
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Του  Πρακτικού  8/2019 Τακτικής Συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

----------------------------------------- 
Αριθ. Απόφασης  88/2019 

--------- --------------------------------- 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Έγκριση έκδοσης απόφασης σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο 
Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο με αριθμ. 13 «ΚΥΠΡΙΝΟΣ – ΚΟΜΑΡΑ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΠΕΤΡΩΤΑ 
– ΟΡΜΕΝΙΟ» στη γέφυρα Κομάρων και στο Δευτερεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο «Μηλιά – Κόμαρα – 
Άρζος – Μαράσια» για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α΄» για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ 
ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ». 
 
      Στην Κομοτηνή σήμερα 24 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, απουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και 
Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Πέτροβιτς Δημήτριο, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών: 
Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη 
Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης και απουσία  του Αντιπεριφερειάρχη κ. Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε Δράμας, 
διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄/471/18-02-2019 τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. 
κ. Χρήστος Μέτιος, 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. 3664/18-07–2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που 
επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν.3852/2010. 
 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   
         1.    Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη,   Πρόεδρος του Π.Σ.  
         2.    Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος  του Π.Σ. 

                                                                         
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

  

1. Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος 
2. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 
3. Ζάχαρη Ζηνοβία       
4. Μποταΐτης  Σωτήριoς 
5. Ευφραιμίδης Νικόλαος      
6. Βενετίδης Κωνσταντίνος 
7. Τερτσούδης Χρήστος   
8. Ιμπράμ Αχμέτ    
9. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος 
10. Αμοιρίδης  Μιχαήλ    
11. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος    
12. Χατζηγκενέ  Ιρφάν        
13. Μπούτος  Ιωάννης      
14. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
15. Κατραντζή  Μουσταφά 
16. Μουσταφά Μετίν          
17. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά 
18. Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ     

 
 
 
 

19. Χειράκη Γεωργία     
20. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
21. Παπαδόπουλος Σωτήριος 
22. Καραλίδης Φώτιος    
23. Γρανάς  Αρχέλαος 
24. Δαμιανίδης  Παύλος      
25. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος    
26. Ζιμπίδης   Γεώργιος     
27. Λασκαρίδης  Παντελής    
28. Μαλτέζος Μενέλαος     
29. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή      
30.  Τρέλλης Χρήστος 
31. Τραϊφόρος Βασίλειος 
32. Γεροστεργίου Αικατερίνη   
33.  Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 
34.  Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
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              ΑΠΟΝΤΕΣ: 
        1.   Μεχμέτ Ούστα Χουσείν, Γραμματέας του Π.Σ 
                                                                   
                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ      
                                                         

1. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων 
2. Γάκης  Χρήστος                                                        
3. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα 
4. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ   
5. Βουδούρης Ευάγγελος      
6. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 
7. Τσολάκης Σταύρος 

 

 
 
 
 
 
 

8. Αραμπατζής  Αθανάσιος    
9. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν 
10. Γαλάνης Βασίλειος     
11. Ορφανίδης Χαράλαμπος  
12. Τουρτούρης Σπυρίδων  
13. Κιτσόπουλος Χρήστος      
14.  Μουμίν Οντέρ   

 
 
    Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου.      
    Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Παρασκευή Διαμαντοπούλου. 
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 31 μέλη, η Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έθεσε υπόψη των μελών δύο 
θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση των θεμάτων  πριν τη 
συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 
    Λόγω απουσίας του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν από τη 
συνεδρίαση, καθήκοντα γραμματέα άσκησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζιμπίδης, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 
    Προσήλθαν στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Ιμπράμ Αχμέτ και 2)Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ. 
    Προσήλθαν στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Κατραντζή Μουσταφά, 2)Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά και 
3)Ναθαναηλίδης Αναστάσιος. 
    Εισηγούμενος το δεύτερο  θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Βενετίδης, έθεσε υπόψη των 
μελών το με αρ. πρωτ.Η-4934/12-7-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου το 
οποίο αναφέρει τα εξής: 
 
         Σας υποβάλλουμε την τεχνική έκθεση και τρία (3) σχέδια, των θέσεων τοποθέτησης πινακίδων 

κυκλοφοριακής σήμανσης, στη γέφυρα Κομάρων, στο Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο με αριθμ. 

13: «Κυπρίνος – Κόμαρα – Πεντάλοφος – Πετρωτά – Ορμένιο» και στο Δευτερεύον Επαρχιακό οδικό 

δίκτυο «Μηλιά – Κόμαρα – Άρζος – Μαράσια» και συγκεκριμένα τα παρακάτω σχέδια:  

 «ΣΧΕΔΙΟ 1 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΣΤΑΔΙΑ 1 & 2)». 

 «ΣΧΕΔΙΟ 2 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΣΤΑΔΙΟ 3)». 

 «ΣΧΕΔΙΟ 3 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΣΤΑΔΙΑ 4 & 5)». 

