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Αριθμ. Συνεδρίασης 2η/23-12-2019
Αριθμ. Απόφασης 17/2019

 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας  198,  Θεσσαλονίκη),  συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Οικ.
798758(973)/17-12-2019  έγγραφης  πρόσκλησης του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση
Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 17  Δεκεμβρίου
2019  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  164  και  177  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
          Από τα  δεκατέσσερα  (14) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση έντεκα  (11) μέλη, εννιά (9) τακτικά και δυο (2) αναπληρωματικά.

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
       ΠΡΟΕΔΡΟΣ         
2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (τακτικό μέλος)
3. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
4. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος) 
5. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος) 
6. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος) 
7. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
8. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος) 
9. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος) 
10. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (αναπληρωματικό μέλος)
11. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αναπληρωματικό μέλος)

1. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
2. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (τακτικό μέλος) 
3. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό 
μέλος)
5. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ((τακτικό μέλος)

          
Χρέη γραμματέα  εκτέλεσε  η υπάλληλος  της  ΠΚΜ Μυρωνίδου  Ελένη,  κλάδου Π.Ε.

Γεωτεχνικών βαθμού Α.
Μετά  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  κήρυξε  την  έναρξη  της

συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 4ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση έκδοσης
περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για το έργο:  «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ.
Άνω Ζερβοχωρίου», του Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας αναδόχου: «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.»»
και ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητιούνται
πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο με ομόφωνη απόφαση των μελών της
Επιτροπής,  καθώς  για  τη  σύσταση  των  επιτροπών  του  περιφερειακού  συμβουλίου,  τη
σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την οικονομική επιτροπή παρ. 4 του άρθρου 164 του

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail :   persymb@pkm.gov.gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΡΗΦ7ΛΛ-Β8Ω



N.  3852/10  (ΦΕΚ  87  Α/7-6-2010):  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποδέχτηκαν την πρόταση του Προέδρου και την
αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος και αποφάσισε  ομόφωνα
τη συζήτηση του  θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή κ. Απ. Νεστορόπουλο
Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ημαθίας και τακτικό μέλος της Επιτροπής. 

Ο  κ.  Νεστορόπουλος  έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  αριθμ.  πρωτ.  Φ
2.3.1/34/726769(2811)/9-12-2019  εισήγηση  του  Τμήματος  Συγκοινωνιακών  Έργων,  της
Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε.  Ημαθίας,  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων
Περιφερειακών  Ενοτήτων,  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Προγραμματισμού  &  Υποδομών  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής:

“ Σας υποβάλλουμε τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου του θέματος για
το  Δημοτικό  δρόμο:  «Από την  Επαρχιακή  [1]  Βέροιας  προς  Σκύδρα και  από την  χ.θ.  4+500 έως
Επαρχιακή [4] δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου» η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας και εγκρίθηκε
από την υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας
από το Περιφερειακό Συμβούλιο (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής :

1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147  Α’/08-08-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,  όπως
διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3.  Τις  υπ’  αριθ.  81320  και  77909/01-12-2016  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β’/30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε
η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 133/10, ΦΕΚ 226 Α’/27-
12-2010).

4. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26 Α’/31-01-2013) «Περί Οργάνων που αποφασίζουν…….και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του
τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/νσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

5.  Το  αρ.  πρωτ.  οικ.35568(192)/01-02-2017  έγγραφο  της  Γεν.  Δ/νσης  Προγραμματισμού  και
Υποδομών της Π.Κ.Μ. με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα για τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β’/30-12-2016) περί Έγκρισης τροποποίησης ΟΕΥ της
ΠΚΜ».

6.  Την  με  αριθμό  169/23-09-2019 απόφαση  (ΑΔΑ:Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ)  Περιφερειακού  Συμβουλίου
περί «Σύσταση και εκλογή μελών των επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του
Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής των Γενικών Διευθύνσεων, Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας,  Εσωτερικής
οργάνωσης και Λειτουργίας και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών.

7.  Την  2η  Ορθή  Επανάληψη  (13-03-2017)  της  με  Αριθμ.  Πρωτ.  Γ.Π.Κ.Μ  /οικ.94  /11-01-2017
Απόφασης  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας,  με  την  οποία  ορίζονται  Προϊστάμενοι  και
Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών
της Π.Κ.Μ.

