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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθµ. 13 

Αριθµ. Συνεδρίασης 13η/29.09.2020 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 117 

 

      Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 29/09/2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, σε συνέχεια της παρ. 
1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), 
της µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2234/06-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
(Α∆Α: Ψ6ΖΛ7ΛΛ-8ΧΚ) και της µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) 
εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών 
σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, συνήλθε σε τακτική 
‘’µε τηλεδιάσκεψη’’ συνεδρίαση η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε 
την αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 525029 
(290)/25-09-2020 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        

          Παρόντες: 
1. Μητράκας Θεόδωρος, Πρόεδρος 
2. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
4. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό µέλος 
5. ∆ωρής Σωκράτης, τακτικό µέλος 
6. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό µέλος 
7. Πάλλας Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
8. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό µέλος 
9. Χαριστέας Άγγελος, τακτικό µέλος 
10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος 
11. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος 
12. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος 
13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
14. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος 
15. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, αναπληρωµατικό µέλος 

 
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση συµµετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.   
 
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε, αν και προσκλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Κεφαλάς Γεώργιος, 
τακτικό µέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, αναπληρωµατικό µέλος.  
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 3

ο
: «Έγκριση τρόπου δηµοπράτησης του έργου ‘’Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού 

οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τα έτη 2020, 2021, 2022’’ του Τµήµατος Συγκοινωνιακών 
Έργων της ΥΤΕ-ΜΕΘ»  
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Έγκριση τρόπου δηµοπράτησης του έργου ‘’Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τα έτη 2020, 2021, 2022’’ του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ΥΤΕ-
ΜΕΘ» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1408/07-09-2020 διαβιβαστικό έγγραφο 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. ∆ηµ. Αγγελίδη, 
Προϊστάµενο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. 
Αγγελίδης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: οικ.451102 (6750)/25-08-2020 εισήγηση 
του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ.. Ενηµέρωσε τα 
µέλη ότι οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν αφορούν στην επισκευή, συντήρηση και 
αποκατάσταση των φθορών οδοστρώµατος, της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης και γενικά 
στη βελτίωση των µέτρων ασφαλείας Εθνικών και Επαρχιακών οδών αρµοδιότητας Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης καθώς και στη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο οδικού 
ηλεκτροφωτισµού στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο αρµοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Ακολούθησαν 
ερωτήσεις από τους κ. Ζέρβα Γεώργιο, κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο και κ. Χρυσοµάλλη Νικόλαο, τακτικά 
µέλη. Ο κ. Ιγνατιάδης υπέβαλε και γραπτώς την ερώτησή του, η οποία έχει ως εξής: «Για πόσα 
ακριβώς χλµ πρόκειται να αφορά το έργο µέρος ή το σύνολο της περιγραφής; η αναφορά στο 
πρωτογενές αίτηµα είναι για το σύνολο της πκµ και αφορά 1.045 χλµ. Εθνικό και περίπου 2.965 
χλµ. Επαρχιακό ∆ίκτυο  ∆ε γίνεται αυτό σαφές πως εξειδικεύεται στην ΠΕ Θεσσαλονίκης ποσα 
δηλαδή είναι συνολικά και πόσα θα περιλαµβάνει η σύµβαση;» 
Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Αγγελίδης. Οι απαντήσεις έχουν αποτυπωθεί στο ηχογραφηµένο 
αρχείο της συνεδρίασης.  