Τα παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α΄» για την εκτέλεση εργασιών του 

υποέργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ», 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 στη γέφυρα Κομάρων και 
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στο τμήμα του Δευτερεύοντος Επαρχιακού Δικτύου «Μηλιά – Κόμαρα – Άρζος – Μαράσια», πλησίον 

συμβολής με το ανωτέρω Επαρχιακό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 2969/99 (ΚΟΚ), 

όπως ισχύει σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

 

1. Τις διατάξεις  του  Ν. 4412 / 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

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 Αντιπεριφερειαρχών.  

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). 

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. Ν.4313/2014 (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. Το ότι η υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο του Πρωτεύοντος Επαρχιακού 
Δικτύου με αριθμ. 13: «Κυπρίνος – Κόμαρα – Πεντάλοφος – Πετρωτά – Ορμένιο» και του 
Δευτερεύοντος Επαρχιακού Δικτύου «Μηλιά – Κόμαρα – Άρζος – Μαράσια» (ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΔΜΕΟ/ε/Ο/266/9-3-1995). 

12. Την από 02/04/2019 αίτηση  του ΟΤΕ Α.Ε. με τεχνική περιγραφή των εργασιών του έργου, 1) για 
την χορήγηση  άδειας διέλευσης αγωγών για την κατασκευή του έργου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α΄» για την εκτέλεση εργασιών του 
υποέργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ» και 2) 
για την έγκριση της  μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, οι οποίες ήταν ελλιπής. 

13. Την από 11/06/2019 αίτηση του ΟΤΕ Α.Ε. με την οποία καταθέτει 1) διορθωμένη την τεχνική 
περιγραφή για την χορήγηση  άδειας διέλευσης αγωγών και 2) εκ νέου τη διορθωμένη μελέτη 
εργοταξιακής σήμανσης και ζητάει την έγκρισή της, σε τμήμα του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού 
Δικτύου «Κυπρίνος – Κόμαρα – Πεντάλοφος – Πετρωτά – Ορμένιο», και σε τμήμα του 
Δευτερεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου «Μηλιά – Κόμαρα – Άρζος – Μαράσια», για τις 
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τις ανάγκες εξασφάλισης ασφαλούς εργασίας του έργου: 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α΄» για την εκτέλεση 
εργασιών του υποέργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν. 
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ΕΒΡΟΥ», καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, το 
συνημμένο σχέδιο των θέσεων τοποθέτησης πινακίδων κυκλοφορικής σήμανσης στο εν λόγω οδικό 
δίκτυο «Κυπρίνος – Κόμαρα – Πεντάλοφος – Πετρωτά – Ορμένιο» και συγκεκριμένα στη γέφυρα 
Κομάρων, καθώς και σε τμήμα του Δευτερεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου «Μηλιά – Κόμαρα – 
Άρζος – Μαράσια» πλησίον της συμβολής με το με το ανωτέρω Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο.  

14. 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. 

15. 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 το συνημμένο σχέδιο που 
υποβλήθηκαν από τον Ο.Τ.Ε.  Α.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 138 παρ. 7 του  Ν. 4412 / 2016, 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. 
 
         Συγκεκριμένα, θα γίνουν εργασίες εκσκαφής κατά μήκος και κατά πλάτος του Δευτερεύοντος 
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου πριν τη συμβολή της με το Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και κατά 
μήκος του ερείσματος πλησίον του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου. Οι εργασίες θα 
συνεχιστούν κατά μήκος της γέφυρας άνωθεν του ποταμού Άρδα, στην αριστερή πλευρά (από 
Κυπρίνο προς Κόμαρα) επί του στηθαίου της γέφυρας Κυπρίνου – Κομάρων του ποταμού Άρδα, 
στον Επαρχιακό δρόμο με αριθμό 13: «Κυπρίνος – Κόμαρα – Πεντάλοφος – Πετρωτά – Ορμένιο», με 
τη μέθοδο της τοποθέτησης «σιδηροκασσέτας»  επί του ερείσματος της γέφυρας, σε μήκος περίπου 
390 μ. και διατομής 0,10Χ0,15 εκ..  
 

Ουσιαστικά οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν επί των κάθετων επαρχιακών οδών πλησίον 
της Εθνικής Οδού (Τμήμα Κυπρίνος – Ορμένιο γέφυρα Κομάρων), καθώς και κατά μήκος του 
ερείσματος της γέφυρας η οποία είναι διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά 
κατεύθυνση. Οι εργασίες επί της γέφυρας θα γίνουν τμηματικά και δεν αφορούν στένωση του 
οδοστρώματος, παρά μόνο εργασίες επί του ερείσματος. Ωστόσο για την πιθανότητα να καταληφθεί 
τμήμα της οδού επί της γέφυρας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. φορτοεκφόρτωση 
εργαλείων, υλικού κλπ) θα χρησιμοποιηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και σηματωροί, σύμφωνα 
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην αίτηση του ΟΤΕ Α.Ε. και τα  σχέδια της 
μελέτης του έργου που συνοδεύουν την αίτηση αυτή. 

