέτρα θα είναι σύµφωνα µε τις 
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων  (αρ. 10 των έχοντας υπόψη). 
2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζοµένων και των εργοταξιακών 
οχηµάτων από και προς τους χώρους εργασιών. 
3. Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την ασφαλή πρόσβαση σε παρόδιες ιδιοκτησίες. 
4. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχηµάτων 
έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνοµίας). 
 
            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 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57Α/99), 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                                   
      M.Ε. Θεσσαλονίκης       
 
 
                                           
                                                                                                                   (όπως αναφέρονται                                                                                                                         
      Θεόδωρος Μητράκας                                                                                  ανωτέρω) 

ΑΔΑ: 9Β1Α7ΛΛ-Μ7Β
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