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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 4o  

«Έγκριση για τη 2η τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 10/26-01-2018  (ΑΔΑ:Ω29Ν7ΛΛ-Α61)
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
με  θέμα  «Έγκριση  σύναψης
προγραμματικής  σύμβασης  για  την
υλοποίηση  του  έργου  «Κατασκευή  και
βελτίωση  δρόμων  Δήμου  Αλεξάνδρειας»,
τον  ορισμό  εκπροσώπων  με  τους
αναπληρωτές  τους  που  θα  συμμετέχουν
στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης
εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής
σύμβασης  και  την  εξουσιοδότηση
υπογραφής  της  προγραμματικής
σύμβασης  εκ  μέρους  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  στον
Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.  Ημαθίας  κ.
Καλαϊτζίδη  Κωνσταντίνο»,  ως  προς  το
μέρος  αυτών  που  αφορά  τον  ορισμό
εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του που
θα  συμμετέχει  στην  Τριμελή  Επιτροπή
Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της
προγραμματικής σύμβασης.»

Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/20-01-2020
Αριθμ. Απόφασης 5/2020

  Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.
στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας  198,  Θεσσαλονίκη),  συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Επιτροπής
Ποιότητας  Ζωής  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.
34505(43)/16-01-2020  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση
Μπίλλια, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 16 Ιανουαρίου
2020  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  164  και  177  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
         Από τα  δεκατέσσερα  (14) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση δεκατέσσερα (14) μέλη, έντεκα (11) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά.

                        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. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος) 
7. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)
8. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)

1. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό 
μέλος)
2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό 
μέλος) 
3. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ((τακτικό μέλος)
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9. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
10. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος) 
11. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος) 
12.ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αναπληρωματικό μέλος)
13. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (αναπληρωματικό μέλος)
14. ΧΡΥΣΟΜΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (αναπληρωματικό 
μέλος)

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

Γεωτεχνικών βαθμού Α.
Μετά  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  κήρυξε  την  έναρξη  της

συνεδρίασης.
Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  για  τη  2η

τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ.  10/26-01-2018   (ΑΔΑ:Ω29Ν7ΛΛ-Α61)  απόφασης  του
Περιφερειακού Συμβουλίου με  θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής  σύμβασης
για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Αλεξάνδρειας»,
τον  ορισμό  εκπροσώπων  με  τους  αναπληρωτές  τους  που  θα  συμμετέχουν  στην
Τριμελή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  εκτέλεσης  των  όρων  της  προγραμματικής
σύμβασης  και  την  εξουσιοδότηση  υπογραφής  της  προγραμματικής  σύμβασης  εκ
μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας
κ.  Καλαϊτζίδη  Κωνσταντίνο»,  ως  προς  το  μέρος  αυτών  που  αφορά  τον  ορισμό
εκπροσώπου  με  τον  αναπληρωτή  του  που  θα  συμμετέχει  στην  Τριμελή  Επιτροπή
Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.» και έδωσε το
λόγο στον αρμόδιο εισηγητή κ. Απ. Νεστορόπουλο Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ημαθίας
και τακτικό μέλος της Επιτροπής. . 

Ο  κ.  Νεστορόπουλος  έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  αριθμ. πρωτ.
Φ1.5.1/34/779590(3034)/2019/16-01-2020  εισήγηση  της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων
Π.Ε.  Ημαθίας,  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Προγραμματισμού  &  Υποδομών  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής:

“Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν. 4412/2016 «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. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4.  Τις  υπ’  αρίθμ.  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).

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.

6. Το με αριθμό πρωτ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-
Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή  με θέμα «Αποφαινόμενα
όργανα μετά  τις  81320 και  77909/2016 αποφάσεις  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Μακεδονίας  –  Θράκης  (ΦΕΚ  4302/Β΄/30-12-2016  «Έγκριση  τροποποίησης  ΟΕΥ  της  ΠΚΜ»).»
σύμφωνα  με  τα  οποία  Προϊσταμένη  Αρχή για  τις  συμβάσεις  έργων,  μελετών  –  υπηρεσιών  είναι  ο
Προϊστάμενος  της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε.  ή  Μ.ΕΘ  και  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  ο
Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος.

