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ΘΕΜΑ 2o  
  

«Τρόπος  επιλογής  Αναδόχου  για  το  έργο
«Επείγουσες  εργασίες  στο  Τεχνικό  του
Ρέματος «Παπουτσάρη» στο 4ο χλμ. της 4ης
Επ.Ο. Κατερίνης – Ν. Κεραμιδίου.».

Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/ 21-09-2022
Αριθμ. Απόφασης 44/2022

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
πραγματοποιήθηκε  «με  τηλεδιάσκεψη»  η  7η τακτική  συνεδρίαση  του  έτους  2022 της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με χρήση της τεχνολογίας
του  e-presence,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ.  656608(618)/16-09-2022  έγγραφης
πρόσκλησης  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση  Μπίλλια,  προς  όλα  τα  Μέλη  της
Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 164 και 177 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς του άρθρου
78 του Ν. 4954/2022 (Φ.Ε.Κ.136/ Α/09-07-2022).

Από  τα   δεκαπέντε  (15)  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  στη  συνεδρίαση
παραβρέθηκαν και τα δεκαπέντε (15) μέλη. 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τακτικό μέλος)
3. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος)
6. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό μέλος)
7.  ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ(τακτικό μέλος)
8.  ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
9. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)
10. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (τακτικό μέλος)
11. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ (τακτικό μέλος)
12. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)
13. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)
14. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τακτικό μέλος)
15. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (τακτικό μέλος)

Χρέη  γραμματέα  εκτέλεσε  η  υπάλληλος  της  ΠΚΜ  Μυρωνίδου  Ελένη,  κλάδου  Π.Ε.
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Γεωτεχνικών βαθμού Α.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της

συνεδρίασης και ανέφερε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται
«με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στο άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Φ.Ε.Κ.136/ Α/09-07-2022)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο  Πρόεδρος  έθεσε  προς  συζήτηση  το  2ο  θέμα της  Ημερήσιας  Διάταξης:   «Τρόπος
επιλογής  Αναδόχου  για  το  έργο  «Επείγουσες  εργασίες  στο  Τεχνικό  του  Ρέματος
«Παπουτσάρη» στο 4ο χλμ. της 4ης Επ.Ο. Κατερίνης – Ν. Κεραμιδίου.» και έδωσε το
λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια κα. Μαλλιάρα Μαρία Περιφερειακή Σύμβουλο της Π.Ε. Πιερίας
και τακτικό μέλος της Επιτροπής. 

Η κα. Μαλλιάρα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.  οικ. 612045(1861)/30-
08-2022  εισήγηση της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών Έργων της  Π.Ε.  Πιερίας,  της  Διεύθυνσης
Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακών  Ενοτήτων,  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Προγραμματισμού  &
Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής. 

 “  ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
1. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ 7767 / 30-10-2019 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με θέμα

«Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων» ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ.

2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προ-
σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» ΦΕΚ 93Α –
14/04/2018) 

5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές
ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013  Υπουργείο Εσωτερικών
του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/νσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) για τα όργανα που απο-
φασίζουν σε θέματα έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320 και 77909/01-12-2016  (ΦΕΚ 4302Β΄/ 30-12-2016) Αποφάσεις
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, Έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Το υπ’ αριθμ.35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών περί
ορισμού αποφαινόμενων οργάνων για τις συμβάσεις έργων, μελετών-υπηρεσιών.

8. 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. 

9. Την υπ' αριθμ. 20/2022 ( ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Σύσταση και
εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, με την οποία
μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής των Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας, Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας και Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού και Υπο-
δομών. 

10. Την Εγκύκλιο  6/17-04-2013  (αριθμ.  πρωτ.  15400)  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Τοπικής   Αυτοδιοίκησης  του
Υπουργείου Εσωτερικών «οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του
ν.3669/2008,  μελετών και  υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας  των Περιφερειών.» Σύμφωνα με την
οποία σε κάθε περίπτωση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου του ν.3669/2008, μελέτης και υπηρεσίας του
ν.3316/2005 απαιτείται απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για τον τρόπο εκτέλεσης (απευθείας ανάθεση,
πρόχειρος διαγωνισμός, τακτικός διαγωνισμός). 

11. Τον  με  αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022  (ΦΕΚ  27/ΥΟΔΔ/20-1-2022)  Ορισμό  Αντιπεριφερειαρχών  και
ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας από τον  Περιφερειάρ-
χη Κεντρικής Μακεδονίας.

