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ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ------------------------------------------------------------

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 19
Αριθμ. Συνεδρίασης 19η/25.10.2017

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 128

     Στη  Θεσσαλονίκη,  σήμερα στις  25/10/2017,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 13.00,  συνήλθε  σε
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας,
Βασ.  Όλγας  198,  η  Μητροπολιτική  Επιτροπή  της  Μ.Ε.Θ.,  που  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.
46/Ορθή Επανάληψη/2017 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.  444031
(334)/20-10-2017 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213
του Ν. 3852/2010.
      
            Παρόντες:

1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος
2. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
3. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό μέλος
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό μέλος
7. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος
8. Ζάχαρης Ηλίας, τακτικό μέλος
9. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος
10. Καζαντζίδης Παντελεήμων, τακτικό μέλος
11. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό μέλος
12. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος
13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
14. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ.
Απόστολος Τζιτζικώστας.
 
Στη  συνεδρίαση  παρέστη  η  Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  κ.
Παρασκευή Πατουλίδου. 

Δεν  παρέστη,  αν  και  κλήθηκε  νόμιμα  και  έγκαιρα,  ο  κ.  Γάκης  Βασίλειος,  Αντιπρόεδρος  της
Μητροπολιτικής Επιτροπής.

Χρέη  Γραμματέα  εκτελεί  η  υπάλληλος  της  Π.Κ.Μ.  Αλεξάνδρα  Τριανταφύλλου,  κλάδου  ΠΕ
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Β’.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση του τρόπου  δημοπράτησης του έργου με τίτλο:  ‘’Συντήρηση εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2017, 2018 και 2019’’  του τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της ΥΤΕΜΕΘ» 
 
Ο  Πρόεδρος  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  ανακοίνωσε  το  4ο θέμα  ημερήσιας  Διάταξης
«Έγκριση του τρόπου  δημοπράτησης του έργου με τίτλο: ‘’Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού
οδικού  δικτύου  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης  για  το  έτος  2017,  2018  και  2019’’  του  τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της ΥΤΕΜΕΘ» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1715/13-
10-2017  διαβιβαστικό  έγγραφο  του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ..  Επεσήμανε  ότι  η
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας διαβιβάστηκε συνοδευόμενη από την τεχνική περιγραφή των
εργασιών του προς δημοπράτηση έργου και ευχαρίστησε την υπηρεσία για την ανταπόκρισή της
στο σχετικό αίτημα των μελών της Επιτροπής. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Σπ. Βλάχβεη,
Αναπλ.  Προϊστάμενο  του  Τμήματος  Συγκοινωνιακών Έργων της  Υποδ/νσης  Τεχνικών Έργων
Μ.Ε. Θεσ/νίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Βλάχβεης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το
με αρ. πρωτ. 419564/οικ.13586/06-10-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. και  την ταυτάριθμη σχετική εισήγηση και
αναφέρθηκε  συνοπτικά στις  εργασίες που θα εκτελεστούν.  Επίσης,  ανέφερε ότι  προτείνεται  η
έγκριση του  τρόπου δημοπράτησης με  ανοιχτή  διαδικασία,  σύμφωνα με  το  άρθρο 27 του Ν.
4412/2016.  Ακολούθησαν ερωτήσεις  από την κ.  Παυλίδου Φωτεινή  – Νιόβη,  τον κ.  Ιγνατιάδη
Θεόδωρο και την κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικά μέλη, στις οποίες απάντησε ο κ.
Βλάχβεης.  Κατόπιν  ζήτησε  το  λόγο  η  κ.  Χαραλαμπίδου  Δέσποινα,  τακτικό  μέλος,  για  να
τοποθετηθεί. Δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά και αιτιολόγησε την ψήφο της λέγοντας ότι η εισήγηση
της υπηρεσίας ήταν πλήρης και  λεπτομερής,  συμβάλλοντας έτσι  στο να αποκτήσουν τα μέλη
εικόνα γι’ αυτό που καλούνται να ψηφίσουν. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι
θα ψηφίσει λευκό.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Βλάχβεη, τις ερωτήσεις 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 το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, την
υπ’  αριθμ.  46/Ορθή  Επανάληψη/2017  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής
Μακεδονίας  ‘‘περί  εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  Μητροπολιτικής
Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 16534, 15078/14-03-
2017  απόφαση  του  Γ.Γ.  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  «περί
επικύρωσης  εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  Μητροπολιτικής  Επιτροπής
Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης»,  την  αριθμ.  32/2017  απόφαση της  Μητροπολιτικής
Επιτροπής  «περί  εκλογής  Προέδρου  και  Αντιπροέδρου  Μητροπολιτικής  Επιτροπής
Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης»,  η  οποία  ελέγχθηκε  και  εγκρίθηκε  ως  προς  τη
νομιμότητά της με το με αρ. πρωτ.: 18345/23-03-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, 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.», το με αρ. πρωτ. 1715/13-10-2017 διαβιβαστικό έγγραφο
του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ..  το  με  αρ.  πρωτ.:  419564/οικ.13586/06-10-2017
διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων
Μ.Ε.Θ. συνοδευόμενο από την ταυτάριθμη σχετική εισήγηση και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  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  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.
4071/2012.

3. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  133/27-12-10/ΦΕΚ  Α΄αρ.226/  Οργανισμός  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  ΚΕΦ.  Β΄  άρθρο  3  παρ.  2γ  διάρθρωση  οργανικών  μονάδων  και  άρθρο  7
διάρθρωση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα
με το ΦΕΚ 4302Β 30-12-2016 με θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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4. Την με αρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ.94/11-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας με την οποία έγινε ορισμός Προϊσταμένων και αναπληρωτών Προϊσταμένων της
Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών.

5. Την  υπ.  αριθ.  21071  (103)/23-1-2017  απόφαση ανάληψης  Υπηρεσίας  των  Προϊστάμενων
Υποδιευθύνσεων  και  Διευθύνσεων  και  των  Προϊσταμένων  Τμημάτων  που  υπάγονται
απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών Π.Κ.Μ.

6.  Το υπ’ αρ. οικ. 1713/8-9-2015 έγγραφο του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης.

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία
                   (μειοψηφούντος του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε λευκό)  

να  εγκρίνει  τον  τρόπο  δημοπράτησης  του  έργου  με  τίτλο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019»,
συνολικού προϋπολογισμού για τρία (3) έτη 2.871.000,00€ (Π.Δ.Ε. 2016/ ΣΑΕΠ 508), με ανοιχτή
διαδικασία, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, Άρθρο 27, όπως ισχύει σήμερα, για τη σύνταξη των
αντίστοιχων τευχών δημοπράτησής του. 

        Ο Πρόεδρος                                                                                          Τα Μέλη                       
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                  
της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                

                                                                                                                 (όπως αναφέρονται            
       Μιχάλης Τζόλλας                                                                                      ανωτέρω)         
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