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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                        
ΘΕΜΑ 1o   

 
«Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης 

για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης 

της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ   ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΕ ΜΠΕ ΚΑΙ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ», με διαδικασία Ανοικτού 

Διαγωνισμού (παρ. 1 άρθρου 27 του Ν. 

4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης 

Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάση τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας  τιμής (Παρ. 1 

και 2 άρθρου 86 του Ν. 4412/16 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)».  

Προϋπολογισμός: 1.499.910,66 € 

(συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) 

Χρηματοδότηση: 2019ΜΠ90800001  της  

ΣΑΜΠ 908». 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 18η/29-12-2020 
Αριθμ. Απόφασης 132/2020 
 
 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. 

πραγματοποιήθηκε η 18η συνεδρίαση «δια περιφοράς» της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 710344(949)/24-12-2020  

έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Παρίση Μπίλλια, προς όλα τα Μέλη 

της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 24 Δεκεμβρίου 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) 
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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) 
 

 
         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 «δια περιφοράς», 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 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του τρόπου 

δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ   ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΑΞΙΟΥ ΜΕ ΜΠΕ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ», με διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού (παρ. 1 

άρθρου 27 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας  τιμής (Παρ. 1 

και 2 άρθρου 86 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

Προϋπολογισμός : 1.499.910,66 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) 

Χρηματοδότηση: 2019ΜΠ90800001  της  ΣΑΜΠ 908». 

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. Πρωτ. οικ. 703516(10088)/22-12-2020 

εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & Υποδομών, της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, της. 

Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

η οποία αναφέρει τα εξής:. 

 

«Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 
226Α'/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 81320+77909/1.12.2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 
4302B’/30.12.2016). 
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3. Tο Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων  εκπόνησης  μελετών  και  παροχής  συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α΄ 
42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26Α’/31.1.2013). 

5. Το με α.π. οικ.35568(192)/1-2-2017 έγγραφο Γεν. Δ/ντη Προγραμματισμού και Υποδομών ΠΚΜ 
με θέμα:  «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 Αποφάσεις Γεν. Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016) «Έγκριση 
τροποποίησης του ΟΕΥ της ΠΚΜ ».  

6. Το με α.π. οικ.570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Τβ/16-9-2019 ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων , αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»  

7. Το με α.π. ΓΠΚΜ/οικ. 2482/3-9-2019 ( ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/9-9-2019) έγγραφο «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες 
Κεντρικής Μακεδονίας» 

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 Ποιότητας 
Ζωής των Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Εσωτερικής 
Οργάνωσης & Λειτουργίας και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών.   

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α’/8.8.2016), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το με α.π. οικ. 651449(733)/17-10-2019 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.» με το οποίο μετεβιβασθήκαν αρμοδιότητες στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

Λάβαμε ειδικότερα υπόψη: 
1. Την υπ αριθμ. Πρωτ. 47340/ 14-05-2020 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ΑΔΑ : 6Ξ1Ι46ΜΤΛΡ-ΛΤΝ), για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, 
στη ΣΑΜΠ 908, του έργου «Μελέτη συμπλήρωσης-ενίσχυσης έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας ποταμού Αξιού με ΜΠΕ και οριοθέτηση».  

2. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε με αριθμ. 19RΕQ006057616 2019-12-18 στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» 

3. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με αριθμ. 20RΕQ006163081 2020-01-16 στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» 

