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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του  Πρακτικού  1  / 2018  συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
----------------------------------------- 

Αριθ. Απόφασης    9  / 2018 
--------- --------------------------------- 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση έκδοσης απόφασης σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο 
Επαρχιακό οδικό δίκτυο  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΦΥΛΑΚΙΟΥ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΒΑΛΤΟΣ-ΦΥΛΑΚΙΟ» (τμήμα του έργου από χ.θ. 0+500 έως χ.θ. 1+800)  
 
 
   Στην Κομοτηνή σήμερα  31  Ιανουαρίου  2018  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 18.00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου,  των Αντιπεριφερειαρχών : Πατακάκη Ανάργυρου  Π.Ε. Δράμας, 
Πέτροβιτσ Δημητρίου  Π.Ε. Έβρου, Mαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη 
Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη   Νικολάου  Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με 
το άρθρο 167  παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.  625/ 25 -01 –2018  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το 
άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010. 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
          1.  Μποταΐτης Σωτήριος,         Πρόεδρος του Π.Σ. 
          2.  Καβαρατζής Σταύρος,         Αντιπρόεδρος  του Π.Σ.  
          3.   Μεχμέτ Ούστα Χουσείν,     Γραμματέας του Π.Σ. 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
         1. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 21. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
         2. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων      22. Τσολάκης Σταύρος 
         3. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη    23. Καραλίδης Φώτιος 
         4. Ευφραιμίδης Νικόλαος   24. Γρανάς  Αρχέλαος 
         5. Βενετίδης Κωνσταντίνος 25. Δαμιανίδης  Παύλος 
         6. Τερτσούδης Χρήστος   26. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
         7.  Ιμπράμ Αχμέτ 27. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν    
         8. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   28. Γαλάνης Βασίλειος      
         9. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος   29. Ζιμπίδης   Γεώργιος   
       10. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ   30. Ορφανίδης  Χαράλαμπος 
       11. Χατζηγκενέ  Ιρφάν      31. Τουρτούρης  Σπυρίδων   
       12. Βουδούρης Ευάγγελος 32. Λασκαρίδης  Παντελής    
       13. Μπούτος  Ιωάννης 33. Μαλτέζος Μενέλαος    
       14. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 34. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
       15. Κατραντζή  Μουσταφά 35. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή 
       16. Μουσταφά Μετίν      36. Κιτσόπουλος  Χρήστος   
       17. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά     37. Τρέλλης Χρήστος 
       18. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 38. Τραϊφόρος Βασίλειος 
       19. Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ 39. Μουμίν Οντέρ 
       20. Χειράκη Γεωργία         40. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 

                   
                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 
                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

         1. 
         2. 
         3. 
         4. 

Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος 
Ζάχαρη Ζηνοβία    
Γάκης  Χρήστος     
Αμοιρίδης  Μιχαήλ 

  5. 
  6. 
  7. 
  8. 

Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα                            
Παπαδόπουλος Σωτήριος 
Αραμπατζής  Αθανάσιος 
Γεροστεργίου Αικατερίνη   
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    Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη. 
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 43 μέλη, άρχισε η 
συζήτηση τoυ  θέματος   της ημερήσιας διάταξης. 

     Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο  Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε Εβρου κ. 
Δημήτριος Πέτροβιτς, έθεσε υπόψη των μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. Πρωτ : Η-268/ 17-01-2018  έγγραφο της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  
Εργων της Π.Ε  Εβρου,  το οποίο  αναφέρει τα εξής : 

