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«Λήψη Απόφασης που αφορά την Προσωρινή
Εργοταξιακή  Σήμανση  για  τη  ρύθμιση  της
κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του
Ν.  Πέλλας,  αρμοδιότητας  Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας
Πέλλας για την εκτέλεση εργασιών του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός  κόμβων  και  γεφυρών
οδικού δικτύου» και μέχρι την αποπεράτωση
του έργου εντός του 2022. ».

Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/13-09-2021
Αριθμ. Απόφασης 67/2021

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
πραγματοποιήθηκε η  10η συνεδρίαση του έτους  2021 «με τηλεδιάσκεψη» της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Οικ.
566001(714)/09-09-2021 έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση
Μπίλλια, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 09 Σεπτεμβρίου
2021,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  164  και  177  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  δέκα  (11)  από  τα  δεκατέσσερα  (14)  μέλη  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Απών ήταν οι κ.κ. Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Ασλανίδης Δημήτριος
και Σκούφας Ιωάννης τακτικά μέλη της Επιτροπής.

      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. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)
7. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)
8. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος)
9. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος)
10.  ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)
11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος)

1. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό 
μέλος)

2. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό 
μέλος)

3. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)
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Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ανέφερε  ότι  η  συνεδρίαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται «με τηλεδιάσκεψη», όπως 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  5ο θέμα της  Ημερήσιας  Διάταξης:  «Λήψη Απόφασης  που
αφορά την  Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για  τη  ρύθμιση της  κυκλοφορίας  στο
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Ν. Πέλλας, αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής  Ενότητας  Πέλλας  για  την  εκτέλεση  εργασιών  του  έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός κόμβων και γεφυρών οδικού δικτύου» και μέχρι την αποπεράτωση

του έργου εντός του 2022.».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών

Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας,  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακών  Ενοτήτων,  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Προγραμματισμού  &  Υποδομών,  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας, η  οποία  μας  διαβιβάστηκε  με  το  αριθμ.  πρωτ.  ΠΚΜ
556574(2735)/06-09-2021  έγγραφό  της  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακών  Ενοτήτων
ΠΚΜ και η οποία αναφέρει τα εξής 

“Έχοντας υπόψη:

:
Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87Α)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 186, παρ.Στ΄ και 283, παρ.3.
Τις διατάξεις του ΠΔ 133/2010(ΦΕΚ A’ 226 / 27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

κεφ.Β΄, άρθρο 3, παρ.2γ διάρθρωση οργανικών μονάδων και άρθρο 7 διάρθρωση Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε.

Την απόφαση με αριθμό ΓΠΚΜ 2077 περί καθορισμού αρμοδιότητας συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης στο
Οδικό Δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 1622 Β 18-7-2011).

Την  υπ΄αριθ.  7281/2019  (21.06.2019)  απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης,  με  την  οποία
ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
για την περίοδο 01-09-2019 έως 31-08-2023.

Την υπ΄ αριθμ. Γ.Π.Κ.Π./οικ.2482/03-09-2019 Απόφαση Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης
προς τους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 708/09-09-2019.

Την  υπ’ αριθμ.  οικ.  570607 (7712)/12-09-2019 (ΑΔΑ:  6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες,
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων / Αυτοτελών
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων / Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 3475/τ.Β’ / 16-09-2019).

Την υπ’ αριθμ. 602161(8148) με ημερομηνία 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»

Την  υπ'  αριθμ.  169/2019  (  ΑΔΑ:Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ)  Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  περί  "Σύσταση  και
εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» με τη οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής των
Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας και
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών.

Την  με  αρ.  ΔΜΕΟ/ε/Ο/266/09-03-1995  (ΦΕΚ  293/Α/17-04-1995)  Απόφαση  του  Υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ  περί
ανακατάταξης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου των Νομών της Χώρας.
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Την υπ’ αρ. 6297/14-09-2007 (ΦΕΚ 1866/τ.Β/14-09-2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΠΚΜ που αφορά την
«Αρμοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης στο Οδικό Δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας». 

Το  με  αριθμ.πρωτ.15109/13.05.2013  έγγραφο  15109/13.05.2013  έγγραφο  του  Τμήματος  Οργάνωσης  και
Λειτουργίας Ο.Τ.Α., της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Την με αριθμ.πρωτ. οικ.54218/11.07.2013 (ΑΔ:ΒΛ41ΟΡ1Υ-ΠΔΙ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί «Άσκησης αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

Την  αριθμ.  6952/14.02.2011  Απόφαση  των  υπουργών  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  και
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 420Β/16.03.2011).

Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57Α/99) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 (παρ.9)του Ν
4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17.12.2014).

Την  αριθμ.  ΔΜΕΟ/0/613/16.02.2011  Απόφαση  Υφυπουργού  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων
(ΦΕΚ905/Β/20.05.2011),  που  αφορά στην  έγκριση:  1)  Οδηγιών  Μελετών  Οδικών  Έργων  Κατακόρυφης
Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) και 2) Προδιαγραφών και  Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων
Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ).

Την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Ν. Πέλλας,
αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την εκτέλεση εργασιών του
έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κόμβων και γεφυρών οδικού δικτύου» και  μέχρι την αποπεράτωση του έργου
εντός του 2022

και επειδή σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57Α/99) όπως αντικαταστάθηκε
από  το  άρθρο 48  (παρ.9)  του  Ν 4313/2014  (ΦΕΚ 261Α/17.12.2014)  και  συγκεκριμένα στην  παρ.1
«Μέτρα που αφορούν . . . λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο
οδικό δίκτυο  αρμοδιότητάς τους,  με  βάση μελέτες  που έχουν  εκπονηθεί  από ή για  λογαριασμό των
αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους».

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την λήψη Απόφασης που αφορά την Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο
Επαρχιακό  Οδικό  Δίκτυο  του  Ν.  Πέλλας,  αρμοδιότητας  Υποδ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας
Πέλλας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κόμβων και γεφυρών οδικού δικτύου» και μέχρι
την αποπεράτωση του έργου εντός του 2022.

Οι  εργασίες  θα πραγματοποιούνται  κατά τη διάρκεια της  ημέρας.  Στο πέρας έκαστης ημέρας και  με τη
διακοπή  των  εργασιών,  η  σήμανση  του  εργοταξίου  και  οι  πληροφοριακές  πινακίδες  θα  αφαιρούνται  και  θα
αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η προσπέλαση προς τους κυριότερους προορισμούς
που επηρεάζονται από την κατάληψη του εργοταξίου, θα πραγματοποιηθεί μέσω των άλλων λωρίδων ή μέσω της
εναλλάξ κυκλοφορίας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τη σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί φαίνονται στα συνημμένα
τυπικά  σχέδια  οριζοντιογραφίας,  σύμφωνα  με  την  υπ.  αριθμ.  ΔΜΕΟ/0/613/16.02.2011  Απόφαση  Υφυπουργού
Υποδομών,  Μεταφορών και  Δικτύων  (ΦΕΚ905/Β/20.05.2011),  που  αφορά στην  έγκριση:  1)  Οδηγιών Μελετών
Οδικών  Έργων  Κατακόρυφης  Σήμανσης  Αυτοκινητοδρόμων  (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ)  και  2)  Προδιαγραφών  και  Οδηγιών
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ). Από τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται η
όδευση και οι στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

Η συνολική  διάρκεια  ισχύος  των  περιοριστικών μέτρων που  αφορούν  στην  παρούσα  θα είναι  για  το
χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου και μέχρι την αποπεράτωσή του εντός του 2022. Για το συγκεκριμένο έργο
έχει υπογραφεί σύμβαση στις 29-06-2021 με ημερομηνία περαίωσης 28-02-2022 και συμπεριλαμβανομένων και
πιθανών παρατάσεων το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Επισημαίνεται  ότι,  οι  παρούσες  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  δεν  αναιρούν  την  υποχρέωση  των
αναδόχων των ανωτέρω εργολαβιών παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και έργων για την κατάθεση και
έγκριση  περιοριστικών  μέτρων  που  αφορούν  σε  ιδιαίτερες  συνθήκες  εκτέλεσης  εργασιών  (π.χ.  σε
ισόπεδους  κόμβους),  για  τα  οποία  οφείλουν  να αιτηθούν,  εκ  νέου,  με  δική τους  μέριμνα,  ευθύνη  και
δαπάνη.

