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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ     
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό αριθμός της υπ΄ αριθμ. 3 /2019  της Τακτικής Συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Αριθμ. Συνεδρίασης :3 /2019  
Αριθμ. Απόφασης : 5 /2019  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής 
σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Συμμαχική οδό (6ο χλμ. 
Θεσσαλονίκης-Ωραιοκάστρου) του έργου «Α’ Ομάδα Επειγόντων Έργων 
Ύδρευσης 2018» της ΕΥΑΘ.  
 
 Στο Ωραιόκαστρο σήμερα, 5-2-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:45, στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα 
με τα άρθρα 73-75 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2503/ 1-2-2019 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννιά   (9) 
μελών, βρέθηκαν παρόντα τα έξι   (6): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  
2. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
3. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
4. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
5. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
6. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
3. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο Ζαχαριάδη 
Πραξιτέλη. 
 
  Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 
 

Το τμήμα Η/Μ και Συγκοινωνιών με το υπ’ αριθμ. 20/21-01-2019 έγγραφό του 

αναφέρει: 

Στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «Α’ Ομάδα Επειγόντων Έργων 
Ύδρευσης 2018» που πρόκειται να κατασκευαστεί  από την ΕΥΑΘ,  και 

συγκεκριμένα έργο ύδρευσης επί της οδού Συμμαχικής και Θεσσαλονίκης απαιτείται 
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η λήψη μέτρων  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης στις οδούς  

Συμμαχική και  Θεσσαλονίκης στο Ωραιόκαστρο. 

Για την εκτέλεση των εργασιών στην Συμμαχική οδό θα πραγματοποιηθεί 

στένωση της οδού από την αριστερή πλευρά (με κατεύθυνση προς την οδό 

Θεσσαλονίκης) και επειδή το πλάτος της οδού δεν επαρκεί για ταυτόχρονη 

αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται 

εναλλάξ.   

Στην οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στένωση της οδού και η 

κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα της οδού.  

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης εφαρμόστηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές σήμανσης των ΟΜΟΕ Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε οδούς 

(τεύχος 7) και Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (τεύχος 6) (ΦΕΚ905/20-

05-2011)για αστικές/περιαστικές οδούς με σημαντική κυκλοφορία.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη  

1. το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 για «τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής»,    

2. Την υπ’ αριθμ. 20/21-01-2019 εισήγηση του τμήματος Η/Μ 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Εισηγείται θετικά για τη συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Συμμαχική οδό (6ο χλμ. Θεσσαλονίκης-
Ωραιοκάστρου) του έργου «Α’ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης 2018» της 
ΕΥΑΘ, με την προϋπόθεση να τηρηθεί ο Κ.Ο.Κ., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5/2019 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
 Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε  
υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   (υπογραφή) 

 
 

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 (υπογραφές) 

 
Ζιακούλης Ηλίας 
  Αντιδήμαρχος 
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