 
Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. 
Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, 
τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, 
δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό. Η τοποθέτησή του, την οποία υπέβαλε και γραπτώς, έχει ως 
εξής: «Για  τον τρόπο δηµοπράτησης η ψήφος µας δεν έχει να κάνει µε την αναγκαιότητα των 
έργων. Η 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 αυτό η διασφάλιση της υπηρέτησης των λαϊκών συµφερόντων για τα έργα που 
αφορά, ως προς την ποιότητα, το κόστος και την ταχύτητα κατασκευής τους. 
Ως προς το περιεχόµενο του προτεινόµενου προς δηµοπράτηση έργου είναι σαφές ότι δεν έχουµε 
αντίρρηση στην εκτέλεση έργων πχ που βελτιώνουν την οδική ασφάλεια και άνεση, που έτσι και 
αλλιώς µε ευθύνη της διοίκησης και των κυβερνήσεων διαχρονικά τα εκτελούµενα έργα 
υπολείπονται κατά πολύ των µεγάλων αναγκών, µε συνέπειες θύµατα και υλικές ζηµιές και 
ταλαιπωρία κυρίως για το λαό που κάνει χρήση.  
Στην προκειµένη περίπτωση το ποσό που διατίθεται για µια τριετία, µε µια µικρή σε σχέση µε τις 
ανάγκες αύξηση του ποσού, είναι απολύτως ανεπαρκές για να αντιστρέψει την κατάσταση  και 
αµφίβολο αν µπορεί καν να αποτρέψει την περαιτέρω χειροτέρευσή της σε ένα εκτεταµένο δίκτυο. 
Όταν µάλιστα το ίδιο το πρωτογενές αίτηµα κάνει αναφορά στο γεγονός ότι αυτό «αντιµετωπίζει 
πολύ σοβαρά προβλήµατα. Σε πολλά σηµεία χρειάζεται άµεση αποκατάσταση των φθορών του 
οδοστρώµατος (λακκούβες, ρηγµατώσεις, καθιζήσεις), της οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης, 
καθώς επίσης και των προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας.» 
 Η κατάσταση αυτή έχει και πολιτικούς υπεύθυνους διαχρονικά τις κυβερνήσεις που είναι φειδωλοί 
και στον τοµέα της οδοποιίας στην χρηµατοδότηση των λαϊκών αναγκών ενώ πακτωλοί δίνονται 
να στηριχτούν έργα προτεραιότητας για τους επιχειρηµατικούς οµίλους.  Και  φυσικά και της 
διοίκησης και της ΠΚΜ που και δεν διεκδικεί από τη µια και έχει και την ίδια φιλοσοφία από την 
άλλη για τα δηµόσια έργα από την άλλη.». Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι 
θα τοποθετηθεί µε λευκό και ανέφερε τα εξής: «Οι εργασίες συντήρησης οδοστρώµατος 
(λακούβες, διαγράµµιση, σηµάνσεις) έπρεπε να δηµοπρατηθούν ξεχωριστά από τις εργασίες 
ηλεκτροφωτισµού (συντήρηση ή βελτιώσεις) και ξεχωριστά οι εργασίες πρασίνου (κοπή χόρτων 
στους δρόµους, καθαρισµός, συντήρηση σε νησίδες κλπ.). ∆ηλαδή έπρεπε να δηµοπρατηθούν µε 
ανοιχτό διαγωνισµό 3 εργολαβίες, για να δουλεύουν παράλληλα και ανεξάρτητα τα συνεργεία. Να 
υπάρχει επάρκεια συνεργείων και σωστή, ευκολότερη, αντικειµενική δυνατότητα επίβλεψης από 
τους µηχανικούς της Π.Κ.Μ..». Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα 
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ψηφίσει θετικά, ωστόσο εξέφρασε τη συµφωνία του µε την τοποθέτηση του κ. Γκανούλη λέγοντας 
ότι δεν είναι εφικτό να µπορεί να ανταποκριθεί ένας µόνο εργολάβος στα προβλήµατα που 
προκύπτουν, είτε αυτά αφορούν τη συντήρηση του οδικού δικτύου, είτε τον ηλεκτροφωτισµό. 
Επίσης, από τα έγγραφα των αρµόδιων υπαλλήλων προκύπτει πως υπάρχουν προβλήµατα και 
καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι το επαρχιακό οδικό 
δίκτυο στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης είναι σε πολύ κακή κατάσταση και ότι η 
Περιφέρεια πρέπει να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση. Στο σηµείο αυτό παρενέβη η 
Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.. Η κ. Πατουλίδου συµφώνησε ότι πράγµατι το οδικό δίκτυο είναι σε 
κακή κατάσταση. Εξήγησε ότι αυτό οφείλεται τόσο στην οικονοµική δυστοκία που υπάρχει όσο και 
στο γεγονός ότι είχε εγκαταλειφθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς να γίνονται καθόλου 
εργασίες. Τώρα πλέον τα πράγµατα έχουν µπει σε µία σειρά κι έχουν ξεκινήσει εργασίες 
αποκατάστασης των σηµαντικότερων προβληµάτων.   
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Αγγελίδη, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των µελών 
και τη µεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέµα 
σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας 
υπόψη τo άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. 
πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) 
απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 
Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 
56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο νοµιµότητας η απόφαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 6ΧΠΒ7ΛΛ-
3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-
2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα και 
αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», την παρ. 1 του άρθρου 10 
της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), την µε α.π.: 
Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2234/06-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 
Ψ6ΖΛ7ΛΛ-8ΧΚ), την µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του 
Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά µε την 
εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, το µε αρ. πρωτ. 1408/07-09-2020 
διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την µε αρ. πρωτ.: οικ.451102 
(6750)/25-08-2020 εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών 
Έργων Μ.Ε.Θ. και πιο συγκεκριµένα τα κατωτέρω: 
 

