
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 10o  
  

«Έγκριση  προσωρινών  κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων  για  την  κατασκευή  του  Ι.Κ.
Κεραμιδίου Κ3 (Γ΄ και Δ΄ Φάση κατασκευής),
στα  πλαίσια  κατασκευής  του  Έργου:
«Υπολειπόμενες  εργασίες  Περιφερειακής
Οδού Κατερίνης».
Προϋπολογισμός: 15.400.000,00€
Χρηματοδότηση:  2016  ΕΠ  00810010,  ΣΑΕΠ
0081, ΟΠΣ: 5000760
Ανάδοχος:  Κ/ΞΙΑ «ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ – Γ.  ΠΕΤΡΗΣ
ΑΤΕ»».

Αριθμ. Συνεδρίασης 3η/ 16-05-2022
Αριθμ. Απόφασης 21/2022

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  16 Μαΐου  2022,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  09:30  π.μ.
πραγματοποιήθηκε  η  3η τακτική  συνεδρίαση  του  έτους  2022 «με  τηλεδιάσκεψη»  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. οικ. 336309(334)/12-05-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής
κ. Παρίση Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις  12
Μαΐου 2022, 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).

Από  τα   δεκαπέντε  (15)  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  στη  συνεδρίαση
παραβρέθηκαν δεκατέσσερα (14) μέλη (δεκατρία (13) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό).
Απόν  ήταν  οι  κ.κ.  Νεστορόπουλος  Απόστολος  και  Τζηρίτης  Δημήτριος  τακτικά  μέλη  της
Επιτροπής.

    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. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ(τακτικό μέλος)
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)
8. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (τακτικό μέλος)
9. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ (τακτικό μέλος)
10. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)

1. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
(τακτικό μέλος)
2. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό 
μέλος)
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11. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)
12. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τακτικό μέλος)
13. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (τακτικό μέλος)
14. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αναπληρωματικό 

μέλος)

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

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.  Ο  Πρόεδρος  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) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το  10ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:  «Έγκριση
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του Ι.Κ. Κεραμιδίου Κ3 (Γ΄
και  Δ΄  Φάση  κατασκευής),  στα  πλαίσια  κατασκευής  του  Έργου:  «Υπολειπόμενες
εργασίες  Περιφερειακής  Οδού  Κατερίνης».  Προϋπολογισμός:  15.400.000,00€
Χρηματοδότηση:  2016  ΕΠ  00810010,  ΣΑΕΠ  0081,  ΟΠΣ:  5000760  Ανάδοχος:  Κ/ΞΙΑ

«ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ»».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ. 259841(2730)/28-04-2022

εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της
Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η
οποία αναφέρει τα εξής:

“ΘΕΜΑ: Εισήγηση  για  την  Έγκριση  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  για  την  κατασκευή  του  Ι.Κ.
Κεραμιδίου Κ3 (Γ΄ και  Δ΄ Φάση κατασκευής), στα πλαίσια κατασκευής του Έργου:  «Υπολειπόμενες εργασίες
Περιφερειακής Οδού Κατερίνης»
Προϋπολογισμός: 15.400.000,00€
Χρηματοδότηση: 2016 ΕΠ 00810010, ΣΑΕΠ 0081, ΟΠΣ: 5000760

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ «ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016).
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010).
3. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010), όπως τροπο-
ποιήθηκε ύστερα από την υπ’ αρ. 81320 και 77909/01.12.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΑΔΜ – Θ (ΦΕΚ
4302Β/30.12.2016).
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31.01.2013) με θέμα: "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσε-
ων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (42Α), αρμοδιότητας των Περιφε-
ρειών".
5. Την υπ’ αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ./61/13.01.2022 (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας, περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της ΠΚΜ (ΦΕΚ
27/ΥΟΔΔ/20.01.2022).
6. Την υπ’ αρ. πρ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΦΕΚ 458Β/07.02.2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας περί Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων και  άλλων πράξεων  «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους  Αντιπεριφε-
ρειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων / Αυτοτελών Διευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων / Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας και συγκεκριμένα το Άρθρο 2, Παρ. Α6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της
ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους.
7. Την υπ’ αρ. 20/2022 Απόφαση (Συνεδρίαση 6η/02.03.2022 – Θέμα 8ο) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρ-
θρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει», με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες – για συζήτηση και λήψη
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αποφάσεων των θεμάτων που εισηγούνται οι Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Εσωτε-
ρικής Οργάνωσης & Λειτουργίας και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών – στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής.
αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
8. Τα συμβατικά τεύχη του Έργου του θέματος.

