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Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 

– Θράκης – Δ/νση Περιβάλλοντος 

&Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ.) - 

Τμήμα Περιβάλλοντος &Χωρικού 

Σχεδιασμού (Στρωμνίτσης 53, 54210) 

Κοιν:  

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

Θέμα: Αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων που άπτονται κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

Σχετ.: Το αριθ.πρωτ. 7641/16-10-2015 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 
 

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο διαβιβάζονται ή 

επιστρέφονται αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων που αφορούν εν γένει 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (διαμόρφωση κόμβου, θέσεις στάθμευσης, ΑμεΑ  

ρυθμιστικές πινακίδες κ.α.) θέτουμε υπόψιν σας τα ακόλουθα: 

 1. Όσον αφορά στις κανονιστικές αποφάσεις: Όπως έχει ήδη επισημανθεί 

επανειλημμένα και προκύπτει από τη κείμενη νομοθεσία τα μέτρα ρύθμισης 

κυκλοφορίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 52 παρ.1 του Ν.2699/1999, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η σχετική αρμοδιότητα για την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης έχει απονεμηθεί δυνάμει της αριθ.πρωτ.οικ.54218/11-

7-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα αυτής στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Κατά 

συνέπεια όλες οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν επιστραφεί ή για πρώτη φορά 

διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Διοίκησης) αποστέλλονται εκ νέου στη 

ΔΙ.ΠΕ.Χ.Ω.Σ. Κ.Μ. και συγκεκριμένα οι αριθ. : 

1) 1252/2013 ΑΔΣ Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα “επέκταση θέσεων δικύκλων στην 

οδό Μ.Ιωσήφ” και ΑΔΑ: ΒΛ94ΩΡ5-ΣΛΣ. 

2) 311/2014 ΑΔΣ Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα “καθορισμό τμήματος χώρου 

στάθμευσης ως χώρου φορτοεκφόρτωσης” και ΑΔΑ: ΒΙΞΞΩΡ5-ΦΔΙ. 

3) 409/2014 ΑΔΣ Δήμου Θέρμης με θέμα “έγκριση διαμόρφωσης κόμβου Αγίου 

Νικολάου – Ν.Πλαστήρα-Αθ.Διάκου και καθορισμός θέσεων για οχήματα 

χρηματαποστολών Τραπεζών” και ΑΔΑ: ΒΣ77ΩΡΣ-ΩΘ9. 

4) 410/2014 ΑΔΣ Δήμου Θέρμης με θέμα “καθορισμό θέσης στάθμευσης για τα 

οχήματα χρηματαποστολών Τράπεζας στον οικισμό Θέρμης” και ΑΔΑ: ΒΑΒΤΩΡΣ-

6ΡΡ 

5) 66/2014 ΑΔΣ με θέμα “έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση δύο 

(2) ρυθμιστικών πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε συγκεκριμένη 

οδό” με ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΒ-8ΡΝ. 

6) 309/2015 ΑΔΣ με θέμα “έγκριση τοποθέτησης δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων για 

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκτός υπηρεσιακών οχημάτων και δύο (2) 

ρυθμιστικών πινακίδων για χώρος στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ (όχι ατομικές) 

έμπροσθεν του Δημαρχείου Κορδελιού-Ευόσμου” με ΑΔΑ: ΩΙΚΙΩΛΒ-1ΚΦ. 
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 Οι ανωτέρω αποφάσεις επαναδιαβιβάζονται στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. λόγω 

καθ' ύλην και κατά χρόνο αναρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, η οποία δεν δύναται να 

ασκήσει έλεγχο νομιμότητας επί αυτών για τους λόγους που αναλυτικά έχουν τεθεί 

στα αριθ.πρωτ.39765/3-6-2014 και οικ.12123/12-2-2015 έγγραφά μας προς τα 

αρμόδια υπουργεία (κοινοποιηθέντα και στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητάς μας), 

πολλώ δε μάλλον μετά την παρέλευση μηνών ή ενός και πλέον έτους από τη λήψη 

αυτών.  

