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«Λήψη  απόφασης  που  αφορά  στη  μελέτη
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής
σήμανσης για την κατασκευή κυκλοφοριακής
σύνδεσης  στο  Ξενοδοχείο  Αριστοτέλης
περιοχής Αφύτου Δήμου Κασσάνδρας του Ν.
Χαλκιδικής.».

Αριθμ. Συνεδρίασης 4η/ 24-06-2022
Αριθμ. Απόφασης 31/2022

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  24 Ιουνίου 2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:00 π.μ.
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συνήλθαν στην 4η τακτική συνεδρίαση του έτους 2022 τα μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ.  438728(411)/20-06-2022  έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ.
Παρίση  Μπίλλια,  προς  όλα  τα  Μέλη  της  Επιτροπής,  η  οποία  επιδόθηκε  νόμιμα,  στις  20
Ιουνίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164, και 167 του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από  τα   δεκαπέντε  (15)  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  στη  συνεδρίαση
παραβρέθηκαν δεκαπέντε (12) μέλη -δέκα (10) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά. Απόντες
ήταν: η κα. Γούλα Όλγα-Χριστίνα, ο κ. Νουσυκύρου Αλκιβιάδης, η κα. Μαλλιάρα Μαρία, ο κ.
Τζηρίτης Δημήτριος και  η κα. Σωτηριάδου Αναστασία τακτικά μέλη της Επιτροπής.

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τακτικό μέλος) 
3. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (τακτικό μέλος)
6. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ (τακτικό μέλος)
7. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)
8. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)
9. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τακτικό μέλος)
10. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (τακτικό μέλος)
11. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (αναπληρωματικό 

μέλος)
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αναπληρωματικό 

μέλος)

1. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (τακτικό 
μέλος)
2. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
(τακτικό μέλος)
3. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ(τακτικό μέλος)
4. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό 
μέλος)
5. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(τακτικό μέλος)
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Χρέη  γραμματέα  εκτέλεσε  η  υπάλληλος  της  ΠΚΜ  Μυρωνίδου  Ελένη,  κλάδου  Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:  «Λήψη
απόφασης  που  αφορά  στη  μελέτη  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  και  εργοταξιακής
σήμανσης για την κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης στο Ξενοδοχείο Αριστοτέλης
περιοχής Αφύτου Δήμου Κασσάνδρας του Ν. Χαλκιδικής.». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ. 418494(1601)οικ/ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/23-06-2022  εισήγηση  της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε.
Χαλκιδικής,  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακών  Ενοτήτων,  της  Γενικής
Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία
αναφέρει τα εξής.

“Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 52, §1 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4313/2014.

2. Την υπ. αριθμ.  ΔΜΕΟ/Ο/613 του ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 905Β’/20-05-2011) απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και
οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων».

3. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87Α)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012.

4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ 30-09-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις”, και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.

5. Το Π.Δ. 133/27-12-2010 (Φ.Ε.Κ./Α΄/226/2010) Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4302 / Β΄ /30-12-2016 με θέμα:
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568 (192)/ 01/02/2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Προγραμματισμού και
Υποδομών περί “Αποφαινομένων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.”

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

8. Την   υπ’   αριθμ.    72217(1346)   με   ημερομηνία   07-02-2022   (ΦΕΚ   458/Β_2022)   Απόφαση του
Περιφερειάρχη   Κεντρικής   Μακεδονίας   περί   μεταβίβασης   αρμοδιοτήτων   της   Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων και  άλλων  πράξεων
«ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  και  στους
Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ :68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9) .

9. Την με αριθμ. 103879 (320)/10-02-2022 (ΦΕΚ 672/Β/15-2-2022) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής
για  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»  σε  Προϊσταμένους  των  Υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Χαλκιδικής  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Την υπ’ αριθμ. 20/2022 (Θέμα 8ο, Αριθμ. Συνεδ. 6η/02-03-2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Π.Κ.Μ. «Σύσταση και εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.
3852/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει»,  με  τη οποία  μεταβιβάστηκαν  αρμοδιότητες  στην  Επιτροπή
Ποιότητα Ζωής των Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Εσωτερικής Οργάνωσης
& Λειτουργίας και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών.

11. Την με Αριθμ.Πρωτ.383362/1483 /30-05-2022 αίτηση του ERDA TERRA Μονοπροσωπη Εταιρεία (Δια μέσου
του Σαμαράς και Συνεργάτες Α.Ε) Σύμβουλοι Μηχανικοί  με την οποία υποβλήθηκαν τα σχέδια για τα μέτρα
ρύθμισης  κυκλοφορίας  και  εργοταξιακης  σήμανσης  για  την  κατασκευή  σύνδεσης  ξενοδοχείου
Αριστοτέλη.

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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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη Απόφασης που αφορά στα προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και εργοταξιακής
σήμανσης, στα πλαίσια της κατασκευής του ισόπεδου κόμβου τύπου Γ του ξενοδοχείου «Αριστοτέλης στη Δ.Κ.
Αφύτου του Δήμου Κασσάνδρας. 

Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης της
ξενοδοχειακής μονάδας «Αριστοτέλης» με την επαρχιακή οδό του κυκλώματος Κασσάνδρας και  αφορούν στην
προτεραιότητα, προειδοποιούν για την αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος και στην επιβολή περιορισμών και
απαγορεύσεων κυκλοφορίας στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. 

Η  σύμφωνη  γνώμη  της  ΥΤΕ  Π.Ε.Χ.   αφορά  αποκλειστικά  στην  αναγκαιότητα  κατασκευής  της
κυκλοφοριακής  σήμανσης,  όπως  αυτή  μελετήθηκε  από  την  κ.  Πηνελόπη  Μαστρογιάννη  Πολιτικό  Μηχανικό,
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας. 

Σημειώνεται  δε ότι η κατασκευή και  η εφαρμογή της εργοταξιακής σήμανσης επιβαρύνει  τον κύριο του
έργου  ERDA TERRA Μονοπροσωπη Ανώνυμη  Εταιρία (Ξενοδοχείο  Αριστοτέλη).  Η  συντήρησή  της  βαρύνει
αποκλειστικά τον κύριο του έργου ERDA TERRA Μονοπροσωπη Ανώνυμη Εταιρία  (Ξενοδοχείο Αριστοτέλη). 

Οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  με  την  αντίστοιχη  κατακόρυφη  και  οριζόντια  σήμανση  που  θα  εφαρμοστεί
περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση του μελετητή και αποτυπώνονται  με λεπτομέρεια στα συνημμένα
σχετικά σχέδια.”.

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το  N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”.

β)  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010  (Φ.Ε.Κ  226/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθ.
81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016),

γ) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού
συμβουλίου”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

δ)  την  αριθμ.  7281/2019  (21.06.2019)  απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης,  με  την  οποία  επικυρώθηκαν  τα  αποτελέσματα  των  εκλογών  που
διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,

ε) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ:
61777ΛΛ-ΤΗΣ)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

στ)  την  υπ'  αριθμ.  20/02-03-2022  (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν)  Απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου περί «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου
του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει». 

ζ)  την  υπ.  αριθμ.  1/28-03-2022  απόφαση περί  “Εκλογή  Αντιπροέδρου  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164&2 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”  ( ΑΔΑ: Ψ3237ΛΛ-ΜΥΘ).

η) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.

θ)  το  με  αρ.  πρωτ.  01α(379)/ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/23-06-2022  διαβιβαστικό  από  το
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ. Χαλκιδικής 
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Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει  τα  προσωρινά  μέτρα  ρύθμισης  οδικής  κυκλοφορίας  και  εργοταξιακής
σήμανσης,  στα  πλαίσια  της  κατασκευής  του  ισόπεδου  κόμβου  τύπου  Γ  του  ξενοδοχείου
«Αριστοτέλης στη Δ.Κ. Αφύτου του Δήμου Κασσάνδρας. 

Τα  προσωρινά  μέτρα  ρύθμισης  στο  πλαίσιο  των  εργασιών  κατασκευής  της
κυκλοφοριακής σύνδεσης της ξενοδοχειακής μονάδας «Αριστοτέλης» με την επαρχιακή οδό
του  κυκλώματος  Κασσάνδρας  και  αφορούν  στην  προτεραιότητα,  προειδοποιούν  για  την
αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος και στην επιβολή περιορισμών και απαγορεύσεων
κυκλοφορίας στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. 

Η  σύμφωνη  γνώμη  της  ΥΤΕ  Π.Ε.Χ.   αφορά  αποκλειστικά  στην  αναγκαιότητα
κατασκευής  της  κυκλοφοριακής  σήμανσης,  όπως  αυτή  μελετήθηκε  από  την  κ.  Πηνελόπη
Μαστρογιάννη Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας. 

Σημειώνεται  δε  ότι  η  κατασκευή  και  η  εφαρμογή  της  εργοταξιακής  σήμανσης
επιβαρύνει  τον  κύριο  του  έργου  ERDA  TERRA  Μονοπροσωπη  Ανώνυμη  Εταιρία
(Ξενοδοχείο Αριστοτέλη). Η συντήρησή της βαρύνει αποκλειστικά τον κύριο του έργου ERDA
TERRA Μονοπροσωπη Ανώνυμη Εταιρία  (Ξενοδοχείο Αριστοτέλη). 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την αντίστοιχη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση που
θα  εφαρμοστεί  περιγράφονται  αναλυτικά  στην  Τεχνική  Έκθεση  του  μελετητή  και
αποτυπώνονται με λεπτομέρεια στα σχετικά σχέδια

Λευκό ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι   κ.  Τζιουβάρας  Χρήστος  και  ο  κ.
Τσεχελίδης Ιωάννης.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως: 

        Ο Πρόεδρος  της                                                                               Τα Μέλη
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                
           

                                   

      Παρίσης Μπίλλιας                      Η Γραμματέας

                                                    Μυρωνίδου Ελένη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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