9. Την από 25.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΟΓΧ7ΛΛ-ΨΘΗ & ΑΔΑΜ: 19SYMV005909579 2019-11-26) υπογραφείσα Σύμβαση
του Έργου του θέματος.
10. Την υπ’ αρ. πρ. Οικ.110394(1623)/18.02.2020/ΔΤΕ/ΠΚΜ Απόφαση (ΑΔΑ: 610Η7ΛΛ-ΘΟΑ) με την οποία ορί-
στηκαν οι επιβλέποντες του Έργου.
11. Την υπ’ αρ. πρ. 300/11.04.2022 υποβολή από την Ανάδοχο Κ/Ξ της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων του θέματος.
12. Τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του Ι.Κ. Κεραμιδίου Κ3 (Γ΄ και Δ΄ Φάση
κατασκευής), όπως αυτή εγκρίθηκε από το ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, η οποία περιλαμβάνει Τεχνική έκθεση και σχέδια
προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης.
13. Την από 21.04.2022 σύμφωνη γνώμη του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Πιερίας και την από 26.04.2022 σύμφωνη γνώμη
του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης, για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση της κατασκευής του κόμβου του θέματος.
14. Το γεγονός ότι η παραπάνω εργοταξιακή σήμανση δεν επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Έργου του θέματος.

και επειδή:
Στην περιοχή του Έργου διασταυρώνονται η Επ.Ο. 4 προς Νοσοκομείο - Ν. Κεραμίδι με κατεύθυνση Ανα-

τολή-Δύση και η Επ.Ο. 3 προς Π. Κεραμίδι με κατεύθυνση Νοτιοανατολικά - Βορειοδυτικά. Η διασταύρωσή τους γί-
νεται  υπό οξεία γωνία και  σήμερα (προ της κατασκευής της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης, διαμορφώνεται  με
ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο.

Η χάραξη της υπό κατασκευή Περιφερειακής Οδού Κατερίνης στην περιοχή έχει κατεύθυνση από Νοτιοδυτι -
κά προς Βορειοανατολικά και πρώτα διασταυρώνεται με την Επ.Ο. 4 (νότια) και ακολούθως με την Επ.Ο. 3 (βόρεια)
δυτικά του υφιστάμενου σηματοδοτούμενου κόμβου.

Ο συνολικός σχεδιασμός του κόμβου Κ3 περιλαμβάνει την κατασκευή δύο ισόπεδων κυκλικών κόμβων και
συνδετήριου τμήματος οδού μεταξύ των Επ.Ο. 3 & 4. Πρόκειται για ένα δίιχνο τετρασκελή ισόπεδο κυκλικό κόμβο
στη διασταύρωση της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης με την Επ.Ο. 4 και ένα μονόιχνο τρισκελή ισόπεδο κυκλικό
κόμβο στη διασταύρωση της Επ.Ο. 4 με το συνδετήριο τμήμα μεταξύ των Επ.Ο. 3 & 4. Μετά την ολοκλήρωση του
συνολικού σχεδιασμού θα καταργηθεί τμήμα της Επ.Ο. 3 μήκους περί τα 500μ από τη Χ.Θ. 2+500 έως τη Χ.Θ.
3+000. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας του θα γίνεται μέσω της Επ.Ο. 4 και του συνδετήριου τμήματος μεταξύ
των δύο Επ.Ο. 3 & 4.

Μέχρι τώρα στα πλαίσια του Έργου του θέματος έχει κατασκευασθεί ο τετρασκελής ισόπεδος κυκλικός κόμ-
βος, ο τρισκελής κυκλικός κόμβος και το συνδετήριο τμήμα μεταξύ των δύο Επ.Ο. 3 & 4 (Φάσεις Α΄ και Β΄).