 2. Όσον αφορά στις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που αφορούν 

σε ατομικές – ονομαστικές θέσεις στάθμεσυης ΑμεΑ, τίθενται στο αρχείο και 

συγκεκριμένα οι αριθ.: 

1) 446/2015 ΑΔΣ Δήμου Παύλου Μελά με ΑΔΑ: Ω7ΓΦΩΞΘ-Ι11 

2) 447/2015 ΑΔΣ Δήμου Παύλου Μελά με ΑΔΑ: ΩΚΑ1ΩΞΘ-5Χ9 

3) 276/2015 ΑΔΣ Δήμου Καλαμαριάς με ΑΔΑ: ΩΥ9ΗΩΕΡ-ΞΣΞ 

4) 396/2014 ΑΔΣ Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου με ΑΔΑ: ΩΣΧΜΩΛΒ-Υ1Ζ 

5) 216/2015 ΑΔΣ Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου με ΑΔΑ: ΩΟ02ΩΛΒ-ΘΚ8 

6) 215/2015 ΑΔΣ Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου με ΑΔΑ: 73ΡΣΩΛΒ-Σ03 

7) 817/2014 ΑΔΣ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με ΑΔΑ: ΩΧΘΒΩ1Ο-2ΛΨ 

8) 87/2015 ΑΔΣ Δήμου Νεάπολης-Συκεών με ΑΔΑ:6Κ53ΩΚΙ-ΠΤΟ 

9) 88/2015 ΑΔΣ Δήμου Νεάπολης-Συκεών με ΑΔΑ: 66ΤΚΩΚΙ-ΤΥΑ 

10) 89/2015 ΑΔΣ Δήμου Νεάπολης-Συκεών με ΑΔΑ: ΒΧΩΛΩΚΙ-930 

11) 160/2015 ΑΔΣ Δήμου Νεάπολης-Συκεών με ΑΔΑ: 7ΝΜΤΩΚΙ-Ε4Τ 
 

λόγω καθ' ύλην αναρμοδιότητας της υπηρεσίας μας να ασκήσει έλεγχο νομιμότητας 

επί αυτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 225 του Ν. 3852/2010, ήτοι διότι 

πρόκειται για ατομικές και όχι κανονιστικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση 

επισημαίνουμε ότι οι Δήμοι δεν υποχρεούνται να αποστέλλουν στο πλαίσιο του ίδιου 

ως άνω άρθρου αντίστοιχες ατομικές αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη περαιτέρω ότι 

οι συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούν σε παραχώρηση ορισμένων εκ των 

νόμιμων θέσεων στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους αυτών και συνιστούν στην 

ουσία πράξεις διαχείρισης των χώρων αυτών σε εκτέλεση τυχόν προηγηθείσων 

κανονιστικών αποφάσεων για τη στάση και τη στάθμευση, εκφεύγουν και της 

έγκρισης του άρθρου 52 του Ν.2696/1999. 

Ως προς το ανωτέρω σημείο, αναμένεται και σχετική απάντηση από το αρμόδιο 

Υπουργείο Μεταφορών στο οποίο έχει διαβιβαστεί σχετικό ερώτημα από τη 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 

 Επί του συνόλου των ανωτέρω που περιγράφουν την πολυδαίδαλη 

πραγματικότητα, η οποία έχει διαμορφωθεί στον τομέα των κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων και των αποφάσεων των ΟΤΑ, αναμένουμε τις απόψεις των συναρμόδιων 

υπουργείων προς αποφυγή περαιτέρω χρονικών καθυστερήσεων για την επίλυση 

αντίστοιχων ζητημάτων.  
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

 
 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Μεταφορών & Δικτύων – Γεν.Γραμματεία Υποδομών – Δ/νση 

Οδικών Έργων – Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης 

(Λ.Αλέξανδρας 19, 114 73, Αθήνα). 

2. Υπουργείο Εσωτερικών – Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ – Τμήμα 

Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ (Σταδίου 27, 10183 Αθήνα) 



3. Δήμο Θεσσαλονίκης 

4. Δήμο Θέρμης 

5. Δήμο Παύλου Μελά 

6. Δήμο Καλαμαριάς 

7. Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου 

8. Δήμο Πολυγύρου 

9. Δήμο Κατερίνης 

10. Δήμο Έδεσσας 

11. Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη 

12. Δήμο Νεάπολης-Συκεών. 

13. Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού (ΤΔΟ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
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