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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 9 

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/22.06.2022 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 41 

    
           Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 22/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα 
με το άρθρο 48 του ν.4940/2022 (ΦΕΚ Α’ 112/14-06-2022), συνήλθε σε τακτική ‘’δια ζώσης’’ 
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. 437269 
(129)/17-06-2022 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. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος 
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος 
9. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος 
10. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος 
11. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος 
12. Μήττας Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος 
13. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος 
14. Καζαντζίδης Παντελεήμων, αναπληρωματικό 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 κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, η κ. Γούλα Όλγα – 
Χριστίνα, τακτικό μέλος, την οποία αναπλήρωσε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος, ο 
κ. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Δωρής Σωκράτης, 
αναπληρωματικό μέλος, η κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος, την οποία αναπλήρωσε ο κ. 
Καζαντζίδης Παντελεήμων, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικό 
μέλος. Όλα τα απόντα τακτικά μέλη ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους.  
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1ο, 5ο, 2ο - 4ο, 6ο, 7ο.  
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
 

ΑΔΑ: ΨΒΚ47ΛΛ-Ζ9Ο



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

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στην οδό 
Δημοσθένους αρμοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου 
‘’Ομάδα επειγόντων έργων Ύδρευσης έτους 2018’’» 
 
Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στην οδό Δημοσθένους 
αρμοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου ‘’Ομάδα 
επειγόντων έργων Ύδρευσης έτους 2018’’» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 
880/02-06-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία 
έδωσε το λόγο στην κ. Δ. Γκατζού, υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της 
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Γκατζού έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 182852 (2330)/02-05-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του 
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., συνοδευόμενο από τη 
σχετική εισήγηση και ενημέρωσε το Σώμα για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν.  
 
Ακολούθησε ερώτηση της κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής, τακτικού μέλους, στην οποία απάντησε η κ. 
Γκατζού. Η ερώτηση και η απάντηση είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.  
 
Κατόπιν ζήτησαν τον 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, κατέθεσε και 
γραπτώς την τοποθέτησή του ως εξής: «Δεν αμφισβητούμε την ορθότητα της μελέτης και των 
σχεδίων ούτε την αναγκαιότητα κατασκευής των έργων. Όμως την ίδια στιγμή δεν διασφαλίζεται 
από την υπηρεσία της ΠΚΜ ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής τους στο σύνολο τους, ενώ η τήρησή 
των προτεινόμενων μέτρων επαφίεται ουσιαστικά στον ανάδοχο (εργολάβο) της κατασκευής τους.  
Για τους παραπάνω λόγους τοποθετούμαστε 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 της κ. Γκατζού, τις ερωτήσεις και 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 με αρ. 
πρωτ.: 880/02-06-2022  διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με 
αρ. πρωτ.: 182852 (2330)/02-05-2022 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω:  
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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.   Tην  αριθ. οικ. 72217(1346)/ 31-01-2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9)  Απόφαση Περιφερειάρχη 
Π.Κ.Μ. “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”. 

5.  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. 

6.  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». 

7.  Την αριθμ. 6952/14.02.2011 Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 420Β/16.03.2011). 

8.   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). 

9.   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). 

10. Την με αριθμ. πρωτ. 298927(4176)/9-5-2022 παράταση της άδειας εκσκαφής ΥΤΕ/ΜΕΘ  
με αρ. πρωτ. 248902/4512/25-05-2021. 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 3760/3-12-2021 έγγραφο-σύμφωνη γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ. 
12. Την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στην Οδό 

Δημοσθένους αρμοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του 
έργου «Ομάδα επειγόντων έργων Ύδρευσης έτους 2018» 

 
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  
                           (Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με λευκό)                                                   

 
να εγκρίνει την Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση που αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 
εκτέλεση εργασιών εκσκαφής με σκοπό την άδεια διέλευσης υπόγειου αγωγού Ύδρευσης στο 
πλαίσιο του έργου «Α΄ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης 2018». 
  

Συγκεκριμένα, θα εκτελεσθούν εργασίες εκσκαφής επί της οδού Δημοσθένους, παράπλευρης 
της εσωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης από την οδό Καλοχωρίου έως Α/Δ ΠΑΘΕ στον Κ16 
όπου θα συνδεθεί με τον υπάρχοντα αγωγό PVC Φ110. 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλάτος της οδού Δημοσθένους κυμαίνεται μεταξύ 6,30 - 7,00, οι 
κυκλοφορικές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνονται με εναλλάξ κυκλοφορία στο 
ελεύθερο τμήμα της οδού που θα είναι κατ΄ ελάχιστο 2,75m. 

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

 
 Με το πέρας των εργασιών και εφόσον δεν υπάρχουν σημεία που δεν μπορούν να δοθούν 

άμεσα στην κυκλοφορία, οι πινακίδες ρύθμισης της εναλλάξ κυκλοφορίας θα αποσύρονται και θα 
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παραμένουν οι προειδοποιητικές πινακίδες ενημέρωσης των οδηγών ότι εκτελούνται έργα. Εάν 
αυτές παραμένουν τις νυχτερινές ώρες, θα φέρουν αναλλάμποντες φανούς.  

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σημεία όπως: 
- κατασκευές από σκυρόδεμα που δεν έχει αποκτήσει την απαιτούμενη αντοχή για την 

τοποθέτηση των χυτοσιδήρων καλυμμάτων φρεατίων,  
- ανοιχτά σκάμματα μικρού μήκους <6.00μ 

και είναι αδύνατη η διέλευση οχημάτων πάνω από αυτά, θα εφαρμόζεται στένωση του 
οδοστρώματος και θα ασφαλίζεται με προειδοποιητικές πινακίδες που θα φέρουν φανούς, 
σύμφωνα με την ΟΜΟΕ-ΚΣΑ.  
 
  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. «5» και «6» 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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