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ΘΕΜΑ 3o   

 

«Έγκριση Σχεδίου Κυκλοφοριακής 
Ρύθμισης και Απόφασης 
Περιοριστικών Μέτρων 
 Κυκλοφορίας επί της 3ης 
Επαρχιακής οδού  (στο ύψος της 
παρακαμπτηρίου της Τ.Κ. Εξοχής) 
στα πλαίσια  υλοποίησης του 
έργου: «Τμηματική αποκατάσταση 
οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας». 

Αριθμ. Συνεδρίασης 3η/24-03-2020 
Αριθμ. Απόφασης 28/2020 
 
  Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση «δια περιφοράς» της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Οικ.  174192(186)/20-03-
2020  έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Παρίση Μπίλλια, προς όλα τα 

Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 20 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς 
και της παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-
2020). 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχαν από τα  δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής τα δεκατρία (13). Απών ήταν ο κ. Άγγελος Αγγελίδης (τακτικό μέλος). 

 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                              ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ          

2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (τακτικό 
μέλος) 
3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
4.  ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)  
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (τακτικό μέλος) 
6. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  (τακτικό μέλος)  
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)  
8. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)  
9. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
10. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος) 
11.  ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος)  
12. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)  
13. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος)  

1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ((τακτικό 
μέλος) 

 

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

Γεωτεχνικών βαθμού Α. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας 13 εκ των 14 μελών, ανέφερε ότι η 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται «δια περιφοράς», όπως 
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ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-
03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων 
των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους 
προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του 
άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης 
με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των 
συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.».  

Ο Πρόεδρος εισήγαγε το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Σχεδίου 

Κυκλοφοριακής Ρύθμισης και Απόφασης Περιοριστικών Μέτρων Κυκλοφορίας επί της 

3ης Επαρχιακής οδού  (στο ύψος της παρακαμπτηρίου της Τ.Κ. Εξοχής) στα πλαίσια  

υλοποίησης του έργου: «Τμηματική αποκατάσταση οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο 

αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ  17445(49)/12-03-2020 

εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Πιερίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών  Ενοτήτων, της Γενικής Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα 

εξής: 

 

« Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/05-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" και το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 
Α/11.4.2012) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη 
διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ", όπως ισχύουν  σήμερα.  

3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α΄/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) 
"Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ .  

4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 
"Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών" 

5. Της αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019 (ΦΕΚ 708/Υ.Ο.Δ.Δ./2019) Απόφασης του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων 
ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας". 

6.  Της αριθμ. οικ. 570607(7712)/12-09-2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", (ΦΕΚ 3475/Β΄/16-9-2019).  

7. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ οικ. 94/11-01-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
περί Ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

8. 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) και ισχύει σήμερα.  

9. Την ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/15-12-1995 (ΦΕΚ 30Β΄/19-01-1996) Απόφαση του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ με 
θέμα:Κατάταξη Εθνικών Οδών Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου 
Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό οδικό Δίκτυο, 

10. Την ΔΜΕΟ/ε/Ο/907/6-08-1996 Απόφαση του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ με θέμα :Καθορισμός τμημάτων 
οδών ως Εθνικών ή Επαρχιακών και χαρακτηρισμός κλάδων κόμβων, 

11. Το Π.Δ. 209/1998 (ΦΕΚ 169 Α΄/15-07-1998) "Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της Υπεραστικής 
οδού", 
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12. Την υπ. Αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 905/Β΄/20-5-2011) απόφαση 
"Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια"  

13. Την υπ.' αριθμ. 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 ". 

14. Το με  αριθμ. ΔΟΥ/277/Φ.252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Δ/νση Οδικών 
Υποδομών (Δ13) "Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας" [Κώδικας οδικής Κυκλοφορίας 
(ν.2629/1999) όπως τροποποιηθεί και ισχύει].  

15. Την αρ. 6297 (ΦΕΚ-1866 Β/14-9-2007) Απόφαση του Γ.Γ. της Π.Κ.Μ. με θέμα: "Αρμοδιότητα 
συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Π.Κ.Μ."  

16. Την με αρ. πρ. οικ 490948(1766)/20-11-2017 (με ΑΔΑ 9ΩΧΓ7ΛΛ-ΞΙΞ) Απόφαση του Γεν. Δ/ντή 
Προγραμματισμού & Υποδομών της ΠΚΜ περί "Αντικατάσταση της Απόφασης 2077/07-07-
2011 (ΦΕΚ 1622/Τεύχος Β΄/18-07-2011) που αφορά την "Αρμοδιότητα συντήρησης και 
τεχνικής αστυνόμευσης στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" και 
εκ νέου επιμερισμός των αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΚΜ, επί των οδικών 
δικτύων αρμοδιότητας της ΠΚΜ σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
ΠΚΜ" 

17. Την με αρ. 169η/2019 (Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/23-9-2019, θέμα 2ο, ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ), 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ με θέμα: "Σύσταση και εκλογή μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει". 

18. Το πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, 
χρηματοδοτούμενου από α) Ίδιοι Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), και β) τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους(Κ.Α.Π.) Β΄ τροποποίηση, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αρ. 
215η/2019 (Αριθμ. Συνεδρίασης 17η /25-11-2019, θέμα 11ο) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΘ1Θ7ΛΛ-Λ8Π) 

19. Την από 24-12-2019 Σύμβαση του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 19SYMV006099747), με 
ημερομηνία περαίωσης την 20-08-2020. 

