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                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 8 

Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/25.05.2022 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 36 

    
           Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 25/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ., σύμφωνα με 
το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) και την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 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. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) 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. 360701 (108)/20-05-2022 προσκλήσεως 
της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
      Παρόντες: 
1. Μπισμπινά Γερακίνα, Πρόεδρος 
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
4. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος 
5. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος 
6. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος 
7. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
8. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος 
9. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος 
10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος 
11. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος 
12. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος 
13. 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.  
 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, η κ. Γούλα Όλγα – 
Χριστίνα και ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικά μέλη. Η κ. Γούλα ενημέρωσε τηλεφωνικώς για 
την απουσία της. Η γραμματεία της παράταξης ‘’Πράξεις για τη Μακεδονία’’ ενημέρωσε 
τηλεφωνικώς για την απουσία του κ. Τρελλόπουλου. 
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1ο, 4ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο. 
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Συμπλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Προσωρινής Εργοταξιακής 
Σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στη 2η Επαρχιακή Οδό του Ν. Θεσσαλονίκης (στον 
οικισμό Ασβεστοχώρι), αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου ‘’ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ’’ της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη, σε περιοχή του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη» 
 
Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Συμπλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Προσωρινής Εργοταξιακής Σήμανσης για τη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας στη 2η Επαρχιακή Οδό του Ν. Θεσσαλονίκης (στον οικισμό 
Ασβεστοχώρι), αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου ‘’ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ’’ της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη, σε περιοχή του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 773/18-05-2022 διαβιβαστικό 
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Δημ. 
Αγγελίδη, Αναπλ. Προϊστάμενο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί 
το θέμα. Ο κ. Αγγελίδης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 279989 (3934)/17-05-2022 
διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων 
Μ.Ε.Θ., συνοδευόμενο από την ταυτάριθμη εισήγηση. Διευκρίνισε ότι πρόκειται για συμπλήρωση 
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης που είχε εγκριθεί από τη 
Μητροπολιτική Επιτροπή με την αριθμ. 99/2021 απόφασή της (ΑΔΑ: 6ΙΩΟ7ΛΛ-1ΞΦ).  
 
Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα μέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και 
η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  
Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. 
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος και ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα 
ψηφίσουν θετικά, ομοίως και τα λοιπά μέλη του Σώματος.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Αγγελίδη, τις τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ 
τους διαλογική συζήτηση, η 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. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. 
πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) 
απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 
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.», το άρθρο 67 
του ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) και την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί ‘’Παροχής 
διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: 
Presence.gov.gr.’’, το με αρ. πρωτ.: 773/18-05-2022  διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: 279989 (3934)/17-05-2022 ταυτάριθμη εισήγηση 
του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 186, 
παρ.Στ΄ και 283, παρ.3. 
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2. Τις διατάξεις του ΠΔ 133 / 2010 (ΦΕΚ A’ 226 / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας», κεφ. Β΄, άρθρο 3, παρ.2γ διάρθρωση οργανικών μονάδων και 
άρθρο 7 διάρθρωση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

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 υπ’ αριθμ. οικ. 570607 (7712) / 12-09-2019 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” 

5. Την οικ. 230687 (3760) / 09-06-2017 (ΦΕΚ 2136 / τ.Β΄ / 22-06-2017 ΑΔΑ: 6ΛΕ27ΛΛ-069) 
απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που αφορά στην 
εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της έδρας και της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.  

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 (ΑΔΑ: 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 420 Β / 16-03-2011). 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α / 1999), όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 48 (παρ. 9) του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α / 17-12-2014). 

10. Την αριθμ. ΔΜΕΟ / 0 / 613 / 16-02-2011 Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων (ΦΕΚ 905 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. 34705 / 01-10-2021 έγγραφο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. 
12. Την με αριθμ. πρωτ. 36515 / 11-10-2021 έγγραφο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. 
13. Την με αριθμ. πρωτ. 3769 / 18-10-2021 αίτηση της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη για την έγκριση 

προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης για την κατασκευή αγωγού ύδρευσης στη ΔΚ 
Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. 

14. Την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στην 2η 
Επαρχιακή Οδό (στον οικισμό του Ασβεστοχωρίου), αρμοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την 
εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-
ΧΟΡΤΙΑΤΗ» της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη, σε περιοχή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. 

15. Την με αριθμ. πρωτ. 666708 (10272) / 03-11-2021 Εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς την Μητροπολιτική Επιτροπή. 

16. Την 99η Απόφαση / 22-11-2021 (Πρ. αρ. 16 / αριθμ συνεδρ. 16η) (ΑΔΑ: 6ΙΩΟ7ΛΛ-1ΞΦ) της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής που αφορά την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για τη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας στην 2η Επαρχιακή Οδό του Ν. Θεσσαλονίκης (στον οικισμό του 
Ασβεστοχωρίου), αρμοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του 
έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» της ΔΕΥΑ Πυλαίας-
Χορτιάτη, σε περιοχή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. 

17. Το με αρ. πρωτ. 309962 / 14-12-2021 έγγραφο της ΑΔΜ-Θ 
18. Το με αρ. πρωτ. 814799 (11751) / 22-12-2021 έγγραφο της ΥΤΕ-ΜΕΘ 
19. Το με αρ. πρωτ. 47566 / 23-12-2021 έγγραφο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 
20. Το με αρ. πρωτ. 13209 / 12-04-2022 έγγραφο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 
21. Το με αρ. πρωτ. 1901/14-04-2022 έγγραφο της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη στο οποίο 

καταθέτουν τεχνική έκθεση και σχέδια (5.6 έως 5.9) απαντώντας στις διευκρινήσεις του 
εγγράφου με αρ. πρωτ. 309962 / 14-12-2021 της ΑΔΜ-Θ. 