8.  Την  υπ΄αρίθμ.  οικ.  2482/03-09-2019  (ΦΕΚ  708/ΥΟΔΔ/09.09.2019  &  ΑΔΑ:6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση
τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

9.  Την  υπ’  αριθμ.  οικ.  570607(7712)/12-09-2019  (ΦΕΚ3475  /B'_16.9.19)  Απόφαση  του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

10.  Την  υπ’ αριθμ.  οικ.  602161(8148)/25-09-2019  (ΦΕΚ  3745/Β_10.10.2019)  Απόφαση   του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
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11. Την υπ. αριθμ. 6297/14-09-2007(ΦΕΚ 1866/Β΄/14-09-2007) Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κ.
Μακεδονίας περί αρμοδιότητας συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης του Οδικού Δικτύου ευθύνης
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

12.  Την  Τεχνική  Προδιαγραφή  Σήμανσης,  εκτελούμενων  έργων  σε  οδούς  εντός  και  εκτός
κατοικημένων περιοχών,  όπως εγκρίθηκε  με  την ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-2003 Απόφαση Υφυπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

13.  Την  υπ’ αριθ.  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  ΥΠΥΜΕΔΙ  (ΦΕΚ 905 Β’/20-05-2011)  απόφαση
«Έγκριση  Τεχνικής  Προδιαγραφής  Σήμανσης  Εκτελούμενων  Οδικών  Έργων  εντός  και  εκτός
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» 

14. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’/ 23-03-1999) άρθρα
9, 52 παρ.1, εδ. (β) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

15. Την υπ’ αριθ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκύκλιο 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».

16. Το υπ’ αρ. πρ. Δ.Ο.Υ./277/Φ.252/26.3.2018 εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων
που  αφορά  σε  διευκρινήσεις  των  διαδικασιών  σχετικά  με  την  έγκριση  και  εφαρμογή  μέτρων
κυκλοφορίας

17.  Την  με  αρ.  πρωτ.  οικ.1429/29-01-2019  υπογραφθείσα  Σύμβαση  του  έργου  του  θέματος
(ΑΔΑΜ: 19SYMV004393183) σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών
είναι τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 29-04-2019.

18.  Την  με  αριθμ.  368/2019 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Ηρωϊκής  Πόλεως Νάουσας
έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 24-01-
2020.

19. Την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου της «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.», η οποία
περιλαμβάνει την μελέτη και τα σχέδια των προσωρινών κυκλοφοριακών του έργου του θέματος όπως
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ηρωϊκής
Πόλεως Νάουσας και εγκρίθηκαν από την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας, που διαβιβάστηκε
λόγω αρμοδιότητας συντήρησης της Δημοτικής οδού.

20. Το με αρ. πρωτ. 62/15-04-2019 έγγραφο των ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας Α.Ε.  που συμφωνεί για τις
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση του έργου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας μας.

21. Το από 15-04-2019 έγγραφο των ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ  που συναινεί στην
μελέτη εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια  εκτέλεσης του έργου.

22. Το με αρ. πρωτ. 5099/12-07-2019 έγγραφο Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Α.Δ. Μ-Θ.

 Επειδή
-  Σύμφωνα  με  τα  ΦΕΚ  1866/Β΄/14-09-2007  και  ΦΕΚ  1622/Β΄/18-07-2011  περί  αρμοδιότητας

συντήρησης  και  τεχνικής  αστυνόμευσης  του  Οδικού  Δικτύου  ευθύνης  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας,  τα  τμήματα  του  οδικού  δικτύου,  όπως  αποτυπώνονται  στα  συνημμένα  στην  μελέτη
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχέδια ( ΣΧΕΔΙΟ 1 και στο ΣΧΕΔΙΟ 2), και συγκεκριμένα στα
σημεία (τμήμα 1 έως τμήμα 5) επί της Λεωφόρου Ειρήνης στον οικισμό Άνω Ζερβοχωρίου  στα οποία
θα εκτελεσθούν εργασίες στα πλαίσια του έργου του θέματος, ανήκουν σε τμήμα του Δημοτικού δρόμου:
«Από την Επαρχιακή [1] Βέροιας προς Σκύδρα και από την χ.θ. 4+500 έως Επαρχιακή [4] δια Δ.Δ.
Αγίου  Γεωργίου  και  Άνω  Ζερβοχωρίου»,   που  ανήκει  στο   Οδικό  Δίκτυο  ευθύνης  της  Π.Κ.Μ./ΠΕ
Ημαθίας ως προς την συντήρηση και την τεχνική αστυνόμευση. 

-  Για  την  απρόσκοπτη  και  ασφαλή  υλοποίηση  των  εργασιών  είναι  αναγκαία  η  ανωτέρω
κυκλοφοριακή ρύθμιση και η διεξαγωγή της θα γίνει σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη.

