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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 12 

Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/26.09.2022 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 67 

    
     Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 26/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022), συνήλθε σε τακτική ‘’με τηλεδιάσκεψη’’ 
συνεδρίαση, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), 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. 672039 (192)/22-09-2022 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. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος 
6. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος 
7. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος 
8. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
9. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος 
10. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος 
11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, 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 κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Τρελλόπουλος 
Γεώργιος, τακτικό μέλος, και ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος. Οι κ. Τρελλόπουλος και 
κ. Αβραμόπουλος ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους.  
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1ο-3ο, 5ο, 4ο, 6ο, 7ο.  
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
 

http://www.epresence.gov.gr/
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ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη σύμφωνης γνώμης σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό από ‘’πρωτεύον επαρχιακό’’ 
σε ‘’δευτερεύον επαρχιακό’’ τμήματος της επαρχιακής οδού 29 ‘’Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης - 
Τρίλοφος προς Νέα Μουδανιά’’ του νομού Θεσσαλονίκης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Θέρμης» 
 
Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη 
σύμφωνης γνώμης σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό από ‘’πρωτεύον επαρχιακό’’ σε ‘’δευτερεύον 
επαρχιακό’’ τμήματος της επαρχιακής οδού 29 ‘’Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης - Τρίλοφος προς 
Νέα Μουδανιά’’ του νομού Θεσσαλονίκης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης» και 
έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 1495/15-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε τον λόγο στην κ. Κον. Σαφλέκου, Αναπλ. 
Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., 
προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Σαφλέκου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 
οικ. 620152 (9000)/01-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της 
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., συνοδευόμενο από την ταυτάριθμη σχετική εισήγηση, 
παρουσίασε τις μέχρι τώρα ενέργειες σχετικά με το συγκεκριμένο τμήμα της επαρχιακής οδού και 
εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ζητείται ο υποβιβασμός του τμήματος της οδού από 
‘’πρωτεύον επαρχιακό’’ σε ‘’δευτερεύον επαρχιακό’’. Εν συνεχεία ζήτησε τον λόγο η κ. Μ. 
Γρηγοριάδου, Σύμβουλος του Δημάρχου Θέρμης. Η κ. Γρηγοριάδου συμφώνησε με όσα ανέφερε 
η κ. Σαφλέκου στην εισήγησή της και εξήγησε τη θέση του Δήμου Θέρμης αναφερόμενη εν 
συντομία στο ιστορικό της υπόθεσης μέχρι σήμερα. Διευκρίνισε ότι υπάρχει σχετική σύμφωνη 
γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης και των Δημοτικών Κοινοτήτων. 
 
Ακολούθησαν ερωτήσεις της κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής, τακτικού μέλους, στις οποίες απάντησαν 
η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Πατουλίδου και η κ. Γρηγοριάδου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις 
είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.  
 
Κατόπιν ζήτησαν τον λόγο τα μέλη για να τοποθετηθούν. Όλα τα μέλη δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν 
θετικά. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Σαφλέκου, 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 άρθρο 78 
του ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) με το οποίο ρυθμίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων 
των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, το με αρ. πρωτ.: 1495/15-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: οικ. 620152 (9000)/01-09-2022 
ταυτάριθμη εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:  

 
I. ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
A) Με την από 20-01-2020 εισήγησή της η ΥΤΕ-ΜΕΘ εισηγήθηκε στη Μητροπολιτική επιτροπή για 
τη σύμφωνη γνώμη για τον αποχαρακτηρισμό δύο τμημάτων της Επαρχιακής οδού 29 
(Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών), από τη ΧΘ 7+900 ως τη ΧΘ 8+300 και από τη ΧΘ 8+600 ως τη ΧΘ 
10+600, συνολικού μήκους 2.400 μ.  
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Για τη διαμόρφωση αυτής της πρότασης εξετάσθηκαν, και προέκυψε ότι καλύπτονται, οι 
προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία για τον αποχαρακτηρισμό οδικών τμημάτων, και 
συγκεκριμένα: 

1. Το άρθρο 2 του ΑΝ με αριθ. 1956.1939 (ΦΕΚ 373 Α/1939) «Περί συμπληρώσεως των περί 
κατασκευής και συντηρήσεως των δημοσίων οδών κειμένων διατάξεων», και ειδικότερα:  

(αα) η παρ. 9 αυτού, η οποία καλύπτεται επειδή πρόκειται για τμήματα επαρχιακής οδού 
που αχρηστεύθηκαν ένεκα τροποποιήσεως της παλαιάς χάραξης και απέμειναν μετά 
από κατάργηση τμημάτων της οδού που ενσωματώθηκαν εν μέρει στη νέα χάραξη, και  
(ββ) η παρ. 10 αυτού, η οποία καλύπτεται επειδή το υπό αποχαρακτηρισμό οδικό τμήμα 
είναι χρήσιμο και αναγκαίο για την προσπέλαση στη νέα εθνική οδό και το οδικό δίκτυο 
της ευρύτερης περιοχής των παρόδιων ακινήτων και χρήσεων, καθώς και για τη 
σύνδεση του οικισμού Κάτω Σχολαρίου με τους λοιπούς οικισμούς του Δήμου Θέρμης 
και την ευρύτερη περιοχή.  

