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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      
          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 6o

«Έγκριση  παραχώρησης  οικοδομικών
υλικών προς το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της
Ιεράς  Μητροπόλεως  Κασσανδρείας  «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ»,  από
απαλλοτριωμένο  κτίριο,  στα  πλαίσια του
Έργου:  ‘‘Οδικός  Άξονας  Θεσσαλονίκη  -
Κιλκίς - Δοϊράνη, τμήμα από Α/Κ Ασσήρου
έως  Α/Κ  Ν.  Σάντας’’.  Προϋπολογισμός
Μελέτης: 56.650.000,00€, Αριθμός Έργου:
2015ΕΠ00810006  ΣΑΕΠ  008/1,  ΟΠΣ
5000301,  Ανάδοχος:  ‘‘ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ
ΑΤΕ’’»

Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/02-07-2018
Αριθμ. Απόφασης 143/2018

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 

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 

E-mail : persymb@pkm.gov.gr
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συζήτησης του 9ου θέματος και αποχώρησε μετά την
ψήφιση του 5ου θέματος. 
16. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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.
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Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  6ο θέμα  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  παραχώρησης

οικοδομικών  υλικών  προς  το  Εκκλησιαστικό  Ίδρυμα  της  Ιεράς  Μητροπόλεως
Κασσανδρείας  «Ο  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ»,  από  απαλλοτριωμένο  κτίριο,  στα
πλαίσια του Έργου: ‘‘Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη - Κιλκίς - Δοϊράνη, τμήμα από Α/Κ
Ασσήρου  έως  Α/Κ  Ν.  Σάντας’’.  Προϋπολογισμός  Μελέτης:  56.650.000,00€,  Αριθμός
Έργου:  2015ΕΠ00810006  ΣΑΕΠ  008/1,  ΟΠΣ  5000301,  Ανάδοχος:  ‘‘ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ
ΑΤΕ’’» και  έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την
αριθμ.  πρωτ.  286709(4088)26-06-2018  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Π.Κ.Μ.,  η
οποία αναφέρει τα εξής:

«ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Το από 05.02.2018 έγγραφο αίτημα του Ιδρύματος «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ», (αρ.
πρ. ΔΤΕ/ΠΚΜ 109646/1477/05.03.2018),
β. Το ΦΕΚ 629Β/28.08.1989,
γ. Η 109646(1477)/02.05.2018 Εισήγηση της ΔΤΕ/ΠΚΜ,
δ. Η 1002/08.05.2018 (Πρακτικό 18ο) Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ,
ε. Το ΟΙΚ.Ε.211591(1674)/11.05.2018 έγγραφο της ΟΕ/ΠΚΜ,
στ. Η 787/06.06.2018 Γνωμοδότηση της ΝΥ/ΠΚΜ,
ζ. Το ΟΙΚ.Ε.284046(2239)/11.06.2018 έγγραφο της ΟΕ/ΠΚΜ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Α. Ιστορικό:
Με την υπ’ αρ. πρ. 9067/29.11.2010 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΚΜ, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από

09.11.2010 Δημοπρασίας  και  η  επιλογή  της  Εργοληπτικής  Εταιρίας  «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ  ΑΤΕ» ως
Αναδόχου του Έργου: «Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη - Κιλκίς - Δοϊράνη, τμήμα από Α/Κ Ασσήρου
έως Α/Κ Ν. Σάντας», Προϋπολογισμού Δημοπράτησης 56.650.000,00€. Το Έργο χρηματοδοτείται από
το ΕΠ της ΠΚΜ.

Η Σύμβαση του Έργου με την Ανάδοχο «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» υπεγράφη στις 28.03.2011,
σύμφωνα με την από 09.11.2010 Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου,  η μέση τεκμαρτή έκπτωση
ανέρχεται σε ποσοστό 36,20% επί του Προϋπολογισμού Δημοπράτησης και το οικονομικό αντικείμενο
της Σύμβασης σε 37.566.108,88€.

Το Έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013» με
την υπ’ αρ. πρ. 5949/03.06.2009 (Ορθή Επανάληψη στις 25.06.2009) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
ΠΚΜ και εντάχθηκε στη ΣΑΕ 008/8 με ενάριθμο 2009 ΕΠ 00880007 με την υπ’ αρ. πρ. 32334/ΔΕ-
4373/24.06.2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Με  την  παρούσα  εργολαβία  κατασκευάζεται  το  οδικό  τμήμα  «Κόμβος  Ασσήρου  –  Α/Κ  Νέας
Σάντας» μήκους 11,45km του Άξονα «Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη».