 
Επειδή η συνολική διάρκεια του έργου εκτιμάται  να είναι δεκαπέντε ημερολογιακές 

ημέρες δηλ. είναι έργο μακράς διάρκειας, θα εφαρμοσθούν τα παρακάτω: 
1) Στο Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο «Μηλιά – Κόμαρα – Άρζος – Μαράσια», θα 

γίνεται εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων, κατά τις ώρες της ημέρας που θα 
εκτελούνται εργασίες. Στα τμήματα εκείνα όπου το μήκος εργασιών είναι έως 50 μ, εκτός της 
αναγκαίας σήμανσης θα υπάρχουν δύο σημαιοφόροι, στην αρχή και στο τέλος του τμήματος 
παρέμβασης, οι οποίοι θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα δίνουν την εντολή για να 
σταματήσουν τα οχήματα στο ένα ρεύμα και κατόπιν να ξεκινά η κυκλοφορία στο άλλο ρεύμα. 
Επίσης κατά την διάρκεια των εργασιών ένας ακόμη σημαιοφόρος θα βρίσκεται πριν την στροφή 
για να ειδοποιεί τους οδηγούς που κινούνται από Κόμαρα προς Κυπρίνο να μειώσουν ταχύτητα. 

2) Στο Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο με αριθμ. 13: «Κυπρίνος – Κόμαρα – 
Πεντάλοφος – Πετρωτά – Ορμένιο» και συγκεκριμένα στη γέφυρα Κομάρων κατά την διάρκεια 
των εργασιών θα γίνει στένωση λωρίδας.   
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Με το πέρας των καθημερινών εργασιών όλη η κατακόρυφη σήμανση θα απομακρύνεται 

από το οδόστρωμα. Τη νύχτα θα λειτουργεί φωτεινή σηματοδότηση με χρήση αναλάμποντων 
φανών νυκτός κατά μήκος, οι οποίοι θα επισείουν την προσοχή των οδηγών, καθόσον θα 
διέρχονται από τμήμα δρόμου επί του οποίου εκτελούνται εργασίες. 

 
Να εξασφαλίζεται η ορατότητα των τμημάτων έως 50 μέτρων μεγίστου μήκους.  
 
Ο ΟΤΕ Α.Ε. παρακαλείται εγκαίρως να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία μας τόσο για 

την έναρξη όσο και για τη λήξη των εργασιών του έργου. 
          
          Παρακαλούμε για την έκδοση Απόφασης Προσωρινής Κυκλοφοριακής Ρύθμισης από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα αποτυπώνονται στην θεωρημένη και εγκεκριμένη από 
την υπηρεσία μας «Συγκοινωνιακή Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης και προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο με αριθμ. 13: «Κυπρίνος – 
Κόμαρα – Πεντάλοφος – Πετρωτά – Ορμένιο» και συγκεκριμένα στη γέφυρα Κομάρων και σε τμήμα 
του Δευτερεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου «Μηλιά – Κόμαρα – Άρζος – Μαράσια» πλησίον της 
συμβολής με το ανωτέρω Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο.  

 
 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 
επίβλεψης του έργου (ΟΤΕ Α.Ε.). 

 
Για οποιεσδήποτε τυχόν παρατάσεις θα ενημερώνεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου 

καθώς και η αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση. 
        

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.  
  
 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 
Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο με αριθμ. 13: «Κυπρίνος – Κόμαρα – Πεντάλοφος – Πετρωτά – 
Ορμένιο» και συγκεκριμένα στη γέφυρα Κομάρων και σε τμήμα του Δευτερεύοντος Επαρχιακού 
Οδικού Δικτύου «Μηλιά – Κόμαρα – Άρζος – Μαράσια» πλησίον της συμβολής με το ανωτέρω 
Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας για τις ανάγκες εξασφάλισης 
ασφαλούς εργασίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α΄» για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ 
ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ», να ισχύει για όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα εγκριθούν από την υπηρεσία 
επίβλεψης του έργου, 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 ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 
   Εγκρίνει την έκδοση απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  για την παραπάνω 
συγκοινωνιακή μελέτη σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό 
δίκτυο με αριθμ. 13: «ΚΥΠΡΙΝΟΣ – ΚΟΜΑΡΑ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΜΕΝΙΟ» και 
συγκεκριμένα στη γέφυρα Κομάρων και σε τμήμα του Δευτερεύοντος Επαρχιακού οδικού δικτύου 
«Μηλιά – Κόμαρα – Άρζος – Μαράσια» πλησίον της συμβολής με το ανωτέρω Πρωτεύον 
Επαρχιακό οδικό δίκτυο, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας για τις ανάγκες εξασφάλισης ασφαλούς 
εργασίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α΄» 
για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ», να ισχύει για όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα εγκριθούν από την υπηρεσία 
επίβλεψης του έργου, αρχομένης από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Αστυνομικής 
Δ/νσης Ορεστιάδας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 88/2019. 
 
 
 
 
                       Η ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                        Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  
                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
                ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
 
                Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη                                            Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν (απών)            
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