2.  Το άρθρο 4 του ν. 3155/1955, επειδή πληρούνται τα χαρακτηριστικά της «δημοτικής» οδού, 
αφού εξυπηρετεί ανάγκες του Δήμου Θέρμης εντός των διοικητικών του ορίων, και 
συγκεκριμένα εξυπηρετεί τις παρόδιες ιδιοκτησίες και χρήσεις και την προσπέλασή τους, 
μεταξύ άλλων, προς τη νέα ΕΟ προς Ν. Μουδανιά, καθώς και άλλες τοπικές μετακινήσεις 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης, όπως τη σύνδεση του οικισμού Κ. 
Σχολαρίου με τους λοιπούς οικισμούς του Δήμου Θέρμης, τη σύνδεση της μονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο, του ΚΔΑΥ και του περιβαλλοντικού πάρκου του ΦΟΔΣΑ, 
καθώς και των λατομείων Κάτω Σχολαρίου με τη νέα ΕΟ Ν. Μουδανιών και την ευρύτερη 
περιοχή. 

B) Με την υπ’ αριθμ. 18/24.2.2020 απόφασή της η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. γνωμοδότησε θετικά στον αποχαρακτηρισμό τμήματος της επαρχιακής 
οδού 29 «Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης – Τρίλοφος προς Νέα Μουδανιά» του νομού 
Θεσσαλονίκης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης και την ένταξη αυτού στο δημοτικό 
οδικό δίκτυο.  
Γ) Η εν λόγω Απόφαση, με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς, 
διαβιβάστηκαν προς το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ19) της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με αίτημα να προωθηθεί η 
διαδικασία έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί 
αποχαρακτηρισμού του οδικού τμήματος από «πρωτεύουσα επαρχιακή οδός» σε «δημοτική οδός», 
σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 23 του Διατάγματος της 25.11.1929.  
Δ) Παρά το γεγονός ότι ο υποβαλλόμενος φάκελος είχε συνταχθεί με βάση οδηγίες του αρμόδιου 
Τμήματος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (έγγραφο με αριθ. πρωτ. 
Δ.Ο.Υ./2031/Φ.270/13.6.2019), με το με Α.Π. 48413/23.2.2021 έγγραφό της η ίδια Υπηρεσία 
διαφώνησε με τον χαρακτηρισμό του οδικού τμήματος σε «δημοτικό», ενώ πρότεινε τη διερεύνηση 
της δυνατότητας ανακατάταξης αυτού από «πρωτεύον» επαρχιακό σε «δευτερεύον».  
Ε) Σε συνέχεια της απόρριψης του αιτήματος αποχαρακτηρισμού από το αρμόδιο τμήμα του 
Υπουργείου Υποδομών, η Υπηρεσία μας ξεκίνησε εκ νέου τη διαδικασία για τον υποβιβασμό των 
ίδιων οδικών τμημάτων από «πρωτεύον επαρχιακό» σε «δευτερεύον επαρχιακό» και απευθύνθηκε 
εκ νέου στο Δήμο Θέρμης, στη Διεύθυνση Πολεοδομίας/Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & 
Σχεδίου Πόλης του Δήμου Θέρμης, στη Διεύθυνση Δασών (Δασαρχείο Θεσσαλονίκης), στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού), στη Διεύθυνση 
Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών) ζητώντας την άποψή 
τους επί του θέματος υποβιβασμού κατηγορίας από «πρωτεύον επαρχιακό» σε «δευτερεύον 
επαρχιακό» των τμημάτων της επαρχιακής οδού 29 «Θεσσαλονίκης – Τριλόφου - Όρια Νομού» που 
ορίζονται:  