20. Την από 10-01-2020 συνταγμένη συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,  όπως αυτή υποβλήθηκε από τον ανάδοχο με την αρ. πρωτ. 
17445(49)/10-01-2020 αίτηση, ελέγχθηκε-θεωρήθηκε-εγκρίθηκε  από την Υποδ/νση Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Πιερίας στις 22-01-2020. 

21. Το γεγονός ότι το έργο αφορά συνολικά την συντήρηση τμημάτων της 2ης Επαρχιακής οδού 
"Κατερίνης-Ρυάκια" και της 3ης Επαρχιακής οδού "Κατερίνης-Π. Κεραμίδι-Εξοχή (μέσω 
παρακαμπτηρίου) προς Έλαφο και Τόξο-Καταλώνια", με συνολική προθεσμία περαίωσης 
εργασιών την 20-08-2020. 

22. Το γεγονός ότι η συντήρηση του τμήματος για το οποίο έχει συνταχθεί η μελέτη 
κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της 3ης Επαρχιακής οδού στο ύψος της Τ.Κ. Εξοχής επί 
της παρακαμπτηρίου, προβλέπεται να υλοποιηθεί σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών 
από την χορήγηση της προβλεπόμενης Απόφασης έγκρισης της κυκλοφοριακής 
μελέτης.  

23. Το από 12-03-2020 [αρ. πρωτ. εισερχ. 164126(548)/12-03-2020] έγγραφο του Δήμου 
Κατερίνης, με το οποίο δίνεται συναίνεση για εκτροπή κυκλοφορίας σε τμήμα της 
Δημοτικής οδού από Εξοχή έως έξοδο παρακαμπτηρίου Εξοχής προς Έλαφο.  

Επειδή 

 Για την απρόσκοπτη και ασφαλή υλοποίηση των εργασιών συντήρησης οδών είναι αναγκαίες οι 
ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η διεξαγωγή τους θα γίνει σύμφωνα με τη συνημμένη 
μελέτη.  

 Για την λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των έργων 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 στην κείμενη 
νομοθεσία.  

 Όπως αναφέρεται και στο παραπάνω με α/ α (14) σχετικό " Δηλαδή για την εκτέλεση 

προγραμματισμένων έργων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ (Περιφερειών ή Δήμων) 

απαιτείται η λήψη απόφασης του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες που 

έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι 
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αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση, που 

απαιτείται η παράκαμψη της κυκλοφορίας σε οδούς αρμοδιότητας άλλου φορέα (Κρατικών 

Υπηρεσιών ή άλλων ΟΤΑ), τότε απαιτείται η συναίνεση και αυτού "  

Εισηγούμαστε 

 Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την συντήρηση-αποκατάσταση τμήματος της 

3ης Επαρχιακής οδού στο ύψος της Παρακαμπτηρίου της Τ.Κ. Ελάφου, χρονικής διάρκειας δύο (2) 

μηνών  και την έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, όπως αποτυπώνονται στην 

συνημμένη μελέτη που συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως, με τον περιορισμό 

της κυκλοφορίας.» 

 Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν στο παραπάνω θέμα ως εξής: 
 Ο κ. Θ. Ιγνατιάδης τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέφερε τα εξής: Δεν 
αμφισβητούμε την ορθότητα της μελέτης και του σχεδίου κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και 
περιοριστικών μέτρων και  προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης που προτείνει η υπηρεσία 
ούτε την αναγκαιότητα του έργου  που αυτές αφορούν. Επειδή δεν διασφαλίζεται από την 
υπηρεσία και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής τους στο σύνολο τους αφού οι επιτροπές 
παρακολούθησης των έργων δεν έχουν τέτοια αρμοδιότητα και δεν ορίζεται κάποια  άλλη 
ανάλογη με αυτή  την αρμοδιότητα και επειδή η τήρησή τους επαφίεται ουσιαστικά στους 
αναδόχους, και επειδή υπάρχει σχετική αρνητική πείρα για την ασφάλεια από τη μια και 
επιπλέον πλευρές της συνδέονται και με αρνητικές συνέπειες στους εργαζόμενους της 
περιφέρειας, τοποθετούμαστε με ΛΕΥΚΟ. 
 

  Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις 
τοποθετήσεις των Μελών της Επιτροπής 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”. 

 
 
 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
 Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την συντήρηση-αποκατάσταση τμήματος της 

3ης Επαρχιακής οδού στο ύψος της Παρακαμπτηρίου της Τ.Κ. Ελάφου, στα πλαίσια  
υλοποίησης του έργου: «Τμηματική αποκατάσταση οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας», χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών και αποφασίζει την 
έκδοση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, όπως αποτυπώνονται στην συνημμένη μελέτη 
που συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως, με τον περιορισμό της 
κυκλοφορίας. 

 
Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θ. Ιγνατιάδης. 
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H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 
ακολούθως:  

               

       
                                                                                                       Ο Πρόεδρος  της                                                                                              
                                                                                            Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                 
 

            
 
 
                                                                                                  Παρίσης Μπίλλιας  Η Γραμματέας 

 

 

Ελένη Μυρωνίδου 
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