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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      
          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 8o

«Αποδοχή  πρότασης  της  Μελέτης
Κυκλοφοριακών  Ρυθμίσεων  για  την
κατασκευή του Ι.Κ.  Ανδρομάχης (Κ2)  και
του Ι.Κ.  Γανόχωρας (Κ4)  της  εργολαβίας
‘‘Περιφερειακή  Οδός  Κατερίνης’’,
Προϋπολογισμού  μελέτης:  56.500.000€,
Αριθμός  έργου:  2016  ΕΠ  00810010  της
ΣΑΕ  0081,  Κωδικός  ΜΙS  5000760,
Ανάδοχος:  ‘‘Κ/Ξ  Γ.  Πετρής  ΑΤΕ  –
ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ’’»

Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/02-07-2018
Αριθμ. Απόφασης 145/2018

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 2 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.  Όλγας  198,
Θεσσαλονίκη),  συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ. 314502(667)/26-06-2018  έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 26 Ιουνίου 2018, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους  Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
         Από τα εβδομήντα  (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:
 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
       ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
7. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, αποχώρησε
πριν την ψήφιση του 1ου θέματος.
8. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  αποχώρησε   πριν  την
ψήφιση του 9ου θέματος.
10. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, αποχώρησε  μετά  την 
ψήφιση του 5ου θέματος.
12. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
14. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, προσήλθε κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 9ου θέματος και αποχώρησε μετά την
ψήφιση του 5ου θέματος. 
16. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
6. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
7. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
11. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
12. MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
13. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ
14. ΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
15. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 
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17. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
18. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
19. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
20. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
22. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
23. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
24. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
25. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
26. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
27. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
28. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ  ΖΗΣΗΣ,  αποχώρησε  μετά  την
ψήφιση του 9ου θέματος.
29. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  αποχώρησε  μετά
την ψήφιση του 5ου θέματος.
31. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  αποχώρησε  μετά
την ψήφιση του 5ου θέματος.
34. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
35. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
36. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
37. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
39. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
40. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
41. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ
42. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
43. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
44. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
45. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
46. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
47. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
48. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
49. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
50. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
51. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
52. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
53. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
54. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
55. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
56. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   

        Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας κ.
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, Σερρών
κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης και Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος.
     Δεν  παραβρέθηκε  στη  συνεδρίαση  η   Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης κα Παρασκευή Πατουλίδου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν ως εξής : 1, 9, 2, 3 (αναβολή), 4, 10, 5, 6,
7 και 8.

Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  8ο θέμα  ημερήσιας  διάταξης  «Αποδοχή  πρότασης  της
Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την κατασκευή του Ι.Κ. Ανδρομάχης (Κ2) και
του  Ι.Κ.  Γανόχωρας  (Κ4)  της  εργολαβίας  ‘‘Περιφερειακή  Οδός  Κατερίνης’’,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Προϋπολογισμού  μελέτης:  56.500.000€,  Αριθμός  έργου:  2016  ΕΠ 00810010  της  ΣΑΕ
0081, Κωδικός ΜΙS 5000760, Ανάδοχος: ‘‘Κ/Ξ Γ. Πετρής ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ’’»
και  έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθμ.
πρωτ.  304966(4356)/26-06-2018  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Π.Κ.Μ.,  η  οποία
αναφέρει τα εξής:
«Θέτουμε υπ’ όψη σας τη Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για τις ανάγκες κατασκευής του Ι.Κ.
Ανδρομάχης (Κ2) και του Ι.Κ. Γανόχωρας (Κ4) της εν θέματι εργολαβίας. Η παρούσα πρόταση αφορά
στις απαραίτητες προσωρινές ρυθμίσεις της κυκλοφορίας:

(α) στην Εθνική Οδό 13 Κατερίνη – Ελασσόνα με σκοπό την κατασκευή του Ισόπεδου Κόμβου
Ανδρομάχης (Κ2) που υλοποιείται στη συμβολή της υπό κατασκευή Περιφερειακής Οδού με την Ε.Ο.13
και

(β) στην Επαρχιακή Οδό 2 Κατερίνη – Γανόχωρα με σκοπό την κατασκευή του Ισόπεδου Κόμβου
Γανόχωρας (Κ4) που υλοποιείται στη συμβολή της υπό κατασκευή Περιφερειακής Οδού με την Επ. Οδό
2. Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά, αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Ι-α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1.Το  ν.  3669/2008  «Κύρωση  της  Κωδικοποίησης  της  Νομοθεσίας  Κατασκευής  Δημοσίων

Έργων».
2.Το  ν.  3316/2015  «Ανάθεση  και  εκτέλεση  δημοσίων  συμβάσεων  εκπόνησης  μελετών  και

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
3.Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρι-

κής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ΄ αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις
(ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».