Η αρχή του Έργου (χ.θ. 0+680) τοποθετείται 1.600,00m περίπου μετά τον κόμβο Ασσήρου, που
κατασκευάζεται στον κάθετο άξονα Θεσσαλονίκης – Σερρών – Προμαχώνα της Εγνατίας Οδού, επί του
άξονα που προβλέπεται να ενώσει το Κιλκίς με το Λαγκαδά. Το πέρας του Έργου τον A/K Νέας Σάντας,
που έχει κατασκευαστεί με προηγούμενη εργολαβία και συνδέεται προσωρινά με το τοπικό δίκτυο και
την υφιστάμενη ΕΟ.

Β. Αντικείμενο της Εισήγησης:
Στο πλαίσιο της κατασκευής του εν λόγω Έργου συντελέστηκαν απαλλοτριώσεις προκειμένου να

αποκτηθούν από το Δημόσιο οι απαραίτητες εκτάσεις για την υλοποίησή του.
Κατά τη διαδικασία αυτή απαλλοτριώθηκε, μεταξύ άλλων, το ακίνητο ιδιοκτησίας «ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΤΕ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ»,  στην  περιοχή  Δρυμού  Θεσσαλονίκης,  το  οποίο  πρέπει  να  κατεδαφιστεί  και  τα
προϊόντα της καθαίρεσης περιέρχονται στην κυριότητα της ΠΚΜ. Τα υλικά που θα προκύψουν θα έχουν
σημαντικό  όγκο  και  θα  πρέπει  να  αποθηκευτούν  σε  χώρο  ιδιοκτησίας  ΠΚΜ  (π.χ.  εργοτάξιο
Δενδροποτάμου ΠΚΜ).

Δεδομένου  του  όγκου  που  θα  καταλαμβάνουν  και  της  έλλειψης  στεγασμένου  χώρου  για  τη
φύλαξή τους, αναγκαστικά θα αποτεθούν σε εξωτερικό χώρο, όπου υπάρχει κίνδυνος καταστροφής ή
κλοπής  τους  καθώς και  διάβρωσής  τους  από την  έκθεσή  τους  στις  εξωτερικές  καιρικές  συνθήκες,
ενδεχόμενο που θα οδηγούσε σε σταδιακή απαξίωσή τους.

Συνοπτικά, οι ποσότητες των κυριότερων υλικών από τα οποία αποτελείται  το εν λόγω κτίριο,
εκτιμώνται ως εξής:

Μεταλλικοί Φορείς Μορφοσίδηρου: 18,00m*30,50m*~35,00kg/m2 ≈ 19.215,00kg.
Πετάσματα (Panel) με χαλυβδόφυλλα εκατέρωθεν και πυρήνα πολυουρεθάνης (πλαγιοκάλυψης &

επικάλυψης): ~ 1.100,00m2.
Μεταλλική ανασυρώμενη εξώθυρα διαστάσεων: ~5,00m*5,00m.
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Με το (α.) σχετικό έγγραφό του το ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ.  «Ο  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ»  αιτήθηκε  προς  τη  ΔΤΕ/ΠΚΜ την  παραχώρηση  των  οικοδομικών  υλικών  αυτών  (πάνελ,
παράθυρα, σιδηροδοκούς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για οικοδομική χρήση) για
την αποπεράτωση γεωργοκτηνοτροφικής μονάδας υπό κατασκευή.

Από την έρευνα της Υπηρεσίας μας, προέκυψε ότι το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ», συνεστήθη με Απόφαση του Μητροπολίτη Κασσανδρείας, ενώ η Απόφαση Σύστασης καθώς
και το Καταστατικό Λειτουργίας αυτού δημοσιεύτηκαν στο (β.) σχετικό ΦΕΚ.

Σημειώνεται  επίσης  ότι  κατόπιν  επικοινωνίας  με  την  Ανάδοχο  «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ  ΑΤΕ»,
διατυπώθηκε η δέσμευση ότι προτίθεται να αναλάβει αδαπάνως τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά
των υλικών, που θα προκύψουν από την κατεδάφιση, αποκλειστικά σε ένα σημείο που θα συμφωνηθεί
από  κοινού  με  το  Εκκλησιαστικό  ίδρυμα  «Ο  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ»,  εντός  του  ιδιόκτητου
αγροκτήματος που βρίσκεται στην Ν. Τρίγλια Ν. Χαλκιδικής, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο (α.)
σχετικό.

Με  το  (γ.) σχετικό,  η  ΔΤΕ/ΠΚΜ  εισηγήθηκε  προς  την  ΟΕ/ΠΚΜ  την  παραχώρηση  στο
προαναφερθέν Εκκλησιαστικό Ίδρυμα των ανωτέρω οικοδομικών υλικών (καθώς και οποιοδήποτε υλικό
προκύψει από την κατεδάφιση και είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθεί για οικοδομική χρήση) από το
απαλλοτριωμένο κτίριο  ιδιοκτησίας «ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ» στην περιοχή του Δρυμού του
Νομού Θεσσαλονίκης.