και επειδή:  
1.  Η υπό ανάθεση μελέτη αφορά στη συμπλήρωση και ενίσχυση των υφιστάμενων έργων  
αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Αξιού. Το έργο αφορά σε τμήμα του ποταμού από τη γέφυρα 
με την Εθνική οδό 2 «Θεσσαλονίκη-Γέφυρα-Χαλκηδόνα-Γιαννιτσά-Έδεσσα κ.λπ.» (ΕΟ2) μέχρι τα 
σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, μήκους 43,0 χλμ., όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Α.2, 
και βρίσκεται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Κιλκίς. 
2.     Σκοπός της μελέτης είναι ο σχεδιασμός για την αντιπλημμυρική προστασία της παρόχθιας και της 
ευρύτερης περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα, τόσο με την πρόταση απαιτούμενων νέων έργων 
διευθέτησης, όσο και με τη συντήρηση των υφιστάμενων τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, 
τα οποία μετά από την παρέλευση δεκαετιών από την κατασκευή τους δεν συντηρήθηκαν στο σύνολό 
τους και παρουσιάζουν απομείωση της αντιπλημμυρικής τους ικανότητας. Επιπλέον, θα συνταχθεί 
διαχειριστικό σχέδιο φερτών υλών του ποταμού, ώστε να γίνει κατανομή των θέσεων απόληψης υλικού 
μέσα από την κοίτη για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων του ποταμού. 
3.      Απαιτούμενες κατηγορίες Μελέτων  
 - 13: Μελέτες υδραυλικών έργων 
- 16: Μελέτες τοπογραφίας 
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- 21: Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, και 
- 27: Περιβαλλοντικές μελέτες. 
 4.   Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, η ανάθεση της σύμβασης 
θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. 
    Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της υπό ανάθεση κύριας μελέτης και των λοιπών μελετών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του νόμου, ως κριτήρια ανάθεσης λαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 α.   Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της υπό ανάθεση μελέτης, όπως προκύπτει 
από την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ν.4412/2016, με 
εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης, 
των τυχόν προβλημάτων του φακέλου της δημόσιας σύμβασης και των τρόπων αντιμετώπισής τους. 
β.   Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των στοιχείων των 
περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του νόμου. Θα αξιολογηθούν η παράθεση των 
επιμέρους δραστηριοτήτων, των απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της 
μελέτης και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων. 
Επίσης, θα αξιολογηθεί η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος 
του φακέλου της σύμβασης, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας 
μελέτης που προτείνει και την εμπειρία του συντονιστή. 
γ.   Η οργάνωση του οικονομικού φορέα, με βάση τα στοιχεία δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 
94 του νόμου, όπως προκύπτουν από το οργανόγραμμα της ομάδας μελέτης, την έκθεση τεκμηρίωσης 
καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της ομάδας μελέτης, καθώς και τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν τη συνοχή της ομάδας μελέτης και τη δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη 
και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
       Την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης  με τίτλο 
«Μελέτη συμπλήρωσης-ενίσχυσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Αξιού με ΜΠΕ 
και οριοθέτηση», με  διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού (παρ. 1 άρθρου 27 του Ν. 4412/2016), με 
κριτήριο ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας  τιμής (παρ. 1 και 2 άρθρου 86 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
Προϋπολογισμός : 1.499.910,66 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) 
Χρηματοδότηση: 2019ΜΠ90800001  της  ΣΑΜΠ 908.». 
 

Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν στο παραπάνω θέμα ως εξής: 

 Ο κ. Θ. Ιγνατιάδης τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέφερε τα εξής:  

Για  τον τρόπο δημοπράτησης-επιλογής αναδόχου τον οποίο καλούμαστε να 
επιλέξουμε η ψήφος μας δεν έχει να κάνει με  την αναγκαιότητα της μελέτης του  έργου, 

που εν προκειμένω είναι μεν αναγκαία, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της 
αντιπλημμυρικής προστασίας του τμήματος του Αξιού που αφορά.   Έρχεται όμως 
καθυστερημένα αφού όπως και  η εισήγηση διαπιστώνει η «συντήρηση των υφιστάμενων 
τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία μετά από την παρέλευση δεκαετιών 
από την κατασκευή τους δεν συντηρήθηκαν στο σύνολό τους και παρουσιάζουν απομείωση 
της αντιπλημμυρικής τους ικανότητας»  αλλά και ούτε τόσα χρόνια παρά τα προβλήματα 
ποταμών μελετήθηκε η πιθανή ανάγκη για νέα  έργα  ούτε συντάχτηκε ένα επικαιροποιημένο 
σχέδιο για την διαχείριση των φερτών υλικών.  Βεβαίως αυτές οι διαπιστώσεις αντανακλούν 
και το πόσο χαμηλά είναι στις προτεραιότητες των κυβερνήσεων διαχρονικά όσο και της 
διοίκησης της ΠΚΜ η έγκαιρη μελέτη και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων.  

  Η πάγια τοποθέτησή  μας με λευκό έχει να κάνει με την άποψή μας ότι η επιλογή του 
τρόπου δημοπράτησης με βάση και τη νομοθεσία είναι ευθύνη της διοίκησης και σε καμιά 
περίπτωση δεν κρίνεται από αυτόν τον τρόπο η διασφάλιση της υπηρέτησης των λαϊκών 
συμφερόντων για τα έργα ή τις μελέτες που αφορά, ως προς την αρτιότητα, την ποιότητα, το 
κόστος και την ταχύτητα κατασκευής τους. 
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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 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

δ) 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 

ε) 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” . 

στ) 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” 

ζ) 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”, 

η) την με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου 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”, 

θ) την με αριθμ. πρωτ. 77440/13.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών περί “Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid 19 και κατά το 

διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020” 

ι) το με αρ. Πρωτ. 1199/23-12-2020 διαβιβαστικό από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 

Υποδομών & Δικτύων της Π.Κ.Μ.. 

 
Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
  Εγκρίνει τον τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης  

με τίτλο «Μελέτη συμπλήρωσης-ενίσχυσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού 

Αξιού με ΜΠΕ και οριοθέτηση», με  διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού (παρ. 1 άρθρου 27 του 

Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας  τιμής (παρ. 1 και 2 άρθρου 86 του Ν. 

4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Προϋπολογισμός : 1.499.910,66 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) 

Χρηματοδότηση: 2019ΜΠ90800001  της  ΣΑΜΠ 908. 
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Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Θ. Ιγνατιάδης και Ν. Χρυσομάλλης. 

 

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

ακολούθως: 

                                                                                                     Ο Πρόεδρος  της                                                                                              
                                                                                           Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                 
            

                                    
 

                                                                         Παρίσης Μπίλλιας  
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