 
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». 
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                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  
                           (Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με λευκό)                                                   

 
να εγκρίνει τη συμπλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την απόφαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής (99η Απόφαση / 22-11-2021 με ΑΔΑ: 6ΙΩΟ7ΛΛ-1ΞΦ) για την 
Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην 2η Επαρχιακή Οδό του 
Ν. Θεσσαλονίκης (στον οικισμό του Ασβεστοχωρίου), αρμοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την 
εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-
ΧΟΡΤΙΑΤΗ» της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη, σε περιοχή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η οποία 
εγκρίθηκε με το «16» έγγραφο των “έχοντας υπόψη”. 
 Οι οδοί 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου είναι διπλής κατεύθυνσης με επαρκές πλάτος 
οδοστρώματος περί τα 8,00m. Η στάθμευση απαγορεύεται σχεδόν στο σύνολο των οδών. Η οδός 
Δημοκρατίας είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από Πεύκα προς Εξοχή. Έχει όριο ταχύτητας τα 
40km/h, επαρκές κυμαινόμενο πλάτος οδοστρώματος από 6,50-8,00m και η στάθμευση 
επιτρέπεται κατά τμήματα. Η οδός Μακεδονομάχων είναι επίσης μονόδρομος με κατεύθυνση από 
Εξοχή προς Πεύκα. Έχει όριο ταχύτητας τα 40km/h και περιορισμένο πλάτος οδοστρώματος που 
μπορεί να φτάσει και τα 3,50m. Η παρόδια στάθμευση απαγορεύεται στο σύνολο αυτής. Tο 
συνολικό μήκος για την εκτέλεση του έργου επί του βασικού οδικού δικτύου (επαρχιακό οδικό 
δίκτυο) ανέρχεται στα 2.300m.  
  Το έργο θα πραγματοποιείται τμηματικά και θα ολοκληρωθεί ως εργοτάξιο βραχείας 
διαρκείας. Ως τέτοια ορίζονται τα εργοτάξια που καταλαμβάνουν μία θέση περισσότερο από 1 έως 
12 ώρες κατά τη διάρκεια 3 ημερών το πολύ και το μήκος αυτών δεν ξεπερνά τα 50 μέτρα. Οι 
εργασίες θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με το πέρας των εργασιών, στο τέλος κάθε 
ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύκτας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται και η κίνηση των 
οχημάτων θα γίνεται απρόσκοπτα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η προσπέλαση προς τους 
κυριότερους προορισμούς που επηρεάζονται από την κατάληψη του εργοταξίου θα 
πραγματοποιηθεί μέσω των άλλων λωρίδων ή μέσω της εναλλάξ κυκλοφορίας. Το βράδυ -μέχρις 
ότου ασφαλτοστρωθεί το τμήμα εργασιών και όσο θα είναι στρωμένο με αμμοχάλικο «3Α»-, θα 
παραμένουν οι πινακίδες Κ-20 και Ρ-32 (όριο ταχύτητας στα 30km/h) μετά των αναλαμπόντων 
φανών εκατέρωθεν της οδού. 
  Στο «20» έγγραφο των “έχοντας υπόψη” του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη διευκρινίζεται ότι 
«Σημειώνεται όμως ότι η αναφορά στην τεχνική έκθεση και ειδικότερα στην παρ. 4 περί 
προτεινομένων μέτρων ‘με το πέρας των εργασιών, στο τέλος κάθε ημέρας και κατά την διάρκεια 
της νύχτας η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται απρόσκοπτα’ 
μόνο ως γενική κατεύθυνση μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς παράγοντες που σχετίζονται με 
διέλευση υπόγειων δικτύων είναι πιθανόν να καταστήσουν σε κάποιες περιπτώσεις ανέφικτη την 
ανωτέρω κατεύθυνση και να πρέπει τα περιοριστικά μέτρα να παραμένουν και μετά την έλευση της 
νύχτας. Κατά συνέπεια ο ανάδοχος οφείλει να έχει την απαιτούμενη οργάνωση, εξοπλισμό 
σήμανσης και προετοιμασία για αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.». 
 Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις φαίνονται στα συνημμένα σχέδια και περιγράφονται αναλυτικά 
στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. 
  Οι εργασίες εκσκαφής θα διαρκέσουν έξι (6) μήνες. Η αποκατάσταση της εκσκαφής θα 
γίνει με ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να μην υπάρχει ανωμαλία στη συναρμογή του υφιστάμενου 
οδοστρώματος και της εκσκαφής, θ’ ακολουθήσει η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα της οδού 
όπως περιγράφεται λεπτομερώς. 
 Οι παρούσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 Τέλος 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 (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ). 
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 ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο 

το μήκος της ζώνης των έργων. 
4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή πρόσβαση σε παρόδιες ιδιοκτησίες. 
5. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων 

έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας). 
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  Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από τον 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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. 
 
 
 
           Η Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη                                                     
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
      M.Ε. Θεσσαλονίκης       
 
 
                                           
                                                                                                                   (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
      Γερακίνα Μπισμπινά                                                                                  ανωτέρω) 
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