12. Την αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-1-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής  εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». (ΦΕΚ 458/Β΄/7-2-2022).
13.Την υπ’ αριθ. 51/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΩΖΔ7ΛΛ-Π40) περί «Έγκριση 2ης
τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022»
της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
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14.Το γεγονός ότι από τις 15-11-2017 έως τις 17-11-2017  με το πέρασμα της θεομηνίας με κωδική ονομασία
"ΕΥΡΙΔΙΚΗ" με έντονες και σφοδρές βροχοπτώσεις, από τις 24  -11-2019 έως 26 – 11 -2019 με το πέρασμα της
θεομηνία της με κωδική ονομασία «ΓΗΡΥΟΝΗΣ» έως στις 19-01-2022 η ΠΕ Πιερίας κηρύχτηκε και συνεχίζει να
τελεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σύμφωνα με:

-  Την  υπ’ αριθμ.  ΚΡΞ /  488947  (3554)  /  20.11.2017  απόφαση  Περιφερειάρχη  με  θέμα:  «Κήρυξη
περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω
έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες,  κατολισθήσεις, κλπ)» με ΑΔΑ: ΩΧΚ57ΛΛ-
Ξ42] [λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων με κωδική ονομασία «ΕΥΡΙΔΙΚΗ» και:

- την 1η Παράταση Κήρυξης με ΑΔΑ: ΩΒΥ87ΛΛ-ΑΙ2
- την 2η  Παράταση Κήρυξης με ΑΔΑ: Ω0ΞΡ7ΛΛ-ΡΡΔ
- την 3η   Παράταση Κήρυξης με ΑΔΑ: ΩΤΖΒ7ΛΛ-Κ4Τ
 - την  4η   Παράταση Κήρυξης με ΑΔΑ: ΩΖ3Β7ΛΛ-ΝΛΞ,
- την  5η  Παράταση Κήρυξης με ΑΔΑ: 64657ΛΛ-Υ9Ι [λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων με κωδική 

ονομασία «ΓΥΡΗΟΝΗΣ» και «ΔΙΔΩ»] 
- την 6η  Παράταση Κήρυξης με  ΑΔΑ: 92ΒΝ7ΛΛ-ΦΑΣ.
- την 7η Παράταση Κήρυξης με  ΑΔΑ:  64ΚΑ7ΛΛ-ΓΦΝ-1
- την 8η Παράταση Κήρυξης με  ΑΔΑ:  6Κ447ΛΛ-ΛΘ5
- την 9η Παράταση Κήρυξης με  ΑΔΑ:  ΩΤ227ΛΛ-94Θ

15. Το υπ’ αριθμ. ΦΦΚ3/ΚΡΞ/653877(6293)οικ./14.10.2021 αίτημα της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας, με θέμα
«Αίτημα κήρυξης περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας, λόγω έντονων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων.» μετά τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα με
κωδική επωνυμία «ΑΘΗΝΑ» & «ΜΠΑΛΛΟΣ», με έντονες και παρατεταμένες ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγί-
δες και ισχυρούς ανέμους που ξεκίνησαν από το απόγευμα  της Πέμπτης 7 Οκτωβρίου 2021 και συνεχίστη-
καν μέχρι και το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021.

16. Το υπ’ αριθμ. ΚΡΞ/656505(6330)/14.10.2021 έγγραφο της ΑΔΠΠ, με θέμα “Διαβίβαση αιτήματος κήρυξης σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, λόγω
έντονων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων.

17. Το υπ’ αριθμ. 9256/15.10.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Ανα-
γκών/ ΓΓΠΠ, με θέμα “ Αίτημα κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των
Δήμων Κατερίνης , Πύδνας- Κολινδρού & Δίον -Ολύμπου της Π.Ε. Πιερίας”  σύμφωνα με το οποίο και
οι τρεις δήμοι της ΠΕ Πιερίας συνεχίζουν να τελούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΡΞ / 556793 (4772) / 02/08/2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής  Μακεδονίας
και  θέμα:  «Παράταση  Κήρυξης  περιοχών της Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  σε  κατάσταση  έκτατης
ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες  βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κα-
τολισθήσεις κλπ)» [ΑΔΑ: 9ΡΓ47ΛΛ-ΗΒ0] από 19-07-2022  μέχρι 19-01-2023 (10η  Παράταση Κήρυξης) 

19. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 319894 (897) / 06/05/2022 Αίτηση αποκατάστασης φθορών στο Τεχνικό του Ρέματος
«Παπουτσάρη»στο 4ο χλμ. της 4ης Επ.Ο. Κατερίνης – Ν. Κεραμιδίου. 

20. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 319894 (897) / 10/05/2022 Διαβίβαση Τεχνικής Έκθεσης “Αναγκαιότητα Επέμβασης
στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπουτσάρη» στο 4ο χλμ. της 4ης Επ.Ο. Κατερίνης –Ν. Κεραμιδίου” από την
Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας προς το Γραφείο Αντ/ρχη Π.Ε. Πιερίας και το Τμήμα  Πολιτικής  Προστασίας.

21. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. 327808 (1383) / 11/05/2022  Διαβίβαση Τεχνικής Έκθεσης “Αναγκαιότητα Επέμβασης
στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπουτσάρη» στο 4ο χλμ. της 4ης Επ.Ο. Κατερίνης –Ν. Κεραμιδίου” από το Γρα-
φείο Αντ/ρχη Π.Ε. Πιερίας προς την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ.

22. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. 332578 (933) / 26/07/2022 Διαβίβαση Νέας Τεχνικής Έκθεσης “Αναγκαιότητα Επέμβα-
σης στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπουτσάρη» στο 4ο χλμ. της 4ης Επ.Ο. Κατερίνης –  Ν. Κεραμιδίου” από
την Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας προς το Γραφείο Αντ/ρχη Π.Ε. Πιερίας και το ΤμήμαΠολιτικής  Προστασίας.

23. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 540486(1653) / 26/07/2022 Διαβίβαση Νέας Τεχνικής Έκθεσης “Αναγκαιότητα    Επέμ-
βασης στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπουτσάρη»στο 4ο χλμ. της 4ης Επ.Ο. Κατερίνης –  Ν. Κεραμιδίου” από
το Γραφείο Αντ/ρχη Π.Ε. Πιερίας προς την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ.

24. Ότι  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Άρθρου  32  παρ.  2γ  «  Προσφυγή  στη  διαδικασία  με
διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση»  Νόμου  4412/2016  (ΦΕΚ  Α’  147)  «  ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  όπως ισχύουν, συνάγεται ότι η προσφυγή στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) αποτελεί    διαδικασία
επιλογής αναδόχου που εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που ρητώς   προβλέπονται κατά
τρόπο περιοριστικό στις οικείες νομοθετικές διατάξεις. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να  καταφύγει σε αυτή τη διαδικα-
σία στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, αν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλε-
πτα για την Αναθέτουσα Αρχή δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλει-
στές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 
          Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: 
α) οι προϋποθέσεις της ύπαρξης απρόβλεπτων γεγονότων
 β) η διαπίστωση κατεπείγουσας ανάγκης, η εξυπηρέτηση της οποίας καθίσταται αδύνατη με την τήρηση των προθε-
σμιών που προβλέπονται στην ανοιχτή διαδικασία ή στη διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης και 
γ) την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των απρόβλεπτων γεγονότων και της εξ’ αυτών απορρέουσας κατεπεί-
γουσας ανάγκης. Ως απρόβλεπτα δε γεγονότα νοούνται εκείνα τα αιφνίδια ή ασυνήθη πραγματικά     περιστατικά τα
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οποία δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν και να συνεκτιμηθούν, ώστε να καθίσταται εφικτή η διενέργεια δημόσιου
ανοιχτού διαγωνισμού ή η προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με            δημοσίευση προκήρυξης.

25. Ότι η Αναθέτουσα Αρχή που φέρει το βάρος της απόδειξης συνδρομής αυτών των περιστάσεων και κυρίως
ότι αυτές δεν προκλήθηκαν – απορρέουν από δική της ευθύνη και σύμφωνα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες
με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που έπληξαν όλες τις περιοχές της Περιφερειακής  Ενότητας Πιερίας, κα-
θώς και τα συνεχιζόμενα φαινόμενα ακραίων καιρικών συνθηκών και ενδεικτικά αναφέρουμε: 
Από το χρονικό διάστημα των τελευταίων πλημμυρικών φαινομένων του Οκτωβρίου του 2021  έως σήμερα (κωδική
επωνυμία «ΑΘΗΝΑ» & «ΜΠΑΛΛΟΣ», με έντονες και παρατεταμένες ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς
ανέμους που ξεκίνησαν από το απόγευμα  της Πέμπτης 7 Οκτωβρίου 2021 και συνεχίστηκαν μέχρι και το Σάββατο
16 Οκτωβρίου 2021, αλλά και των συνεχόμενων επί εικοσιτετραώρου βάσεως βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν
κατά τις δέκα (10) προηγούμενες ημέρες) ο Δήμος Κατερίνης εντός του οποίου βρίσκεται η θέση του έργου του
θέματος, υπέστη πολλές καταστροφές και επικαιροποιήθηκε η κήρυξή του σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σύμφω-
να με τα παραπάνω 15,16 και 17 προαναφερθέντα. 
Ακολούθησαν νέα ακραία καιρικά φαινόμενα εντεύθεν (ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα της ΓΓΠΠ στις 10 με 11 Δε-
κεμβρίου 2021, κωδική ονομασία «BIANCA» στις 21 Φεβρουαρίου με 01 Μαρτίου 2022, με κωδική ονομασία «ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣ» στις 09 Μαρτίου 2022, ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα της ΓΓΠΠ στις 16-04-2022, με κωδική ονομασία
«GENESIS» στις 10 Ιουνίου έως 14 Ιουνίου 2022, ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα της ΓΓΠΠ  την Παρασκευή και
Σάββατο 8 και 9 Ιουλίου 2022, ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα της ΓΓΠΠ για την Τρίτη 22 Αυγούστου έως την Πα-
ρασκευή 26 Αυγούστου 2022. 
 Η Υπηρεσία μας στο εν λόγω ρέμα «Παπουτσάρη» διενήργησε  επείγουσες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστα-
σης των πρανών πλησίον του τεχνικού του έργου του θέματος, διενεργώντας πολλαπλές αυτοψίες. Από τον Μάϊο
του 2022 που μειώθηκε η ροή του ρέματος και κατέστη δυνατή η προσβασιμότητα του τεχνικού, και διαπίστωσε ότι
εξελίσσεται σταδιακά φαινόμενο  διάβρωσης στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπουτσάρη» στο 4ο χλμ. της 4ης Επ.Ο.
Κατερίνης – Ν. Κεραμιδίου, με μερική καταστροφή της κοιτόστρωσης, στην κοίτη του ρέματος μεταξύ των ακρο-
βάθρων της παλιάς γέφυρας και των ακροβάθρων των εκατέρωθεν διαπλατύνσεων. Ο δυναμικός και εξελισσόμενος
χαρακτήρας αυτών επέβαλλε την άμεση εκπόνηση μελέτης και την πρόβλεψη εκτάκτου έργου αντιμετώπισης. Να το-
νιστεί η σημαντικότητα του παραπάνω τεχνικού καθώς: 