Οι παρούσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

Οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  θα ισχύουν  μετά  τις  απαραίτητες  εγκρίσεις  από τον  Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου, της
παρ. 9, του άρθρου 48, του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17.12.2014), που αντικατέστησε το άρθρο 52 του Ν. 2696/99
(ΦΕΚ 57Α/99) και τα αναφερόμενα στα με αριθμ. «11» και «12» έγγραφα των “έχοντας υπόψη”, της παρούσας.”

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

α) Το  N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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β)  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010  (Φ.Ε.Κ  226/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθ.
81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016.

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

δ)  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

ε)  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” .

στ) 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”

ζ)  την  εκ της  ευθείας  και  ρητής   πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του”,

η)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών
και  των  εποπτευόμενων  Νομικών  τους  Προσώπων,  κατά  το  διάστημα  λήψης  μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

θ)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  77440/13.11.2020  (ΑΔΑ:  Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  περί  “Λειτουργία  συλλογικών  οργάνων των περιφερειών  κατά  τη
διάρκεια  εφαρμογής  των  μέτρων  περιορισμού  της  διασποράς  του  Covid  19  και  κατά  το
διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020”

ι) την με αριθμ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή
της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο

Επαρχιακό  Οδικό  Δίκτυο  του  Ν.  Πέλλας,  αρμοδιότητας  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την εκτέλεση εργασιών του έργου:  «Ηλεκτροφωτισμός
κόμβων και γεφυρών οδικού δικτύου» και μέχρι την αποπεράτωση του έργου εντός του 2022.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο πέρας έκαστης
ημέρας και με τη διακοπή των εργασιών, η σήμανση του εργοταξίου και οι πληροφοριακές
πινακίδες  θα  αφαιρούνται  και  θα  αποκαθίσταται  η  κυκλοφορία.  Κατά  τη  διάρκεια  των
εργασιών, η προσπέλαση προς τους κυριότερους προορισμούς που επηρεάζονται από την
κατάληψη  του  εργοταξίου,  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  των  άλλων  λωρίδων  ή  μέσω  της
εναλλάξ κυκλοφορίας. 

Τα τυπικά σχέδια οριζοντιογραφίας με τις  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και τη σήμανση
είναι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16.02.2011 Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών,
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Μεταφορών  και  Δικτύων  (ΦΕΚ905/Β/20.05.2011),  που  αφορά  στην  έγκριση:  1)  Οδηγιών
Μελετών  Οδικών  Έργων Κατακόρυφης  Σήμανσης  Αυτοκινητοδρόμων  (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ)  και  2)
Προδιαγραφών και  Οδηγιών  Σήμανσης  Εκτελούμενων  Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ).  Από τις  εν
λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται η όδευση και οι στάσεις των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς. 

Η συνολική διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων που αφορούν στην παρούσα
θα είναι για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου και μέχρι την αποπεράτωσή του εντός
του 2022. Για το συγκεκριμένο έργο έχει υπογραφεί σύμβαση στις 29-06-2021 με ημερομηνία
περαίωσης  28-02-2022  και  συμπεριλαμβανομένων  και  πιθανών  παρατάσεων  το  έργο  θα
ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Επισημαίνεται  ότι,  οι  παρούσες  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  δεν  αναιρούν  την
υποχρέωση  των  αναδόχων  των  ανωτέρω  εργολαβιών  παροχής  υπηρεσιών,
προμηθειών  και  έργων  για  την  κατάθεση  και  έγκριση  περιοριστικών  μέτρων  που
αφορούν σε ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης εργασιών (π.χ. σε ισόπεδους κόμβους), για
τα οποία οφείλουν να αιτηθούν, εκ νέου, με δική τους μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη.

Οι  παρούσες  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  δεν  επιβαρύνουν  τον  προϋπολογισμό  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από τον Γενικό
Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης  σύμφωνα με  το  τελευταίο
εδάφιο  της  πρώτης  παραγράφου,  της  παρ.  9,  του  άρθρου  48,  του  Ν.  4313/2014  (ΦΕΚ
261Α/17.12.2014),  που  αντικατέστησε  το  άρθρο  52  του Ν.  2696/99  (ΦΕΚ 57Α/99)  και  τα
αναφερόμενα με αριθμ. «11» και «12»  στα έχοντας υπόψη, της εισήγησης της υπηρεσίας..

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως.
        
         Ο Πρόεδρος  της                                                                               Τα Μέλη
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                
           

                                   

      Παρίσης Μπίλλιας                      Η Γραμματέας

                                                         Μυρωνίδου Ελένη
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