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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 16 

Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/22.11.2021 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 98 

    
            Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 22/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.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), το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & Οργάνωσης 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. 168/2019 
(ΑΔΑ: 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. 743401 
(389)/18-11-2021 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. Δωρής 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. Αβραμόπουλος Σωτήριος, 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.  
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων έχει ως εξής: 1ο, 2ο, 3ο, 6ο - 9ο, 4ο, 5ο. 
 
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 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
ΘΕΜΑ 4ο: «Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στην 
Επαρχιακή Οδό 4 (Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου – Μελισσοχωρίου - Δρυμού), αρμοδιότητας 
της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου ‘’Κατασκευή αγωγού Φυσικού 
Αερίου επί της 4ης Επαρχιακής Οδού (Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου) στο ύψος του κολεγίου 
ICBS του Δήμου Ωραιοκάστρου’’»   
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό 4 
(Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου – Μελισσοχωρίου - Δρυμού), αρμοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για 
την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου ‘’Κατασκευή αγωγού Φυσικού Αερίου επί της 4ης 
Επαρχιακής Οδού (Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου) στο ύψος του κολεγίου ICBS του Δήμου 
Ωραιοκάστρου’’» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 1686/12-11-2021 διαβιβαστικό 
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Κονδ. 
Σαφλέκου, 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 την με αρ. 
πρωτ.: 589248 (9314)/29-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, 
συνοδευόμενη από το ταυτάριθμο διαβιβαστικό έγγραφο, και ανέφερε ότι το έργο αφορά την 
εκτέλεση εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου.  
  
Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα μέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, ο κ. Ζέρβας 
Γεώργιος και ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικά μέλη, 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 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 επειδή δεν τηρούνται με επάρκεια τα προτεινόμενα 
μέτρα.  
Παράλληλα πλευρές αυτής της κατάστασης συνδέονται και με αρνητικές συνέπειες στους 
εργαζόμενους της περιφέρειας. 
Για τους παραπάνω λόγους τοποθετούμαστε με λευκό.». 
Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, 
δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, ομοίως και τα λοιπά μέλη του Σώματος.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Σαφλέκου, τις 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 (ΑΔΑ: 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 Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 109/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) 
απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 
Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την με αρ. πρωτ. 
56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 (ΑΔΑ: 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.», το άρθρο 67 του 
ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε), την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) 
εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών 
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σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, το με αρ. πρωτ. 
76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & 
Οργάνωσης, το με αρ. πρωτ.: 1686/12-11-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: 589248 (9314)/29-10-2021 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. 

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. 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” 

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: ΒΛ4ΙΟΡ1Υ-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. 5810/2021 αίτηση της ΕΔΑ – ΘΕΣ. ΑΕ. για την έγκριση προσωρινής 
εργοταξιακής σήμανσης του έργου “Εργασίες επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου επί της 
επαρχιακής οδού 4  (Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου) του Δήμου Ωραιοκάστρου” και την 
σχετική αλληλογραφία με αρ. πρ. 332625(5829), 331529(5810), 282485(5064). 

11. Το με αριθμ. πρωτ.1244/13-5-2021 έγγραφο-σύμφωνη γνώμη του Ο.Σ.Ε.Θ.. 
12. Την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή 

Οδό 4 (Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου) αρμοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση 
εργασιών στα πλαίσια του έργου “Εργασίες επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου επί της 
επαρχιακής οδού 4 (Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου) του Δήμου Ωραιοκάστρου”. 
 

 
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 για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην 

Επαρχιακή οδό 4 (Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου - Μελισσοχωρίου - Δρυμού), αρμοδιότητας της 
ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου. 
Η εργοταξιακή σήμανση αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής 
αγωγού φυσικού αερίου μήκους 450 μέτρων και πλάτους σκάμματος 0,50 μέτρων και βάθους 1,00 
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μέτρου στην 4η επαρχιακή οδό από οδό Δαρδανελλίων έως Χρυσανθέμων του Δ. Ωραιοκάστρου 
λίγο πριν τον οικισμό Γαλήνη, με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Ωραιόκαστρο δεξιά και με 
κατά πλάτος διέλευση στο ύψος του κολεγίου ICBS στην κατεύθυνση από Ωραιόκαστρο προς 
Θεσσαλονίκη. 

