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«Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης 
του υποέργου ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ -  ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ 
ΡΕΜΑΤΩΝ¨  του έργου «Αποκαταστάσεις 
καταστροφών  από τη θεομηνία της 22ης 
Νοεμβρίου 2019 στη Π.Ε Χαλκιδικής» 
που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 808 
του ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι και αφορούν 
στη γεωγραφική περιοχή όλης της  Π.Ε. 
Χαλκιδικής.» 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/24-06-2020 
Αριθμ. Απόφασης 74/2020 
 
 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 8η συνεδρίαση «με τηλεδιάσκεψη» της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ 316057(460)/ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΛΑΛΗΨΗ/19-06-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Παρίση 
Μπίλλια, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 19 Ιουνίου 2020, 

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 συμμετείχαν και τα (14) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – από τα 
συνολικά 14 Μέλη.  

 
                        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. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος) 
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)  
8. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)  
9. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
10. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος) 
11. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος)  
12. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)  
13. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος)  
14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος) 
 

 

 

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΨΤ77ΛΛ-ΚΨΣ



 

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862  
E-mail : persymb@pkm.gov.gr 

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

βαθμού Α. 

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: «Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης 
του υποέργου ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ -  ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ 
ΡΕΜΑΤΩΝ¨  του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών  από τη θεομηνία της 22ης 
Νοεμβρίου 2019 στη Π.Ε Χαλκιδικής» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ – 
Εθνικοί Πόροι και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή όλης της  Π.Ε. Χαλκιδικής.» και έδωσε το 

λόγο στον αρμόδιο εισηγητή κ. Τζηρίτη Δημήτριο Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Χαλκιδικής και 
τακτικό μέλος της Επιτροπής. 
Ο κ. Τζηρίτης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 302071/1573 οίκοθεν /15-06-2020 
εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία 
αναφέρει τα εξής: 
 

“ Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
3. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ226/Α/27-12-10) όπως 

τροποποιήθηκε με Τις υπ’ αριθ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε 

η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 

27-12-2010). 

4. 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. 

5. Την υπ’ αριθμ. 7281/2019 (21.6.2019) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Περί 

Ανακήρυξης του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ., των Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων και των 

Περιφερειακών Συμβούλων για την περίοδο 1.9.2019 έως 31.12.2023, 

6. Την υπ' αριθμ. Οικ. 570607(7712)/12.09.2019(ΦΕΚ 3475/Β΄/16.09.2019) (ΑΔΑ:6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3), Απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους 

Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας», 

7. Την υπ' αριθμ.οικ. 638572(8681)/11.10.2019 (ΦΕΚ 3745/τ.Β΄/10.10.2019) απόφαση Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους 

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και 

παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

(ΑΔΑ:Ω9ΛΥ7ΛΛ-Κ68), 

8. Την υπ' αριθμ. 169/2019 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 

9. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7767 / 30-10-2019 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με θέμα 

«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων». 

10. Την υπ' αριθμ. 5162/11-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΓΦ46ΜΚ6Π-ΙΜΙ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας, η οποία παρατάθηκε με την υπ’ αριθμό 0153/09.01.2020 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΙΧ746ΜΤΛΒ-Λ33) με θέμα την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας,  επί του οδικού άξονα Πολυγύρου – Αγίου Όρους, της Περιφερειακής Ενότητας 

Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη 

διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, 

καταιγίδες, ριπαίοι θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 22 Νοεμβρίου 2019 στις παραπάνω  

περιοχές.   

11. Το με Α.Π. ΚΡΞ/746118 (5365)/27-11-2019 έγγραφο της ΑΔΠΠ ΠΚΜ, με θέμα "Κήρυξη σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης  των Δήμων Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Σιθωνίας, Κασσάνδρας και Αριστοτέλη της 

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

12. Το Τεχνικό Δελτίο το οποίο είναι αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006833853 του έργου 

«Αποκαταστάσεις καταστροφών  από τη θεομηνία της 22ης Νοεμβρίου 2019 στη Π.Ε Χαλκιδικής» 

(ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ) 

13. Την αρ. πρ. 52265/26-05-2020 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Έγκριση 

Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕΠ 808 του έργου με κωδικό  

2020ΕΠ80800000 τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22ης 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και προϋπολογισμού  2.000.000,00 € 

14.  Το παρακάτω υποέργο με α/α 7 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και προϋπολογισμού  

2.000.000,00 € 

Α/α Αριθμός 

Υποέργου 
Τίτλος Υποέργου Προϋπ/σμός 

1 7ο 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 

2.000.000,00 

€ 

15. 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 διαδικασία στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, αν λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.  

          Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:  
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E-mail : persymb@pkm.gov.gr 

α) οι προϋποθέσεις της ύπαρξης απρόβλεπτων γεγονότων 

 β) η διαπίστωση κατεπείγουσας ανάγκης, η εξυπηρέτηση της οποίας καθίσταται αδύνατη με την τήρηση των 

προθεσμιών 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 

κατεπείγουσας ανάγκης. Ως απρόβλεπτα δε γεγονότα νοούνται εκείνα τα αιφνίδια ή ασυνήθη πραγματικά 

περιστατικά τα 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. 

16. 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 της 22ας  Νοεμβρίου 2019,    με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που έπληξαν τον οδικό 

άξονα  Πολυγύρου – Αγίου Όρους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,  καθώς και τα συνεχιζόμενα 

φαινόμενα ακραίων καιρικών συνθηκών όπως αναφέρονται στο αίτημα παράτασης  κήρυξης της ΠΕ σε 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κατέστησαν δυσχερείς και χρονοβόρες τις καταγραφές των προκληθεισών 

βλαβών με αποτέλεσμα η εκπόνηση των τεχνικών μελετών αντιμετώπισης αυτών να γίνουν στο 

συντομότερο δυνατό χρόνο, μετά την εκδήλωση των φαινομένων καθίζησης ολίσθησης και μάλιστα, παρά 

το δυναμικό και εξελισσόμενο χαρακτήρα αυτών ο οποίος επέβαλλε περαιτέρω παρακολούθηση έως την 

οριστικοποίησή τους. 

17.  Ότι για τις ανωτέρω περιοχές έχει εγκριθεί το τεχνικό δελτίο των αποκαταστάσεων, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, στο οποίο προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι άκρως επείγουσες ανάγκες καθαρισμού των 

οδικών δικτύων, καθαρισμός ερεισμάτων, στραγγιστικών τάφρων καθώς επίσης άρση των καταπτώσεων, 

αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος και σήμανσης 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Τη δημοπράτηση του παρακάτω αναφερομένου έργου με τη διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος και των επαπειλούμενων περαιτέρω καταστροφών, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. Πρόκειται για το 7ο υποέργo  του έργου 

που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 808 του 2020 με κωδικό  2020ΕΠ80800000, με τίτλο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000,00 €.  

Το εν λόγω υποέργο 7 αφορά αποκαταστάσεις των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έκτακτα 

καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2019 και είναι το παρακάτω: 

Πηγή 

χρηματοδότησης 
ΚΩΔ. ΧΡΗΜ. 

ΕΡΓΟΥ Ε.Π. 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 

808 του 2020 
2020ΕΠ80800000 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -  

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΡΕΜΑΤΩΝ 

2.000.000,00 € 

 
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που 

ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) 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 

mailto:persymb@pkm.gov.gr
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862  
E-mail : persymb@pkm.gov.gr 

ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 

γ) 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” . 

δ) 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” 

ε) 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”, 

στ) 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”, 

ζ) 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”. 

η) το με αρ. πρωτ. 01α(417)/18-06-2020 διαβιβαστικό από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Χαλκιδικής. 

 
Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
 Εγκρίνει τη δημοπράτηση του παρακάτω αναφερομένου έργου με τη διαδικασία προσφυγής με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος και των 
επαπειλούμενων περαιτέρω καταστροφών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 32 
του Ν. 4412/2016. Πρόκειται για το 7ο υποέργo  του έργου που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της 
ΣΑΕΠ 808 του 2020 με κωδικό  2020ΕΠ80800000, με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και συνολικό 
προϋπολογισμό 2.000.000,00 €.  
Το εν λόγω υποέργο 7 αφορά αποκαταστάσεις των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έκτακτα 
καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2019 και είναι το παρακάτω: 

Πηγή 

χρηματοδότησης 

ΚΩΔ. ΧΡΗΜ. 

ΕΡΓΟΥ Ε.Π. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 

808 του 2020 
2020ΕΠ80800000 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -  
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΡΕΜΑΤΩΝ 

2.000.000,00 € 

 
Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θ. Ιγνατιάδης. 
 

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 
ακολούθως: 

                                                                                                     Ο Πρόεδρος  της                                                                                              
                                                                                        Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                 
            
 
 

Η Γραμματέας 
 

 
Ελένη Μυρωνίδου 
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