   Σας υποβάλλουμε την Τεχνική Έκθεση, Πίνακα Πινακίδων Σήμανσης, Σχέδια και Αποσπάσματα από 
το Google Earth, των θέσεων τοποθέτησης πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης στο οδικό δίκτυο, 
Ορεστιάδας - Φυλακίου και συγκεκριμένα τα παρακάτω σχέδια:  
 Αριθμός σχεδίου (Ν1) με τίτλο: «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ – 
Προσωρινά Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας σε Αστικές Οδούς-Εργοτάξιο σε περιοχή Συμβολής Οδών 
με αποκλεισμό πρόσβασης» 
 Τα τέσσερα αποσπάσματα από το google earth, όπου φαίνονται οι θέσεις παρεμβάσεων από τη 
χ.θ.0+500 έως χ.θ.1+800, όλες οι πινακίδες που τοποθετούνται για τη σήμανση της παράκαμψης και 
την ομαλή ροή της κυκλοφορίας και αποτυπώνονται λεπτομέρειες σήμανσης σε καίρια σημεία.  
   Τα προηγούμενα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΒΑΛΤΟΣ-ΦΥΛΑΚΙΟ», όπως ελέγχθηκαν, συμπληρώθηκαν, 
υπογράφηκαν, θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την 
έκδοση Απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο, των 
ανωτέρω Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, στο εν λόγω τμήμα του Πρωτεύοντος 
Επαρχιακού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στο τμήμα από την έξοδο της Ορεστιάδας προς 
Πύργο κάτω από τον ανισόπεδο κόμβο του κάθετου άξονα της Εγνατίας έως λίγο πριν την έξοδο του 
Πύργου, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 2969/99 (ΚΟΚ), όπως ισχύει σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα κάτωθι: 
1.   Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής 
Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010) και η τροποποίηση του  με το υπ.’ 
αριθμ. Π.Δ.7/13 άρθρο 3 παρ. 2.α (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/31-01-2013)  «Περί Οργάνων που 
αποφασίζουν…….και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 
3. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» (Φ.Ε.Κ. 
227/Α’/27-12-2010) 
4. Το Π.Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145 Α’/4-7-1996 ) όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2011 Υπουργείο Ε.Α.Η.Δ του τμ. 
Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/νσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) για τα όργανα που 
αποφασίζουν σε θέματα έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών. 
5. Την υπ αριθμ. 4025/09-09-2015 (ΦΕΚ 627/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./10.10.2014)  απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί ορισμού Αντιπεριφεριαρχών.  
6. Την αρ. πρωτ: ΔΔ.οικ.5320/22-09-2014 (ΦΕΚ 2728/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13.10.2014) Απόφαση του Περιφε- 
ρειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εκδόθηκε με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και 
του Π.Δ. 144/2010 περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων 
πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Α.Μ.Θ.  
7. Την τροποποίηση και συμπλήρωσης της αρ. πρωτ: ΔΔ.οικ.5320/22-09-2014 (ΦΕΚ 3238/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ. /03.12.2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που 
εκδόθηκε με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και του Π.Δ. 144/2010 περί μεταβίβασης άσκησης 
αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της 
Π.Α.Μ.Θ.  
8. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (ΦΕΚ 946 Β’ /09-07-2003), την Απόφαση ΚΥΑ αριθμ. 6952/14-02-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και 
τ.ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 420 Β’ /16-03-2011) και την Αρ. αποφ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 του τ.ΥΠΟΜΕΔΙ  (ΦΕΚ 
905/Β’/20-05-2011). 
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9. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν.2696/1999(ΦΕΚ 57/Α’/ 23.3.1999) άρθρα 9, 52 
παρ.1, εδ. (β) όπως τροποποιήθηκε με τον υπ.’ αριθμ. Ν4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α’/17-12-2014). 
10. Την υπ.’ αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./ Δ/νση Οδικών 
Έργων (ΔΟΥ) (ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ) ¨Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο 
οδικό δίκτυο της χώρας ¨. 
11. Τα συμβατικά τεύχη, μελέτες, προδιαγραφές της εργολαβίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΒΑΛΤΟΣ-ΦΥΛΑΚΙΟ» της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης Π.Ε. Έβρου, που εκτελεί η ανάδοχος εταιρία Αλέξανδρος Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
12. Την σύμβαση του υποέργου (ΑΔΑΜ: 16SYMV005475752 2016-11-29) και την γενική συμβατική 
προθεσμία  περαίωσης του που είναι η 10/02/2018, συμπεριλαμβανομένης της 1ης Παράτασης του 
με αρ.πρωτ.Η-70/17-01-2018 έως τις  10/11/2018. 
13. Το ότι η υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο του Πρωτεύοντος Επαρχιακού 
Δικτύου και συγκεκριμένα των τμημάτων «Ορεστιάδα-Βάλτος-Φυλάκιο» (ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΔΜΕΟ/ε/0/266/9-3-1995). 
14. Το ότι ο Δήμος Ορεστιάδας έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο της δημοτικής οδού από 
Πολυκατάστημα LIDL – ΟΕΚΙΙΙ έως συμβολή με Επαρχιακή Οδό Πύργος-Βάλτος και επομένως για 
αυτόν το λόγο και ενημερώθηκε με το αρ.πρωτ.Η-4094/12-05-2017 διαβιβαστικό έγγραφο της 
υπηρεσίας μας στο οποίο και απάντησε με το αρ.πρωτ.11714/05-12- 2017 έγγραφό του 
συναινώντας στην έγκριση-θεώρηση της παρούσας μελέτης σήμανσης & προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΦΥΛΑΚΙΟΥ του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΒΑΛΤΟΣ-ΦΥΛΑΚΙΟ» ως κατατέθηκε, 
ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας. 
15. Την από 12-05-2017 αίτηση του αναδόχου Αλέξανδρου Α.Τ.Ε.Β.Ε. (αριθμ. Πρωτ. Η-4094/12-05-
2017 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ), με την οποία ζητάει την έγκριση της  μελέτης σήμανσης και 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό τμήμα Ορεστιάδα –Φυλάκιο, του Πρωτεύοντος Επαρχιακού 
Δικτύου, για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα αυτού, για τις ανάγκες 
εξασφάλισης ασφαλούς εργασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΒΑΛΤΟΣ-ΦΥΛΑΚΙΟ», καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και σύμφωνα με την 
τεχνική έκθεση, τα συνημμένα σχέδια και τα αποσπάσματα από το google earth των θέσεων 
παρέμβασης και τοποθέτησης πινακίδων κυκλοφορικής σήμανσης στο εν λόγω οδικό δίκτυο 
(Ορεστιάδα –Φυλάκιο).  
16. Τις παρατηρήσεις και τις λεπτομερείς επισημάνσεις στην παρούσα εισήγηση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
ΕΒΡΟΥ  μετά τον έλεγχο, με σκοπό την αύξηση των μέτρων ασφαλείας. 
17. Την ανάγκη να εκτελούνται με ασφάλεια οι εργασίες για την τυχόν συντήρηση του έργου. 
 