Η παρούσα μελέτη Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων εκπονείται στα πλαίσια κατασκευής του Έργου "ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ" με
Ανάδοχο την Κ/Ξ Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, αφορά στις απαραίτητες προσωρινές ρυθμίσεις κυκλο-
φορίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του κόμβου Κ3 σε δύο Φάσεις (Γ΄ και  Δ΄) όπως περιγράφονται παρα-
κάτω:

Γ΄ ΦΑΣΗ:
Η προτεινόμενη Γ΄ Φάση αφορά την απόδοση στην κυκλοφορία του ήδη κατασκευασμένου τετρασκελή κυ-

κλικού κόμβου, στη συμβολή της υπό κατασκευή Περιφερειακής Οδού Κατερίνης με την Επ.Ο. 4. Οι επεμβάσεις
αφορούν στη διοχέτευση της κυκλοφορίας διαμέσω της Επ.Ο. 4 με αποκλεισμένη από την κυκλοφορία την Περιφε-
ρειακή Οδού, όπου ακόμα εκτελούνται εργασίες.

Στη φάση αυτή της εργοταξιακής λειτουργίας του, με δεδομένο ότι δεν θα συμμετάσχει η Περιφερειακή Οδός
(τετράιχνη οδός) στις κινήσεις, ο κόμβος καλείται να εξυπηρετήσει μόνο την δίιχνη Επ.Ο. 4 και συνεπώς να λειτουρ-
γήσει ως μονόιχνος. Για τη μονόιχνη λειτουργία του πρέπει να εξασφαλίζεται λωρίδα πλάτους 6,0μ. Αυτή η διαμόρ-
φωση εξυπηρετεί τη διέλευση του οχήματος σχεδιασμού (φορτηγού ημιρυμουλκούμενο 16,5μ).

Με την παραπάνω διάταξη αξιοποιείται το σύνολο των έργων του συνολικού σχεδιασμού, δεν απαιτούνται
νέες διανοίξεις και όλες οι κινήσεις επιτυγχάνονται εντός ήδη διατιθέμενων ορίων απαλλοτρίωσης. Επιπλέον τοποθε-
τείται η μόνιμη σήμανση που αφορά στο συγκεκριμένο τμήμα, με μικρές προσαρμογές, δεδομένου ότι εναρμονίζεται
πλήρως με τις δυνατές κατευθύνσεις και τοποθετούνται επιπλέον κάποιες εργοταξιακές πληροφοριακές πινακίδες. Η
χρονική διάρκεια της Γ΄ Φάσης θα είναι δύο (2) μήνες και στη συνέχεια θα υλοποιηθεί άμεσα η Δ΄ Φάση εργοταξια-
κής σήμανσης που περιγράφεται παρακάτω.

Δ΄ ΦΑΣΗ:
Η Δ΄ Φάση αφορά την απόδοση στην κυκλοφορία του ήδη κατασκευασμένου τετρασκελή κόμβου, στη συμ-

βολή της υπό κατασκευή Περιφερειακής Οδού Κατερίνης με την Επ.Ο. 4. Οι επεμβάσεις αφορούν στη διοχέτευση
της κυκλοφορίας διαμέσω της Επ.Ο. 4 με επιπλέον τη λειτουργία (σύνδεση) και της Περιφερειακής Οδού μόνο όμως
στην κατεύθυνση από και προς Βορρά (από και προς κόμβο Γανόχωρας Κ4). Ο κλάδος προς Νότο της Περιφερεια-
κής Οδού Κατερίνης (προς κόμβο Κ2 Ανδρομάχης) παραμένει κλειστός γιατί εκτελούνται εργασίες κατασκευής.

Με την προτεινόμενη Δ΄ Φάση κατασκευής της προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης η διοχέτευση της κυ-
κλοφορίας επιτυγχάνεται ως εξής:
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Τα οχήματα που κινούνται από Κατερίνη προς Π. Κεραμίδι (Επ.Ο. 3) και προς Ν. Κεραμίδι (Επ.Ο. 4) και αντί -
στροφα θα κινηθούν διαμέσω του τελικού σχεδιασμού του συστήματος των δύο κόμβων. Από Ανατολικά (Κατερίνη)
προς Δυτικά (Π. Κεραμίδι – Ν. Κεραμίδι) διασχίζουν τον τετρασκελή κυκλικό κόμβο και στη συνέχεια μέσω του τρι -
σκελούς κυκλικού κόμβου κατευθύνονται είτε προς Π. Κεραμίδι είτε προς Ν. Κεραμίδι. Για την αντίστροφη κίνηση
από Δυτικά προς Ανατολικά οι οδηγοί κινούνται αρχικά διαμέσω του τρισκελούς κυκλικού κόμβου και στη συνέχεια
διαμέσω του τετρασκελούς κυκλικού κόμβου.