Η  ΟΕ/ΠΚΜ  με  τη  (δ.) σχετική  Απόφασή  της,  ενέκρινε  την  αναβολή  του  θέματος  και  την
παραπομπή  του  στη  ΝΥ/ΠΚΜ,  προκειμένου  αφενός  μεν  αυτή  να  γνωματεύσει  αναφορικά  με  τη
δυνατότητα να παραχωρηθούν τα προαναφερθέντα υλικά με Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ, αφετέρου δε να
αποσταλεί συμπληρωματικό έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΚΜ, δια του οποίου να προσδιορίζεται η αξία των προς
παραχώρηση υλικών.

Η  (δ.) σχετική  Απόφαση,  απεστάλη  προς τη  ΝΥ/ΠΚΜ και  προς τη  ΔΤΕ/ΠΚΜ για  περαιτέρω
διερεύνηση με το (ε.) σχετικό, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 225, του Ν. 3852/2010.

Με  τη  (στ.) σχετική  Γνωμοδότηση,  η  ΝΥ/ΠΚΜ απεφάνθη  ότι  η  δωρεά κινητών  και  ακινήτων
πραγμάτων της ΠΚΜ ανήκει  στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ (ΠΣ/ΠΚΜ),
προσθέτοντας ότι η επιχειρούμενη δωρεά είναι νόμιμη, υπό την έννοια ότι δεν συνιστά απαγορευμένη
μεταβολή  του  σκοπού  της  απαλλοτρίωσης,  εφόσον  πρόκειται  για  υλικά  που  περιέρχονται  στην
κυριότητα της ΠΚΜ επ’ ευκαιρία της απαλλοτρίωσης, δίχως να αποτελούν το σκοπό αυτής. Η Υπηρεσία
μας έλαβε γνώση της ανωτέρω Γνωμοδότησης της ΝΥ/ΠΚΜ, με το (ζ.) σχετικό.

Γ. Εκτίμηση κόστους των προς παραχώρηση υλικών:
Για την εκτίμηση κόστους των προς παραχώρηση υλικών, που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β της

παρούσας, λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι παραδοχές:
i. Ως υλικά, δεν δύνανται να υπαχθούν στα Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών Δημοσίων Έργων

τα οποία τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής, καθόσον δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς, της
προμήθειας  των  μικροϋλικών  σύνδεσης,  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  ικριωμάτων,  των  εργασιών
ανέγερσης  και  συναρμολόγησης,  των  ασφαλιστικών  εισφορών,  του  εργολαβικού  οφέλους  και  των
γενικών εξόδων κλπ.

ii. Ως μεταχειρισμένα υλικά κατεδάφισης, παρουσιάζουν προφανή απομείωση αξίας λόγω της
χρόνιας  χρήσης,  κόπωσης  και  φθοράς  και  κατά  την  αποσυναρμολόγηση  είναι  πολύ  πιθανό  να
υποστούν και δευτερογενή πρόσθετη επιβάρυνση - φθορά.

iii. Ως αυτοτελή υλικά, ακόμη και αν επιχειρηθεί η αξιοποίησή τους, είναι πρακτικά αδύνατο να
χρησιμοποιηθούν  πλήρως  με  τις  σημερινές  τους  διαστάσεις  σε  νέα  κατασκευή,  καθώς  κάθε  νέος
αρχιτεκτονικός ή στατικός σχεδιασμός μεταλλικών κτιρίων, απαιτεί εξαιρετική ακρίβεια και καταλήγει σε
αυστηρούς  περιορισμούς  για  χρήση συγκεκριμένων διατομών,  ακριβούς  μήκους,  όπου σε  απόλυτα
ορισμένες θέσεις δημιουργούνται συνδέσεις, οπές κλπ. Συνεπώς ούτε ως καινούργια υλικά δύνανται να
κοστολογηθούν,  καθόσον  οποιαδήποτε  πιθανή  επιχείρηση  εκμετάλλευσής  τους,  θα  καταλήξει  σε
απότμηση και απόρριψη πλεονάζοντος υλικού.

iv. Δεν υπάρχει πρότυπο τιμολόγιο μεταχειρισμένων υλικών Δημοσίων Έργων, το οποίο τυγχάνει
υποχρεωτικής εφαρμογής.