 Για την απρόσκοπτη και ασφαλή υλοποίηση των εργασιών του έργου του θέματος είναι αναγκαίες 
οι ανωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τα συνημμένα σχέδια που υποβλήθηκαν 
από τον ανάδοχο  Αλέξανδρο Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
     Για την λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου του θέματος προς αποφυγή τυχόν 
ατυχημάτων, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, καθώς και για την τήρηση των κείμενων διατάξεων περί 
ασφαλείας των εργαζομένων στα έργα όπως αυτά αναφέρονται στα εξής: στην Ε.Σ.Υ. του έργου, στο 
άρθρο 37 παρ. 7 του Ν.3669/2008 Κ.Δ.Ε., στα Π.Δ. 395 και 396 / 94 (Φ.Ε.Κ. 220 Α/19-12-1994) 
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας εργαζομένων…..» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/655 και 89/656 ΕΟΚ, καθώς και των τροποποιήσεων τους. 
   Γενικά όλες οι εργασίες οδοποιίας και τα τμήματα του οδικού δικτύου που προβλέπεται να 
συντηρηθούν με το παρόν έργο, έχουν ως αφετηρία χιλιομέτρησης την έξοδο της Ορεστιάδας προς 
Πύργο κάτω από τον ανισόπεδο κόμβο του κάθετου άξονα της Εγνατίας και πέρας τον οικισμό του 
Φυλακίου. 
   Επειδή όμως η συνολική διάρκεια του έργου είναι μακράς διάρκειας, το έργο χωρίστηκε σε 
τμήματα-υποέργα, επίσης μακράς διάρκειας για την διευκόλυνση της ροής κυκλοφορίας των 
διερχόμενων το οδικό δίκτυο οχημάτων. Το τρίτο και τελευταίο, τμήμα-υποέργο που έχει ως 
αφετηρία χιλιομέτρησης την έξοδο της Ορεστιάδας προς Πύργο κάτω από τον ανισόπεδο κόμβο του 