4.Το π.δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013), «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 Περιφερειών».

5.Την με αρ. πρωτ. 30110(385)/27.01.2017 (ΦΕΚ 390Β/10.02.2017) Απόφαση Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της ΠΚΜ στους Αντι-
περιφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγ-
γράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρ-
χες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύν-
σεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της ΠΚΜ.

6.To  άρθρο  52  του  ν.  2696/1999  (ΚΟΚ)  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  48  του  ν.
4313/17.12.2014 (ΦΕΚ261A/17.12.2014).

7.Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ./220/15-01-2015 του τμήματος στ της Δ/νσης Νομοθετικού
Συντονισμού  και  Καλής  Νομοθέτησης  της  Γεν.  Γραμ.  Υποδομών  του  Υπουργείου  Υποδομών
Μεταφορών  &  Δικτύων  (ΑΔΑ:  Ω37Χ1-2ΥΑ)  όπου  σύμφωνα  μ’  αυτήν  για  την  εκτέλεση
προγραμματισμένων έργων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ (Περιφερειών ή Δήμων) απαιτείται η
λήψη απόφασης Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή
για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ι-β.                ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης έργου:                                                                      56.500.000,00€
Αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσό συμφωνητικού χωρίς Φ.Π.Α:                                            33  .261.109,52€
Έκπτωση δημοπρασίας:                                                                                                                        29  ,32%
Απόφαση έγκρισης ανάθεσης:                                                        751  /10.07.2012   Απόφαση της Ο.Ε./Π.Κ.Μ.
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού:                                                                                          26.06.2013
Αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως:                                                                                     11.04.2015
Προθεσμία περαιώσεως: 10.08.2018
Πηγή χρηματοδότησης:                                                                             2016 ΕΠ 00810010 της ΣΑΕΠ 0081

Προτεινόμενο οικονομικό αντικείμενο δαπάνης κύριας σύμβασης με τον 3ο  ΑΠΕ (ισοζύγιο) χωρίς
ΦΠΑ: 33.261.109,52€
II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι παρούσες Μελέτης Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας στην

Ε.Ο.  13 και  στην  Επ.Ο.2 συντάχθηκαν από μελετητή  για  λογαριασμό της αναδόχου Κοινοπραξίας.
Υπεβλήθησαν  στην  Υπηρεσία  για  τεχνικό  έλεγχο  στις  19.06.2018  και  στις  22.05.2018  αντίστοιχα.
Λήφθηκαν υπόψη η σύμφωνη γνώμη της εταιρίας «ΚΤΕΛ Πιερίας Α.Ε.», Υπεραστικές Συγκοινωνίες και
η  σύμφωνη  γνώμη  της  εταιρίας  «Αστικό  ΚΤΕΛ  Κατερίνης  Α.Ε.».  Επίσης,  η  υπηρεσία  που  είναι
υπεύθυνη για τη συντήρηση και αστυνόμευση των υφιστάμενων Επ.Ο. 2 Κατερίνη – Γανόχωρα και Ε.Ο.
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13 Κατερίνη – Ελασσόνα, ήτοι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πιερίας, συνηγόρησε θετικά. Στις
Μελέτες συμπεριλήφθηκαν οι επισημάνσεις της ΔΤΕ/ΠΕ Πιερίας.

ΙΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Για  το  υπόψη  έργο  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  ν.3669/2008  «Κωδικοποίηση  της  νομοθεσίας

κατασκευής δημοσίων έργων» και  οι  διατάξεις  του ν.  3316/2015 «Ανάθεση και  εκτέλεση  δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του
ν.4313/2014  για  την  εκτέλεση  προγραμματισμένων  έργων  στο  οδικό  δίκτυο  αρμοδιότητας  ΟΤΑ
(Περιφερειών ή Δήμων) απαιτείται η λήψη απόφασης Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου με βάση
μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους.

Ι  V  .       ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Α. Η προτεινόμενη Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του Ισόπεδου Κόμβου

Γανόχωρας (Κ4) του εν θέματι Έργου αφορά στην εκτροπή της κυκλοφορίας της υφιστάμενης Επ. Οδού
2 Κατερίνη  –  Γανόχωρα προκειμένου  να  εκτελεστούν  οι  εργασίες  κατασκευής  του  κόμβου  Κ4  της
Περιφερειακής Οδού.

Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η μείωση της ταχύτητας εισόδου στον κυκλικό κόμβο σχεδιάστηκε
κατάλληλη διάταξη εκτροπής των λωρίδων κυκλοφορίας της αρτηρίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση
ακτίνων 200μ και 100μ πριν την προσέγγιση της αρτηρίας στον κυκλικό κόμβο. Επιπλέον διακόπτεται η
Λ.Ε.Α.  στα  όρια  διαμόρφωσης  του  κόμβου  ώστε  να  περιοριστεί  το  συνολικό  πλάτος  της  αρτηρίας
πλησίον του κόμβου και να μην υπάρξουν ακατάλληλες τοποθετήσεις οχημάτων.

Για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου και του τμήματος της αρτηρίας και της Επ. Οδού 2 που
αναφέρεται παραπάνω, θα πρέπει να ρυθμιστεί κατάλληλα η κυκλοφορία, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
εξυπηρέτησή της χωρίς εμπλοκή με τα εκτελούμενα έργα. Αυτό γίνεται, με εκτροπή της κυκλοφορίας στις
ήδη  κατασκευασμένες  παράπλευρες  οδούς  5  και  6,  όπως  προβλέπεται  από  την  Οριστική  Μελέτη
Οδοποιίας του έργου.

Η υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή έχει ως εξής. Περί τα 90μ βόρεια από τη θέση του υπό
κατασκευή ισόπεδου κόμβου Κ4 συμβάλει στην Πρωτεύουσα Επαρχιακή Οδό 2 η Παράπλευρη Οδός 5,
στην  αριστερή  πλευρά  της,  στην  κατεύθυνση  από  Γανόχωρα (Βορράς)  προς  Κατερίνη  (Νότος).  Η
Παράπλευρη  Οδός  5  αναπτύσσεται  βορείως  της  Περιφερειακής  Οδού  Κατερίνης  συνδέεται  με  το
αγροτικό δίκτυο της περιοχής και εξυπηρετεί παρόδιες ιδιοκτησίες. Περί τα 80μ νότια από τη θέση του
υπό κατασκευή ισόπεδου κόμβου Κ4, συμβάλει στην Πρωτεύουσα Επαρχιακή Οδό 2 η Παράπλευρη
Οδός 6 στη δεξιά πλευρά της, στην κατεύθυνση από Κατερίνη (Νότος) προς Γανόχωρα (Βορράς). Η
Παράπλευρη οδός 6 αναπτύσσεται νοτίως της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης συνδέεται με το αγροτικό
δίκτυο της περιοχής και εξυπηρετεί παρόδιες ιδιοκτησίες.

Με  την  προτεινόμενη  προσωρινή  κυκλοφοριακή  ρύθμιση  η  διοχέτευση  της  κυκλοφορίας
επιτυγχάνεται ως εξής. Τα οχήματα που κινούνται από Γανόχωρα (Βόρεια) προς Κατερίνη (Νότια) θα
κινηθούν αριστερά επί της Επ. Ο 2 ακολουθώντας την Παράπλευρη οδό 5 όπου σε απόσταση περί τα
200μ θα στραφούν δεξιά διασχίζοντας εγκάρσια την Περιφερειακή Οδό. Στη συνέχεια ακολουθούν την
Παράπλευρη Οδό 6, όπου σε απόσταση περί τα 200μ θα στραφούν αριστερά και στη συνέχεια της Επ.
Οδού 2 προς Κατερίνη.

Με την παραπάνω διάταξη δεν απαιτούνται νέες διανοίξεις, αξιοποιείται το ήδη κατασκευασμένο
παράπλευρο δίκτυο, επιτυγχάνεται έλεγχος και περιορισμός των ταχυτήτων στο μήκος της προσωρινής
παράκαμψης και δεν απαιτείται επιπλέον χώρος εκτός των διατιθέμενων ορίων απαλλοτρίωσης.

Β. Ο  Ισόπεδος  Κόμβος  Ανδρομάχης  (Κ2) μελετήθηκε  ως  κλασική  μορφή  διασταύρωσης
τετράιχνης  με  δίιχνη  οδό,  προκειμένου  να  τοποθετηθεί  και  φωτεινή  σηματοδότηση  ώστε  να
εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία των πεζών.