7.  Την  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.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail :   persymb@pkm.gov.gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: 6Κ3Ν7ΛΛ-ΓΩΩ



8.  Την  υπ΄αρίθμ.  οικ.  2482/03-09-2019  (ΦΕΚ  708/ΥΟΔΔ/09.09.2019  &  ΑΔΑ:6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση
τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

9.  Τις  υπ’  αριθμ.  οικ.  570607(7712)/12-09-2019  (ΦΕΚ3475/τ.Β’/16-09-2019)  και  οικ.
602161(8148)/25-09-2019  (ΦΕΚ3745/τ.Β’/10-10-2019)  Αποφάσεις  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας περί μεταβίβασης γενικών αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και
παροχής  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Την με αριθμό 169/23-09-2019 απόφαση (ΑΔΑ:Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ) Περιφερειακού Συμβουλίου
περί «Σύσταση και εκλογή μελών των επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του
Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής των Γενικών Διευθύνσεων, Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας,  Εσωτερικής
οργάνωσης και Λειτουργίας και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών.

11. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) έτους
2019 της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 39/08-03-2019 Απόφαση
5ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω0937ΛΛ-ΒΚΝ) περί
έγκρισης  για  την  κατάρτιση  προγραμμάτων  επενδυτικών  δαπανών  έτους  2019  της  Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας, στο οποίο εντάχθηκε το έργο του θέματος, με κωδικό 2131ΗΜΑ015ΙΔΠ16, με το
ποσό των 100.000,00€ για το έτος 2019 και με το ποσό των 100.000,00€ για το έτος 2020.

12. Την υπ’ αρ. 10/2018 απόφαση (ΑΔΑ:Ω29Ν7ΛΛ-Α61) 1ης/26-1-18 συνεδρίασης Περιφερειακού
Συμβουλίου  με  θέμα «Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  για  την  υλοποίηση  του  έργου
«Κατασκευή  και  βελτίωση  δρόμων  Δήμου  Αλεξάνδρειας»,  τον  ορισμό  εκπροσώπων  με  τους
αναπληρωτές τους που θα συμμετέχουν στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων
της προγραμματικής σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης εκ
μέρους της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.  Ημαθίας κ.  Καλαϊτζίδη
Κωνσταντίνο» 

13.  Την  υπ’  αρ.  94/2018  απόφαση  (ΑΔΑ:ΩΗΚΦ7ΛΛ-ΣΜΝ)  9ης/21-05-2018  συνεδρίασης
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης:……….β) της υπ’ αρ. 10/2018 απόφασης
1ης/26-1-18  συνεδρίασης  Περιφερειακού  Συμβουλίου  με  θέμα  «Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής
σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Αλεξάνδρειας», τον
ορισμό  εκπροσώπων  με  τους  αναπληρωτές  τους  που  θα  συμμετέχουν……….των  όρων  της
προγραμματικής σύμβασης (σημείο 2 των αποφάσεων)» 

14.  Την  με  Α/Α  1730/17-04-2019  και  αριθμ.  πρωτ.  248253(2204)/17-04-2019  (ΑΔΑΜ:
19REQ004813331 2019-04-17) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το ποσό των 100.000,00€ για το
έτος  2019  και  50.000,00€  για  το  έτος  2020,  με  αρ.  1999  καταχώρησης  στο  βιβλίο  εγκρίσεων  και
εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. που προκύπτει από πολυετή ανάληψη. 

15.  Την  υπ.αρ.  134/2017  απόφαση  13ης  /24-5-17  (ΑΔΑ:  Ω8ΞΠ7ΛΛ-ΑΗΤ)  απόφαση  του
Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  Π.Κ.Μ.  με  θέμα  «Έγκριση  τρόπου  δημοπράτησης  έργων  της  Π.Ε.
Ημαθίας» 

16.  Την  από  25-07-2018  υπογραφείσα  προγραμματική  σύμβασης  μεταξύ  της  Π.Κ.Μ.  -   Π.Ε.
Ημαθίας και του Δήμου Αλεξάνδρειας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή και βελτίωση δρόμων
Δήμου Αλεξάνδρειας».