Στη φάση αυτή της εργοταξιακής λειτουργίας του, δεδομένο είναι ότι θα συμμετάσχει και η Περιφερειακή
Οδός (τετράιχνη οδός) στις κινήσεις αλλά μόνο στο Βόρειο τμήμα της προς τον κόμβο Κ4 και την ΠΕΟ Θεσσαλονί -
κης Κατερίνης χωρίς να λειτουργήσει διαμπερώς ως τετράιχνη οδός. Συνεπώς ο κόμβος καλείται να εξυπηρετήσει
μόνο τη σύνδεση με την δίιχνη Επ.Ο. 4 και άρα θα πρέπει λειτουργήσει ως μονόιχνος. Για τη μονόιχνη λειτουργία
του πρέπει να εξασφαλίζεται λωρίδα πλάτους 6,0μ. διαμόρφωση που επιτυγχάνεται με την ανάλογη Εργοταξιακή Σή-
μανση. Για τον περιορισμό της τετράιχνης διατομής της Περιφερειακής Οδού σε δίιχνη γίνεται κατάλληλη προσαρμο-
γή των λωρίδων της σε μήκος περί τα 100μ με την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης που εκτείνεται στα 400μ. Για
τον κυκλικό κόμβο η διαμόρφωση εξυπηρετεί τη διέλευση του οχήματος σχεδιασμού.

Με την παραπάνω διάταξη αξιοποιείται το σύνολο των έργων του συνολικού σχεδιασμού, δεν απαιτούνται
νέες διανοίξεις και όλες οι κινήσεις επιτυγχάνονται εντός ήδη διατιθέμενων ορίων απαλλοτρίωσης. Επιπλέον τοποθε-
τείται η μόνιμη σήμανση που αφορά στο συγκεκριμένο τμήμα, με μικρές προσαρμογές, δεδομένου ότι εναρμονίζεται
πλήρως με τις δυνατές κατευθύνσεις και τοποθετούνται επιπλέον κάποιες εργοταξιακές πληροφοριακές πινακίδες.

Η εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών της Δ΄ Φάσης θα διαρκέσει έως την ολοκλήρωση της κατασκευ-
ής της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης. Η συνολική χρονική ισχύς των παραπάνω περιγραφόμενων φάσεων εργο-
ταξιακής σήμανσης θα διαρκέσει έως τις 09 Μαρτίου 2023, σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών νωρίτερα, η
περιοχή του κόμβου θα αποδοθεί άμεσα στην κυκλοφορία.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του Ι.Κ. Κεραμιδίου Κ3 (Γ΄ και Δ΄

Φάση κατασκευής) του Έργου του θέματος.”

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  υπ.  αρ.  642/24-9-2021  εγκύκλιο  (Α.Δ.Α.:  65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε)  της  Γενικής
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών,

ε)  την  αριθμ.  7281/2019  (21.06.2019)  απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης,  με  την  οποία  επικυρώθηκαν  τα  αποτελέσματα  των  εκλογών  που
διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,

στ) 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»,

ζ)  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». 

η)  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).
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θ) 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”.

ι)  το  με  αρ.  Πρωτ.   497/28-04-2022  διαβιβαστικό  από  το  Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών & Δικτύων.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις  προσωρινές  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  για  την  κατασκευή  του  Ι.Κ.
Κεραμιδίου  Κ3  (Γ΄  και  Δ΄  Φάση  κατασκευής)  του  Έργου:  «Υπολειπόμενες  εργασίες
Περιφερειακής Οδού Κατερίνης», Προϋπολογισμού: 15.400.000,00€ με Χρηματοδότηση: 2016
ΕΠ 00810010, ΣΑΕΠ 0081, ΟΠΣ: 5000760 και Ανάδοχο: Κ/ΞΙΑ «ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ
ΑΤΕ» όπως περιγράφονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τζιουβάρας Χρήστος και Τσεχελίδης
Ιωάννης.

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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