Με βάση τις προαναφερθείσες παραδοχές, επιχειρείται η εκτίμηση κόστους με βάση τρέχουσες
ρεαλιστικές  τιμές που ισχύουν,  στην υποθετική περίπτωση που η ΠΚΜ αποφάσιζε  να εκποιήσει  τα
προαναφερθέντα υλικά, με διαδικασία βέβαια που για τις Τεχνικές Υπηρεσίες είναι παντελώς άγνωστη.
Συγκεκριμένα:

Πίνακας Εκτίμησης Κόστους:
α/α Υλικά Μονάδα

Μέτρησης
Ποσότητα Τιμή

Μονάδας
Δαπάνη

(€)
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(€)

1 Μεταλλικοί Φορείς Μορφοσίδηρου kg ~19.215,00 *~0,19 ~3.650,00
2 Πετάσματα (Panel) με 

χαλυβδόφυλλα εκατέρωθεν και 
πυρήνα πολυουρεθάνης 
(πλαγιοκάλυψης & επικάλυψης)

m2 ~1.100,00 **~3,00 ~3.300,00

3 Μεταλλική ανασυρόμενη εξώθυρα 
διαστάσεων ~5,00 x 5,00

τεμάχιο 1,00 ***~500,00 ~500,00

ΣΥΝΟΛΟ ~7.450,00
Σημ

: * Η τιμή αυτή ισχύει για την πώληση χάλυβα ως σκραπ στις 18.06.2018 (~190,00€/tn)
** Η τιμή αυτή εκτιμάται, δεδομένου ότι η προμήθεια καινούργιων Panels σε κατά παραγγελία, 
διαστάσεις χωρίς απώλεια πλεονάζοντος υλικού, υπολογίζεται ~15,00€/m2

*** Η τιμή αυτή εκτιμάται, δεδομένου ότι η προμήθεια αντίστοιχης καινούργιας εξώθυρας, 
υπολογίζεται ~4.000,00€/τεμάχιο

(Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

Κατόπιν των ανωτέρω, λόγω του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του αιτήματος και του κοινωνικού
έργου  που  παρέχεται  από  το  Εκκλησιαστικό  Ίδρυμα  της  Ιεράς  Μητροπόλεως  Κασσανδρείας  «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ»,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την παραχώρηση στο προαναφερθέν Εκκλησιαστικό  Ίδρυμα των ανωτέρω οικοδομικών υλικών

(καθώς  και  οποιοδήποτε  υλικό  προκύψει  από  την  κατεδάφιση  και  είναι  δυνατόν  να
επαναχρησιμοποιηθεί για οικοδομική χρήση) από το απαλλοτριωμένο κτίριο ιδιοκτησίας «ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ» στην περιοχή του Δρυμού του Νομού Θεσσαλονίκης.

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

 
Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  την  παραχώρηση στο  εκκλησιαστικό  ίδρυμα  «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ»,
των κάτωθι οικοδομικών υλικών:

α/α Υλικά
Μονάδα

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(€)

Δαπάνη
(€)

1 Μεταλλικοί Φορείς Μορφοσίδηρου kg ~19.215,00 *~0,19 ~3.650,00

2

Πετάσματα (Panel) με 
χαλυβδόφυλλα εκατέρωθεν και 
πυρήνα πολυουρεθάνης 
(πλαγιοκάλυψης & επικάλυψης)

m2 ~1.100,00 **~3,00 ~3.300,00

3
Μεταλλική ανασυρόμενη εξώθυρα 
διαστάσεων ~5,00 x 5,00

τεμάχιο 1,00 ***~500,00 ~500,00

ΣΥΝΟΛΟ ~7.450,00
Σημ

: * Η τιμή αυτή ισχύει για την πώληση χάλυβα ως σκραπ στις 18.06.2018 (~190,00€/tn)
** Η τιμή αυτή εκτιμάται, δεδομένου ότι η προμήθεια καινούργιων Panels σε κατά παραγγελία, 
διαστάσεις χωρίς απώλεια πλεονάζοντος υλικού, υπολογίζεται ~15,00€/m2

*** Η τιμή αυτή εκτιμάται, δεδομένου ότι η προμήθεια αντίστοιχης καινούργιας εξώθυρας, 
υπολογίζεται ~4.000,00€/τεμάχιο

(Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
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(καθώς  και  οποιοδήποτε  υλικό  προκύψει  από  την  κατεδάφιση  και  είναι  δυνατόν  να
επαναχρησιμοποιηθεί  για  οικοδομική  χρήση),  από  το  απαλλοτριωμένο  κτίριο  ιδιοκτησίας
«ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ» στην περιοχή του Δρυμού του Νομού Θεσσαλονίκης.

Αποχή από την ψηφοφορία δήλωσαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Π. Καζαντζίδης, Ε.
Σαρηγιαννίδης, Δ. Μούρνος, Χ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου, Χ. Μπουφίδου, Ν. Χρυσομάλλης,
Φ. Γραικός και Ν. Σιώης.

Κατά  ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  Δ.  Χαραλαμπίδου,  Γ.  Θεοδωρόπουλος,  Λ.
Τόσκας, Α. Χειμώνας, Β. Ρέβας, Τ. Ρακιτζή και Θ. Ιγνατιάδης.

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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