Και επειδή:
1. Στο μέρος 2 της υπ’ αρ. 10/26-01-2018 (ΑΔΑ:Ω29Ν7ΛΛ-Α61) απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου  με  θέμα «Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  για  την  υλοποίηση  του  έργου
«Κατασκευή  και  βελτίωση  δρόμων  Δήμου  Αλεξάνδρειας»,  τον  ορισμό  εκπροσώπων  με  τους
αναπληρωτές τους που θα συμμετέχουν στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων
της προγραμματικής σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης εκ
μέρους της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.  Ημαθίας κ.  Καλαϊτζίδη
Κωνσταντίνο» αναφέρεται  ότι:  «….Β. Τον ορισμό εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους που θα
συμμετέχουν  στην  Τριμελή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  εκτέλεσης  των  όρων  της  προγραμματικής
σύμβασης και θα είναι ο Φωτόπουλος Αλέξανδρος Προϊστάμενος Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ημαθίας ως τακτικό μέλος και ο Τεμιρτζόγλου Βασίλειος Αναπλ. Προϊστάμενος τμήματος Έργων Δομών
Περιβάλλοντος  της  Υποδ/νσης  Τ.Ε.  Π.Ε.  Ημαθίας  ως  αναπληρωματικό  μέλος  και  ο  Καλαϊτζίδης
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Κωνσταντίνος  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Ημαθίας  ως  τακτικό  μέλος  και  o  Τελιγιαννίδης  Θεόφιλος
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας ως αναπληρωματικό μέλος».

2. Με την υπ’ αρ. 94/21-05-2018 (ΑΔΑ:ΩΗΚΦ7ΛΛ-ΣΜΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
εγκρίθηκε  η  τροποποίηση  της  ανωτέρω  απόφασης  ως  προς  το  σημείο  2  αυτής  με  τον  ορισμό
εκπροσώπων  και  των  αναπληρωτών  τους  που  θα  συμμετέχουν  στην  Τριμελή  Επιτροπή
Παρακολούθησης  εκτέλεσης  των  όρων  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  οι  οποίοι  είναι  η
Παναγιωτίδου Φανή Αν. Προϊσταμένη Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας ως τακτικό μέλος και η
Μπονάνου Βάσω Υπάλληλος του Τμ. Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας
ως  αναπληρωματικό  μέλος  και  ο  Καλαϊτζίδης  Κωνσταντίνος  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Ημαθίας  ως
τακτικό  μέλος  και  o  Τελιγιαννίδης  Θεόφιλος  Περιφερειακός  Σύμβουλος  Π.Ε.  Ημαθίας  ως
αναπληρωματικό μέλος

3.   Με  την  με  αρ.  πρωτ.  7281/2019  (21-06-2019)  Απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 με
την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων
της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο  01-09-2019  έως  31-12-2023,  (ΦΕΚ708
Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019)  κατά  την  οποία  ο  κ.  Τελιγιαννίδης  Θεόφιλος  απώλεσε  την  ιδιότητα  του
περιφερειακού συμβούλου.

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν.2690/99 αναφέρεται ότι: «…5. Το συλλογικό όργανο μπορεί
να  λειτουργήσει,  όχι  όμως  πέρα  από  ένα  τρίμηνο,  αν  κάποια  από  τα  μέλη  του  εκλείψουν  ή
αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον,
κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. …» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την  2η  τροποποίηση  της  υπ’  αρ.  10/26-1-2018  απόφασης  (ΑΔΑ:Ω29Ν7ΛΛ-Α61)   του

Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση
του έργου «Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Αλεξάνδρειας», τον ορισμό εκπροσώπων με τους
αναπληρωτές τους που θα συμμετέχουν στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων
της προγραμματικής σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης εκ
μέρους της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.  Ημαθίας κ.  Καλαϊτζίδη
Κωνσταντίνο»,  που  τροποποιήθηκε  με  την  υπ’ αρ.  94/21-5-2018  απόφαση  (ΑΔΑ:ΩΗΚΦ7ΛΛ-ΣΜΝ)
Περιφερειακού Συμβουλίου, 

ως προς το μέρος αυτής που αφορά τον ορισμό εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους που θα
συμμετέχουν  στην  Τριμελή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  εκτέλεσης  των  όρων  της  προγραμματικής
σύμβασης (σημείο 2 της απόφασης) ως εξής: 

«Τον  ορισμό  εκπροσώπων  με  τους  αναπληρωτές  τους  που  θα  συμμετέχουν  στην  Τριμελή
Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης και θα είναι η Νοβάκη
Φωτεινή Αν.  Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ημαθίας ως τακτικό μέλος και η Μπονάνου Βασιλική Υπάλληλος του Τμ. Έργων Δομών Περιβάλλοντος
της  Υποδ/νσης  Τ.Ε.  Π.Ε.  Ημαθίας  ως  αναπληρωματικό  μέλος  και  ο  Καλαϊτζίδης  Κωνσταντίνος
Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Ημαθίας  ως  τακτικό  μέλος  και  o  Μουρτζίλας  Στέργιος  Περιφερειακός
Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας ως αναπληρωματικό μέλος.

Κατά τα λοιπά ισχύει, η υπ’ αρ. 10/26-01-2018 (ΑΔΑ:Ω29Ν7ΛΛ-Α61) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, ως έχει.”

         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  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” .
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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”.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την 2η τροποποίηση της αριθμ. 10/26-01-2018 (ΑΔΑ:Ω29Ν7ΛΛ-Α61) απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για
την  υλοποίηση  του  έργου  ‘‘Κατασκευή  και  βελτίωση  δρόμων  Δήμου  Αλεξάνδρειας’’,  τον
ορισμό  εκπροσώπων  με  τους  αναπληρωτές  τους  που  θα  συμμετέχουν  στην  Τριμελή
Επιτροπή  Παρακολούθησης  εκτέλεσης  των  όρων της  προγραμματικής  σύμβασης  και  την
εξουσιοδότηση  υπογραφής  της  προγραμματικής  σύμβασης  εκ  μέρους  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  στον  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.  Ημαθίας  κ.  Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο»,
που  τροποποιήθηκε  με  την  υπ’  αρ.  94/21-5-2018  (ΑΔΑ:ΩΗΚΦ7ΛΛ-ΣΜΝ)  απόφαση
Περιφερειακού  Συμβουλίου,  ως  προς  το  μέρος  αυτής  που  αφορά  τον  ορισμό
εκπροσώπων με  τους  αναπληρωτές  τους  που  θα  συμμετέχουν  στην  Τριμελή  Επιτροπή
Παρακολούθησης  εκτέλεσης  των  όρων  της  προγραμματικής  σύμβασης (σημείο  2  της
απόφασης) ως εξής: 

«Τον ορισμό εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους που θα συμμετέχουν στην Τριμελή
Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης και θα είναι
η  Νοβάκη  Φωτεινή  Αν.  Προϊσταμένη  Τμήματος  Συγκοινωνιακών  Έργων  της  Υποδ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας ως τακτικό μέλος και η Μπονάνου Βασιλική Υπάλληλος του
Τμ.  Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδ/νσης Τ.Ε.  Π.Ε.  Ημαθίας  ως αναπληρωματικό
μέλος και ο Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας ως τακτικό μέλος και
o Μουρτζίλας Στέργιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας ως αναπληρωματικό μέλος». 

Κατά  τα  λοιπά  ισχύει,  η  υπ’ αριθμό  10/26-01-2018  (ΑΔΑ:Ω29Ν7ΛΛ-Α61)  απόφαση  του
Περιφερειακού Συμβουλίου, ως έχει.

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

           

                                                                                                  Παρίσης Μπίλλιας 
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