ΑΔΑ: 72ΣΝ7ΛΒ-ΨΥΑ 

 4 

κάθετου άξονα της Εγνατίας και πέρας λίγο πριν την έξοδο του Πύργου, αποτελεί αντικείμενο της 
παρούσας  μελέτης σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  
  Παρακαλούμε για την έκδοση Απόφασης Προσωρινής Κυκλοφοριακής Ρύθμισης από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως αυτά αποτυπώνονται στην θεωρημένη και εγκεκριμένη από την 
υπηρεσία μας, «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΦΥΛΑΚΙΟΥ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΒΑΛΤΟΣ-ΦΥΛΑΚΙΟ» (τμήμα του έργου από χ.θ.0+500 έως 
χ.θ.1+800)». 
   Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών θα αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της 
σχετικής απόφασης της αρμόδιας αστυνομικής διεύθυνσης (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) και για όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα εγκριθούν από την υπηρεσία. 
   Ο ανάδοχος του έργου, υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί 
και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις εγκεκριμένες Πρότυπες Τεχνικές 
Προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΦΕΚ 946 Β΄/ 9-7-2003 και ΦΕΚ 905/Β’/20-5-2011) 
όπως ισχύουν σήμερα, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, τους φωτεινούς σηματοδότες, 
φανούς, αντανακλαστικά, κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του, η 
ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών στην περιοχή των 
εκτελουμένων έργων. Θα υπάρχει προσωπικό του Αναδόχου, όποτε απαιτείται, για την ρύθμιση της 
κυκλοφορίας, με τον κατάλληλο εξοπλισμό (ανακλαστική ενδυμασία, σημαίες κλπ). Τα 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των πινακίδων όπως μέγεθος, χρώμα, υλικό κατασκευής και 
στήριξη θα είναι αυτά που προβλέπονται στις Προδιαγραφές & Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 
Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών και με ευθύνη 
του Αναδόχου, σε όλο το μήκος θα εφαρμοσθεί προσωρινή διαγράμμιση μέχρι να είναι δυνατή η 
εφαρμογή της οριστικής διαγράμμισης του τμήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη 
και τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
   Οι λεπτομέρειες της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα ισχύουν όπως καταγράφονται στην τεχνική 
έκθεση, και τα σχέδια της προσωρινής σήμανσης του έργου του θέματος, που υπεβλήθησαν και 
ακολούθως υπογράφηκαν, θεωρήθηκαν  και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία μας. 
   Απαιτείται ο συχνός έλεγχος για την παρακολούθηση και τη συντήρηση των πινακίδων και του 
λοιπού εξοπλισμού, τόσο από την ανάδοχο εταιρία και την επιβλέπουσα αρχή του έργου, όσο  και 
από την Αστυνομική αρχή. 
   Παρακαλούμε η απόφαση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, για την παραπάνω συγκοινωνιακή μελέτη σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο 
οδικό τμήμα Ορεστιάδα – Φυλάκιο, του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Δικτύου, για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας σε τμήματα αυτού,  για τις ανάγκες εξασφάλισης ασφαλούς εργασίας του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΒΑΛΤΟΣ-ΦΥΛΑΚΙΟ», να ισχύει για όλη την 
διάρκεια υλοποίησης του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα 
εγκριθούν από την υπηρεσία, αρχομένης από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της 
Αστυνομικής Δ/νσης Ορεστιάδας. 
 
 
    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση 
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163  του N. 3852/2010. 
 
                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
                                                         ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 42  ΥΠΕΡ 1  ΚΑΤΑ 
 
     Εγκρίνει την έκδοση απόφασης σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό τμήμα 
Ορεστιάδα – Φυλάκιο, του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Δικτύου, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε 
τμήματα αυτού,  για τις ανάγκες εξασφάλισης ασφαλούς εργασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΒΑΛΤΟΣ-ΦΥΛΑΚΙΟ», η οποία θα ισχύει για όλη την διάρκεια 
υλοποίησης του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα 
εγκριθούν από την αρμόδια υπηρεσία,  από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της 
Αστυνομικής Δ/νσης Ορεστιάδας. 
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  Κατά της  ανωτέρω  απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Χρήστος  Τερτσούδης  , ως 
ένδειξη διαμαρτυρίας για την μη απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας σε αίτημά  του. 
 
 
  Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  9  /2018 
 
           
             O ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
          ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 

          Mποταϊτης   Σωτήριος                                                         Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν                                                                                    
                                                                       