Η θέση του κόμβου βρίσκεται στα όρια μεταξύ των οικισμών Ανδρομάχης και Σβορώνου, που
ουσιαστικά αποτελούν ένα ενιαίο αστικό ιστό με την πόλη της Κατερίνης. Επί της Εθνικής Οδού 13
αναπτύσσονται  ποικίλες  εμπορικές  δραστηριότητες.  Στην  Ανατολική  πλευρά  του  κόμβου  βρίσκεται
μεγάλο  εμπορικό  πολυκατάστημα,  ενώ στη  Δυτική  πλευρά  βρίσκεται  πρατήριο  καυσίμων  και  σειρά
εμπορικών καταστημάτων. Σημαντική είναι η κίνηση πεζών προς όλες αυτές τις δραστηριότητες, όπως
και μαθητών προς το εγγύς σχολικό συγκρότημα.

Η κατασκευή των απαραίτητων διαμορφώσεων (νησίδες, σταγόνες) προβλέπεται να εκτελεστεί σε
δύο φάσεις, με αντίστοιχη μετάθεση της κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζεται  ο απαραίτητος χώρος
τόσο για την κυκλοφορία, όσο και για την κατασκευή.

Οι δύο από τους τρείς κλάδους του ισόπεδου κόμβου, αναπτύσσονται επί του οδοστρώματος της
Εθνικής Οδού 13 (Κατερίνης-Ελασσόνας). Επί αυτών των κλάδων προβλέπεται τόσο η ανακατασκευή
του οδοστρώματος, για την μηκοτομική προσαρμογή του, όσο και η κατασκευή κυκλοφοριακών νησίδων
‘’σταγόνων’’, απαραίτητων για τον ορθό σχεδιασμό του κόμβου.
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Στην Α φάση κατασκευής προβλέπεται εκτροπή της κυκλοφορίας της προς Νότο, στο χώρο της

Περιφερειακής Οδού, ώστε να μετατεθεί στη θέση αυτή η διαμπερής κυκλοφορία. Με τη μετάθεση αυτή
εξασφαλίζεται  ο απαραίτητος χώρος επί  της Εθνικής Οδού 13,  προκειμένου να κατασκευασθούν οι
κυκλοφοριακές νησίδες "σταγόνες" και να ανακατασκευαστεί - ενισχυθεί το υφιστάμενο οδόστρωμα.

Στην Β φάση κατασκευής προβλέπεται  εκτροπή της κυκλοφορίας της προς Βορρά, στο χώρο
μεταξύ των ήδη κατασκευασμένων "σταγόνων" και του υφιστάμενου πεζοδρομίου, ώστε να μετατεθεί στη
θέση αυτή η διαμπερής κυκλοφορία. Με τη μετάθεση αυτή εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος επί της
Περιφερειακής Οδού προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από την Οριστική Μελέτη του
Κόμβου διαρρυθμίσεις.

Με την παραπάνω διάταξη δεν απαιτούνται νέες διανοίξεις αξιοποιείται το ήδη κατασκευασμένο
έργο  με  πολύ  μικρές  μόνο  προσωρινές  προσθήκες,  επιτυγχάνεται  έλεγχος  και  περιορισμός  των
ταχυτήτων  στο  μήκος  της  προσωρινής  παράκαμψης  και  δεν  απαιτείται  επιπλέον  χώρος  εκτός  των
διατιθέμενων ορίων απαλλοτρίωσης.

V  .     ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΚΜ να γνωμοδοτήσει  υπέρ

της αποδοχής:
(α) της πρότασης της Μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του

Ι.Κ. Ανδρομάχης (Κ2) και
(β)    της πρότασης της Μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του

Ι.Κ. Γανόχωρας (Κ4) του έργου ‘‘Περιφερειακή Οδός Κατερίνης’’».

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

 
Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  

α)  τη  «Μελέτη  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  για  την  κατασκευή  του  Ι.Κ.
Ανδρομάχης (Κ2)»      και 

β)  τη  «Μελέτη  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  για  την  κατασκευή  του  Ι.Κ.
Γανόχωρας (Κ4)» του έργου ‘‘Περιφερειακή Οδός Κατερίνης’’ σύμφωνα με την εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Π. Καζαντζίδης και Ε. Σαρηγιαννίδης.

Αποχή από την ψηφοφορία δήλωσαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Χαραλαμπίδου,
Γ. Θεοδωρόπουλος, Λ. Τόσκας, Α. Χειμώνας, Δ. Μούρνος, Χ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου, Χ.
Μπουφίδου και Χ. Βουλγαρίδης.

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

                
    
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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