- 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:

-  Στη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), ενότητα «Σήμανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά
το στάδιο εκτέλεσης εργασιών»

-  Στο  138  παρ.  7  του  Ν.  4412/05-08-2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-Στα Π.Δ. 395 και 396/1994 (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.»
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Εισηγούμαστε:   
την  έκδοση  απόφασης  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  από  το  Περιφερειακό

Συμβούλιο,  όπως  αυτή  αποτυπώνεται  στην  μελέτη  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων,  σε
εργοτάξια σταθερά, μακράς διάρκειας (θα καταλαμβάνει τον κάθε δρόμο για χρονικό διάστημα εργασιών
1-9 ώρες κατά την διάρκεια της ημέρας), που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας και εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας λόγω
αρμοδιότητας  συντήρησης  της  Δημοτικής  οδού  και  την  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας  για  την  χρονική
διάρκεια  από  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  απόφασης  και  μέχρι  24-01-2020  (ημερομηνία  3ης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου),  με  τμηματική εκτέλεση των εργασιών του έργου με
αποκλεισμό  της  οδού  και  ειδικότερα  με  αποκλεισμό  διάρκειας  15  ημερών  και  διοχέτευση  του
κυκλοφοριακού φόρτου στην  οδό Κ.  Δαβάκη μέσω δημοτικών οδών,  για  τα Τμήματα 1,  2,  3 και  4
(αποσπάσματα  χαρτών  google-earth)  και  αποκλεισμό  διάρκειας  30  ημερών  και  διοχέτευση  του
κυκλοφοριακού φόρτου στις οδούς Κ. Δαβάκη & Καπ. Άγρα μέσω δημοτικών οδών, για το Τμήμα 5
(απόσπασμα χάρτη google-earth). 

Η  σήμανση  του  εργοταξίου  θα  πραγματοποιηθεί  τμηματικά  και  οι  ανωτέρω  κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν προσωρινά για τον αποκλεισμό του κάθε τμήματος της οδού και το οποίο και
θα δίνεται σε κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Το όριο ταχύτητας εντός του οικισμού είναι 50km/h, ενώ το όριο ταχύτητας στην περιοχή του
εργοταξίου στις αστικές οδούς επιβάλλεται να είναι μέχρι 30km/h.  

Η  σήμανση  για  τον  αποκλεισμό  του  κάθε  τμήματος  φαίνεται  αναλυτικά  στα  συνημμένα
αποσπάσματα από τους χάρτες του google-earth.

Οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  θα  πραγματοποιηθούν  με  την  τοποθέτηση  της  απαιτούμενης
κατακόρυφης ρυθμιστικής και  προειδοποιητικής σήμανσης,  σύμφωνα με την προτεινόμενη παρούσα
μελέτη.  Οι  μισές  πινακίδες  θα  συνοδεύονται  από  αναλάμποντα  φανό  επισήμανσης  κινδύνου  σε
περίπτωση μειωμένης ορατότητας κατά την διάρκεια της ημέρας ή και δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Κατά τις νυχτερινές ώρες, στην αρχή, στο τέλος και στις συμβολές του αποκλειόμενου τμήματος
θα τοποθετηθούν ζέμπρες(άσπρο-κόκκινο) και φανός. 

Για την διευκόλυνση των διερχόμενων οχημάτων, στους δρόμους που θα γίνει αποκλεισμός,
στις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, θα υπάρχουν σηματωροί στην αρχή και το τέλος.

Οι  εργασίες  θα  πραγματοποιούνται  σε  διαδοχικές  φάσεις  που  κάθε  μία  θα  αρχίζει  αφού
περαιωθεί  η  προηγούμενη,  οπότε  θα  απομακρύνεται  (ή  θα  μεταφέρεται  σε  παρακάτω  τμήμα)  η
εργοταξιακή σήμανση στο περαιωμένο τμήμα και αυτό θα αποδίδεται στην κυκλοφορία. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών επί της Δημοτικού δρόμου: «Από την Επαρχιακή [1] Βέροιας
προς  Σκύδρα  και  από  την  χ.θ.  4+500  έως  Επαρχιακή  [4]  δια  Δ.Δ.  Αγίου  Γεωργίου  και  Άνω
Ζερβοχωρίου», δεν θα επηρεαστεί η διαδρομή του ΚΤΕΛ Νάουσας, δεν θα αλλάξουν οι στάσεις του και
δεν θα σημειωθούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων. 
Παρακαλούμε για την ισχύ των παραπάνω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε περίπτωση
περαιτέρω παράτασης προθεσμίας του έργου.”

  Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

β)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης
Μαΐου 2019 και  την  ανάδειξη  του Περιφερειάρχη και  των τακτικών και  αναπληρωματικών
Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο
01.09.2019 έως 31.12.2023

γ)  την  αρ.169/2019  απόφαση  του  Π.Σ.Κ.Μ.  περί  “Σύστασης  και  εκλογής  μελών  των
Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .

δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα
της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  “Ορισμού  Γραμματέα  και  αναπληρωτή
Γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.
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Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει  τις  προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεων όπως αυτές αποτυπώνεται στην
μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε εργοτάξια σταθερά, μακράς διάρκειας (θα
καταλαμβάνει τον κάθε δρόμο για χρονικό διάστημα εργασιών 1-9 ώρες κατά την διάρκεια της
ημέρας), που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας και εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας λόγω αρμοδιότητας
συντήρησης της Δημοτικής οδού και την ρύθμιση της κυκλοφορίας για την χρονική διάρκεια
από  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  απόφασης  και  μέχρι  24-01-2020  (ημερομηνία  3ης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου),  με  τμηματική  εκτέλεση των εργασιών του
έργου  με  αποκλεισμό  της  οδού  και  ειδικότερα  με  αποκλεισμό  διάρκειας  15  ημερών  και
διοχέτευση του κυκλοφοριακού φόρτου στην οδό Κ. Δαβάκη μέσω δημοτικών οδών, για τα
Τμήματα 1,  2,  3 και  4 (αποσπάσματα χαρτών google-earth)  και αποκλεισμό διάρκειας 30
ημερών και διοχέτευση του κυκλοφοριακού φόρτου στις οδούς Κ. Δαβάκη & Καπ. Άγρα μέσω
δημοτικών οδών, για το Τμήμα 5 (απόσπασμα χάρτη google-earth). 

Η  σήμανση  του  εργοταξίου  θα  πραγματοποιηθεί  τμηματικά  και  οι  ανωτέρω
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν προσωρινά για τον αποκλεισμό του κάθε τμήματος
της οδού και το οποίο και θα δίνεται σε κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Το όριο ταχύτητας εντός του οικισμού είναι 50km/h, ενώ το όριο ταχύτητας στην περιοχή
του εργοταξίου στις αστικές οδούς επιβάλλεται να είναι μέχρι 30km/h.  

Η σήμανση για τον αποκλεισμό του κάθε τμήματος φαίνεται αναλυτικά στα συνημμένα
αποσπάσματα από τους χάρτες του google-earth.

Οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  θα  πραγματοποιηθούν  με  την  τοποθέτηση  της
απαιτούμενης κατακόρυφης ρυθμιστικής και προειδοποιητικής σήμανσης,  σύμφωνα με την
προτεινόμενη παρούσα μελέτη. Οι μισές πινακίδες θα συνοδεύονται από αναλάμποντα φανό
επισήμανσης κινδύνου σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας κατά την διάρκεια της ημέρας ή
και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Κατά τις νυχτερινές ώρες, στην αρχή, στο τέλος και στις
συμβολές του αποκλειόμενου τμήματος θα τοποθετηθούν ζέμπρες(άσπρο-κόκκινο) και φανός.

Για  την  διευκόλυνση  των  διερχόμενων  οχημάτων,  στους  δρόμους  που  θα  γίνει
αποκλεισμός, στις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, θα υπάρχουν σηματωροί στην αρχή και
το τέλος.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σε διαδοχικές φάσεις που κάθε μία θα αρχίζει αφού
περαιωθεί η προηγούμενη, οπότε θα απομακρύνεται (ή θα μεταφέρεται σε παρακάτω τμήμα)
η εργοταξιακή σήμανση στο περαιωμένο τμήμα και αυτό θα αποδίδεται στην κυκλοφορία. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών επί της Δημοτικού δρόμου: «Από την Επαρχιακή [1]
Βέροιας προς Σκύδρα και από την χ.θ. 4+500 έως Επαρχιακή [4] δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και
Άνω Ζερβοχωρίου», δεν θα επηρεαστεί η διαδρομή του ΚΤΕΛ Νάουσας, δεν θα αλλάξουν οι
στάσεις του και δεν θα σημειωθούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων. 

Παρακαλούμε για την ισχύ των παραπάνω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε
περίπτωση περαιτέρω παράτασης προθεσμίας του έργου.”.

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θ. Ιγνατιάδης.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως

ακολούθως:               

                                                                                                       Ο Πρόεδρος  της
                                                                                            Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

           

                                                                                                  Παρίσης Μπίλλιας 
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Ελένη Μυρωνίδου
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