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

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν. 4071/2012. 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 133 / 27-12-2010 / ΦΕΚ Α΄αρ. 226 / Οργανισµός Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ΚΕΦ. Β΄ άρθρο 3 παρ. 2γ διάρθρωση οργανικών µονάδων και 
άρθρο 7 διάρθρωση ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα σύµφωνα µε το ΦΕΚ 4302 Β 30-12-2016 µε θέµα: Έγκριση τροποποίησης του 
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

4. Την µε αρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 94 / 11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας µε την οποία έγινε ορισµός Προϊσταµένων και αναπληρωτών 
Προϊσταµένων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Υποδοµών. 

5. Την υπ. αριθ. 21071 (103) / 23-01-2017 απόφαση ανάληψης Υπηρεσίας των 
Προϊστάµενων Υποδιευθύνσεων και ∆ιευθύνσεων και των Προϊσταµένων Τµηµάτων 
που υπάγονται απευθείας στη Γενική ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Υποδοµών 
Π.Κ.Μ. 
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6. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 192820 (272) / 26-03-2019 αίτηµα τροποποίησης του έργου µε 
τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ (συνεχιζόµενο 
έργο 2013ΕΠ00800027)» και κωδικό 2014ΕΠ50800007, στη ΣΑΕΠ 508 του Π∆Ε 2019 
και το συνηµµένο σε αυτό Τεχνικό ∆ελτίο Τροποποίησης του έργου που αναρτήθηκε 
στο ΚΗΜ∆ΗΣ ως πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 19REQ004745113 2019-04-05. Στο 
Τεχνικό ∆ελτίο προβλέπεται µεταξύ άλλων το υποέργο µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2020, 2021, 2022» µε κωδ. 2014ΕΠ50800007 προϋπολογισµού 5.150.000,00€. 

7. Τη µε αρ. πρωτ. οικ. 294354 (664) / 10-05-2019 βεβαίωση έγκρισης πρωτογενούς 
αιτήµατος του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
ΠΚΜ (συνεχιζόµενο έργο 2013ΕΠ00800027)» που έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ: 19REQ004925439 2019-05-10. 

8. Την µε αρ. πρ. 56639 / 03-06-2020 έγκριση ένταξης στο Π∆Ε 2020 της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Α∆Α: 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-
ΥΥΨ). 

 
                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  
   (Οι κ. Παπαστεργίου Χρήστος, κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και κ. Γκανούλης Φίλιππος τοποθετήθηκαν  
                                                                          µε λευκό) 

την έγκριση του παρακάτω έργου µε ανοιχτή διαδικασία σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016, άρθρο 
27, όπως ισχύει σήµερα, για τη σύνταξη των αντίστοιχων τευχών δηµοπράτησής του. 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

1 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΤΗ 2020, 2021, 2022 

5.150.000,00 
Π.∆.Ε. / ΣΑΕΠ 

508 
2014ΕΠ50800007 

 
 

           Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα Μέλη                                                    

της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
      M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
 
 
 
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται                                        
       Θεόδωρος Μητράκας                                                                                ανωτέρω)          
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