Στην επαρχιακή οδό με αρ. 4 οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια των εργασιών θα 
προσαρμοσθούν σε  στένωση λωρίδας και οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε δέκα (10) στάδια. Τα 
μήκη και οι θέσεις των σημείων διαχωρισμού των σταδίων δίνονται με τρόπο ώστε να μην 
παρεμποδίζεται η είσοδος - έξοδος άρα και η λειτουργία των παρόδιων επιχειρήσεων ούτε και η 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού από τη στάση ΟΑΣΘ «ICBS». Η εφαρμογή των προσωρινών 
μέτρων ρύθμισης θα γίνει με τη βοήθεια σηματωρών στις θέσεις που περιγράφονται στα σχέδια. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων στις δύο κατευθύνσεις θα διεξάγεται με στένωση λωρίδας και 
από τις εναπομείνασες λωρίδες κυκλοφορίας, που θα έχουν κυμαινόμενο πλάτος και σε καμία 
περίπτωση δεν θα είναι μικρότερο πλάτους των 3,25μ θα γίνεται δε με τη βοήθεια σηματωρών.  

Προκειμένου οι εργασίες να τελεσθούν απρόσκοπτα και να τηρηθεί το απαραίτητο πλάτος 
λωρίδας κυκλοφορίας πρέπει στην απέναντι πλευρά των έργων (αντίθετη κατεύθυνση) να 
απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση. 

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

Το εργοτάξιο δεν θα είναι μόνιμο αλλά κινούμενο και οι εργασίες θα ολοκληρώνονται 
τμηματικά. Θα πραγματοποιούνται οι εργασίες εκσκαφής, εγκατάστασης του αγωγού και 
επίχωσης με θραυστό υλικό λατομείου και ασφαλτική αποκατάσταση. Με την έναρξη των 
εργασιών θα τοποθετείται η εργοταξιακή σήμανση και με το πέρας των εργασιών θα 
απομακρύνεται. Επειδή από το τμήμα που πρόκειται να εκτελεσθούν τα έργα διέρχεται λεωφορείο 
θα ληφθούν υπόψη οι υποδείξεις του ΟΣΕΘ. 

Οι εργασίες εκσκαφής θα διαρκέσουν τριάντα (30) ημέρες. 
Η αποκατάσταση της εκσκαφής θα γίνει με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην υπάρχει ανωμαλία 

στη συναρμογή του υφιστάμενου οδοστρώματος και της εκσκαφής, ακόμη και αν δεν επιστρωθεί 
με ασφαλτικό την ίδια ημέρα.  

 
Επισημαίνεται ότι εάν για λόγους ανωτέρας βίας η επίστρωση της τομής με ασφαλτικό δεν 
πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, τότε: 

a. θα τοποθετηθεί πινακίδα Κ-20 και Κ-11 πριν το σημείο εκσκαφής και στις δύο κατευθύνσεις 
της οδού 

b. η ίδια εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επίστρωσης 
της τομής με ασφαλτικό. 

 
      Τονίζεται ότι η έντεχνη αποκατάσταση του οδοστρώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές, που αφορά το έργο της παρούσης εργοταξιακής σήμανσης, είναι 
αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε αμέλεια 
ή αστοχία σε αυτήν, με συνέπειες στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, βαρύνει 
αποκλειστικά την Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης, καθόσον η μη έκδοση σχετικής 
άδειας εκσκαφής από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσία, δεν αναιρεί την 
υποχρέωση άρτιας αποκατάστασης σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, 
ούτε και τις νομικές ευθύνες ποινικές και αστικές που θα προκύψουν από ατυχήματα που 
θα προκληθούν από πιθανές αστοχίες. 
     Η αρμόδια Υπηρεσία της Μ.Ε.Θ., γνωρίζοντας από την εμπειρία της τα προβλήματα και 
τις κακοτεχνίες που προκύπτουν στο οδόστρωμα από την αποκατάσταση του ασφαλτικού 
μόνο στο πλάτος της τομής, επιμένει να προτείνει η αποκατάσταση της τομής να γίνεται 
σε πλάτος μία λωρίδας κυκλοφορίας (3,5μ) προκειμένου να επιτυγχάνεται αρτιότερο 
αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση της οδικής ασφάλειας. 
 
       Τέλος επισημαίνεται 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. 9 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 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. 
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5. 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 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. 
 
 
           Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη                                                     
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
      M.Ε. Θεσσαλονίκης       
 
 
                                           
                                                                                                                   (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
      Θεόδωρος Μητράκας                                                                                  ανωτέρω) 
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