   α) Το εν λόγω τεχνικό βρίσκεται περίπου στο 4ο χιλιόμετρο της 4ης επαρχιακής οδού Κατερίνης– Ν.
Κεραμιδίου  λίγο  έξω  από  τον  οικισμό  (προς  την  πόλη,  πριν  το  Νοσοκομείο  και  πριν  τα  σχολικά
συγκροτήματα).
     β)  Η οδός αυτή είναι η μοναδική που συνδέει την πόλη και όλο το Νομό (εκτός από τα χωριά των
Πιερίων) με το Νοσοκομείο Κατερίνης (το μοναδικό στην πόλη και στο νομό), καθώς και με το σχολικό
συγκρότημα των  ΕΠΑΛ,  ενώ χρησιμοποιείται  και  ως  μία  από τις  δύο  προσβάσεις  του χιονοδρομικού
κέντρου  Ελατοχωρίου.
    γ) Η εναλλακτική διαδρομή από το κέντρο της πόλης προς το Νοσοκομείο έχει μήκος 48 και πλέον
χιλιομέτρων μέσω της Επ. Οδού Βρίας-Ρητίνης-Ελατοχωρίου,  με μέσο χρόνο διαδρομής μιας ώρας.

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία μας και παρά τη δυσχέρεια των αυτοψιών λόγω της συνεχόμενης ροής του πο-
ταμού  ακόμα και μέχρι τον μήνα Ιούλιο λόγω των αλλεπάλληλων βροχοπτώσεων, προέβη στην εκπόνηση των τε-
χνικών μελετών για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπουτσάρη»  στο συντομότερο δυ-
νατό χρόνο, μετά την εκδήλωση των φαινομένων καθίζησης ολίσθησης και μάλιστα, παρά το δυναμικό και εξελισ-
σόμενο χαρακτήρα αυτών ο οποίος επέβαλλε περαιτέρω παρακολούθηση έως την οριστικοποίησή τους. 
11. Ότι για την ανωτέρω περιοχή έχει εγκριθεί το έργο «Επείγουσες εργασίες στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπου-
τσάρη» στο 4ο χλμ. της 4ης Επ.Ο. Κατερίνης – Ν. Κεραμιδίου», στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών -
2η Τροποποίηση, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ006ΚΑΠ22.
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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.”.

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 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού
συμβουλίου”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ:
61777ΛΛ-ΤΗΣ)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

ε) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ:
61777ΛΛ-ΤΗΣ)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

στ)  την  υπ'  αριθμ.  20/02-03-2022  (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν)  Απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου περί «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου
του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει». 

ζ)  την  υπ.  αριθμ.  1/28-03-2022  απόφαση περί  “Εκλογή  Αντιπροέδρου  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164&2 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”  ( ΑΔΑ: Ψ3237ΛΛ-ΜΥΘ).

η) 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  κατά πλειοψηφία
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Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ. Τζιουβάρας Χρήστος και η κα. Αβραμίδου
Ελισσάβετ..

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τσεχελίδης  Ιωάννης και Χρυσομάλλης
Νικόλαος.

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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