α. από τη ΧΘ 7+900 (αγροτεμάχιο 234 του αγροκτήματος Άνω Σχολαρίου) έως ΧΘ 8+300 
(αγροτεμάχια 438Α και 414 του αγροκτήματος Άνω Σχολαρίου), και  
β. από τη ΧΘ 8+600 της επαρχιακής οδού (αγροτεμάχια 251 και 259 του αγροκτήματος Κάτω 
Σχολαρίου - όριο απαλλοτρίωσης της Εθνικής Οδού προς Ν. Μουδανιά, που ορίζεται με την 
απόφαση 1054038/4993/0010/26.6.2003, ΦΕΚ 673 Δ/2003), ως τη ΧΘ 10+600 (αγροτεμάχια 
97 και 209 του αγροκτήματος Κάτω Σχολαρίου - όριο απαλλοτρίωσης της ίδιας οδού, που 
ορίζεται με την απόφαση Δ. 121/167/25.1.1973, ΦΕΚ 43 Δ/14.2.1973)," σύμφωνα με το 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννας Ιωαννίδου και του 
Τοπογράφου Λάμπρου Γούλα. 

Ε.1) Με το με Α.Π. 47889/ 29-07-2022 ο Δήμος Θέρμης διαβίβασε τις αποφάσεις με αριθμούς:  
α. 01/2022 της Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου,  
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β. 02/2022 της Κοινότητας Τριλόφου,  
γ. 08/2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης, και  
δ. 50/2022 (ορθή επανάληψη στις 28-07-2022) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Θέρμης 

     με θετική γνωμοδότηση για τον υποβιβασμό των δύο οδικών τμημάτων της επαρχιακής οδού 
29. 
Ε.2) Με το Α.Π. 11389/22.2.2022 έγγραφό της η Διεύθυνση Πολεοδομίας/Τμήμα Πολεοδομικών 

Εφαρμογών & Σχεδίου Πόλης του Δήμου Θέρμης με θέμα: «Πολεοδομικό καθεστώς στη ΔΕ 
Μίκρας του Δήμου Θέρμης και διατύπωση απόψεων περί αποχαρακτηρισμού οδικού 
τμήματος» δεν έχει αντίρρηση για τον αποχαρακτηρισμό του εν λόγω τμήματος. 

Ε.3) Με το με Α.Π. 211697/19-06-2022 έγγραφό της η Διεύθυνση Δασών (Δασαρχείο 
Θεσσαλονίκης) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης αναφέρει ότι ο 
υφιστάμενος δρόμος δεν προστατεύεται από διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

Ε.4) Με το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/67623/25.2.2022 (ορθή επανάληψη στις 25-07-2022) έγγραφό της η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού) δεν έχει αντίρρηση για 
τον αποχαρακτηρισμό του εν λόγω τμήματος. 

Ε.5) Στο με Α.Π. 13239/02-03-2022 έγγραφό της η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης 
(Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών) αναφέρει ότι δεν υφίσταται απόφαση απαγόρευσης 
έκδοσης οικοδομικών αδειών. 

 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

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», κεφ.Β΄, άρθρο 3, παρ.2γ διάρθρωση οργανικών μονάδων και 
άρθρο 7 διάρθρωση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

3. Την υπ΄αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3245/19.09.2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας που εκδόθηκε με τις διατάξεις του Ν.3852/201 και 133/2010 περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της 
ΠΚΜ (ΦΕΚ 572/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./19.09.2014). 

4. 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. 

5. 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». 

6. 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). 

7. Την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/0/266/9.3.1995 (ΦΕΚ 293 Β/1995) «Ανακατάταξη 
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου των Νομών της Χώρας», η οποία κατατάσσει το επαρχιακό 
οδικό δίκτυο του παραπάνω ΒΔ σε «πρωτεύον» και «δευτερεύον» και η επαρχιακή οδός 29 
κατατάσσεται στο πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

 
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 τον υποβιβασμό από «πρωτεύον επαρχιακό» σε «δευτερεύον επαρχιακό» του 
τμήματος της επαρχιακής οδού 29, με αρχή τη χ.θ. 8+600 της επαρχιακής οδού 29 (αγροτεμάχια 
251 και 259 του αγροκτήματος Άνω Σχολαρίου) και τέλος τη χ.θ. 10+600 της επαρχιακής οδού 29 
(αγροτεμάχια 97 και 209 του αγροκτήματος Κάτω Σχολαρίου), (αφετηρία χιλιομέτρησης η χ.θ. 
18+650 της με αριθ. 27 επαρχιακής οδού του νομού Θεσσαλονίκης «Γεωργική Σχολή Θεσ/νίκης –
Περαία – Επιβάτες - Αγ. Τριάδα - Ν. Μηχανιώνα») συνολικού μήκους 2.400 μ. και μέσου πλάτους 
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οδού 14,0 μ., όπως εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
 
 
           Η Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη                                                     
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
      M.Ε. Θεσσαλονίκης       
 
                           
                                                                                                                   (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
      Γερακίνα Μπισμπινά                                                                                  ανωτέρω) 
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