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«Έγκριση  προσωρινών  κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων  για  επείγουσες  εργασίες
αποκατάστασης τεχνικού και οδοστρωμάτων
στα  πλαίσια  του  έργου:  «Αποκατάσταση
τεχνικού  στην  είσοδο  του  οικισμού  Αγ.
Ελένης».».

Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/ 28-03-2022
Αριθμ. Απόφασης 06/2022

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  28 Μαρτίου  2022,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  09:00  π.μ.
πραγματοποιήθηκε  η  1η τακτική  συνεδρίαση  του  έτους  2022 «με  τηλεδιάσκεψη»  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ.   212940(181)/23-03-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ.
Παρίση  Μπίλλια,  προς  όλα  τα  Μέλη  της  Επιτροπής,  η  οποία  επιδόθηκε  νόμιμα,  στις  23
Μαρτίου 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).

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  δεκαπέντε  (15)  από  τα  δεκαπέντε  (15)  μέλη  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
    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.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.
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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. 

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  η  επικεφαλής  της  παράταξης  “ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινα.

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το  6ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:   «Έγκριση
προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  για  επείγουσες  εργασίες  αποκατάστασης
τεχνικού και  οδοστρωμάτων στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στην

είσοδο του οικισμού Αγ. Ελένης».», και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή κ. Μπαλαξή
Δημήτριο Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Σερρών και τακτικό μέλος της Επιτροπής. 

Ο  κ.  Μπαλαξής έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  με  αριθμ.  Πρωτ.  οικ.   ΤΤ
203945(2077)/21-03-2022 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών,
της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακών  Ενοτήτων,  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα
εξής.

“Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 52, §1 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4313/2014.

2. Την υπ. αριθμ.  ΔΜΕΟ/Ο/613 του ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 905Β’/20-05-2011) απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και
οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων».

3. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87Α)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012.

4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ 30-09-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις”, και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.

5. Το Π.Δ. 133/27-12-2010 (Φ.Ε.Κ./Α΄/226/2010) Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4302 / Β΄ /30-12-2016 με θέμα:
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568 (192)/ 01/02/2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Προγραμματισμού και
Υποδομών περί “Αποφαινομένων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.”

7. Τη  2η  Ορθή  Επανάληψη  (13-03-2017)  της  με  Αριθμ.  Πρωτ.  Γ.Π.Κ.Μ  /οικ.94  /11-01-2017  Απόφασης  του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε
θέση ευθύνης, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.

8. Την  με  αρ.  πρωτ.  οικ.  72217(1346)/31-01-2022  (ΦΕΚ  458/Β/07-02-2022)  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα
της  καθώς  και  στην  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στους
Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.

9. Την με αριθμ. 104057(143)/10-02-2022 (ΦΕΚ 702/Β/16-02-2022) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών της
Π.Κ.Μ. για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»  σε  Προϊσταμένους  των  Υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Την υπ’ αριθμ. 20/2022 (Θέμα 8ο, Αριθμ. Συνεδ. 6η/02-03-2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Π.Κ.Μ. «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.

11. Την υπ’ αριθμ. 822073(8130)/ 21-12-2021 αρχική εισήγηση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών για έγκριση προσωρινών
μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας και εργοταξιακής σήμανσης.

12. Την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας που αφορά στο έργο : «Αποκατάσταση
τεχνικού  στην  είσοδο  του  οικισμού  Αγ.  Ελένης» που  συνέταξε  η  ΔΙΟΛΚΟΣ  3D ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
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την έκδοση απόφασης έγκρισης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας και εργοταξιακής σήμανσης
από το Περιφερειακό Συμβούλιο,  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως αυτή αποτυπώνεται στην θεωρημένη
από την υπηρεσία μας συνημμένη μελέτη και τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας , για  (6) έξι μήνες από την
ημερομηνία διαβίβασης της απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την
εκτέλεση εργασιών του έργου:  «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Αγ. Ελένης», καθώς και
την εκτροπή της κυκλοφορίας Αγίας Ελένης – Κωνσταντινάτου μέσω Πεπονιάς.

Θεωρείται δεδομένο ότι ο ανάδοχος θα υλοποιήσει με ευθύνη του και δαπάνες του όλη την προβλεπόμενη από τις
σχετικές μελέτες εργοταξιακή σήμανση για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.”

Ο  Πρόεδρος  διευκρίνισε  ότι  τα  προσωρινά  μέτρα  ρύθμισης  κυκλοφορίας  και  την
εργοταξιακή σήμανση  όπως αυτή αποτυπώνεται στην θεωρημένη από την υπηρεσία μελέτη
και ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας, για (6) έξι μήνες για την εκτέλεση εργασιών του έργου:
«Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Αγ. Ελένης», καθώς και την εκτροπή της
κυκλοφορίας  Αγίας Ελένης – Κωνσταντινάτου μέσω Πεπονιάς  ισχύει  μετά την έγκριση της
παρούσας από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης  και την
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 Τα Μέλη της Επιτροπής έκαναν δεκτή την διευκρίνιση του Προέδρου.

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).

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.  205343(273)/21-03-2022 διαβιβαστικό τoυ Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ Σερρών.
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Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει  τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας και την εργοταξιακή σήμανση
όπως  αυτή  αποτυπώνεται  στην  θεωρημένη  από  την  υπηρεσία  μελέτη  και  εγκρίνει  τον
αποκλεισμό  της  κυκλοφορίας,  για  (6)  έξι  μήνες  για  την  εκτέλεση  εργασιών  του  έργου:
«Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Αγ. Ελένης», καθώς και την εκτροπή της
κυκλοφορίας Αγίας Ελένης – Κωνσταντινάτου μέσω Πεπονιάς.

Η  παρούσα  έγκριση  τίθεται  σε  ισχύ  από  την  ημερομηνία  έγκρισης  της  από  τον
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης  και την δημοσίευσής της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

Επισημαίνεται ότι: “ο ανάδοχος θα υλοποιήσει με ευθύνη του και δαπάνες του όλη την
προβλεπόμενη  από  τις  σχετικές  μελέτες  εργοταξιακή  σήμανση  για  την  ρύθμιση  της
κυκλοφορίας”.

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. 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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739  E-mail :   persymb@pkm.gov.gr  
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