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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθµ. 20 

Αριθµ. Συνεδρίασης 20ή/17.10.2018 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 167 

 

      Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 17/10/2018, 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. 510809 
(423)/12-10-2018 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 
του Ν. 3852/2010. 
        
            Παρόντες: 

1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 
2. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 
3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό µέλος 
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό µέλος 
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος 
7. Φύκα Ελένη, τακτικό µέλος 
8. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 
9. Καζαντζίδης Παντελεήµων, τακτικό µέλος 
10. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη 
11. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
13. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό 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. 
  
∆εν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό µέλος, 
τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος, ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, 
τακτικό µέλος, και η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος. Ο κ. Ζάχαρης Ηλίας 
ενηµέρωσε τηλεφωνικώς για την απουσία του. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα 
ενηµέρωσε εγγράφως για την απουσία της. Ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, αποχώρησε µετά 
την ολοκλήρωση της συζήτησης του 4ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης.  
 
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση του τρόπου δηµοπράτησης των ακόλουθων έργων του τµήµατος 

Συγκοινωνιακών Έργων της ΥΤΕΜΕΘ: 

1. Επαρχιακή Οδός 2 (Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη - κορυφής Κισσού): 
Σταθεροποίηση πρανούς και αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώµατος στο ύψος του 
Νοσοκοµείου Γ. Παπανικολάου. Κατασκευή έργων υποδοµής- απορροής επιφανειακών υδάτων 
του οδοστρώµατος από στροφή Φιλύρου έως Ασβεστοχωρίου 

2. Κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού και εθνικού δικτύου ΠΕ Θεσσαλονίκης 2019-2020 
3. Βελτίωση - επισκευή υφιστάµενου οδοστρώµατος σε τµήµατα επί της 17ης Επ. Οδού από τον 

οικισµό Σοχού έως τον οικισµό Ασκού και σε τµήµατα επί της 18ης Επ. Οδού από τον οικισµό 
Σκεπαστού έως τον οικισµό Στεφανινών. 

4. Βελτίωση - επισκευή της Π.Ε.Ο.65 Θεσσαλονίκης από ισόπεδο κόµβο µε Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκη –
Έδεσσα (∆ιαβατά) έως τα όρια του Ν. Κιλκίς 

5. Βελτίωση - επισκευή  της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών από τη διασταύρωση µε Ε.Ο. 
2  Θεσσαλονίκης -Καβάλας έως τα όρια του Νοµού Σερρών (οικισµός Ευαγγελίστρια) 

6. Βελτίωση - επισκευή της Εθνικής Οδού 67 Θεσσαλονίκης - Αεροδροµίου από τη διασταύρωση 
µε την Περιφερειακή Οδό Κ13 έως τη διασταύρωση αεροδροµίου "ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ" 

7. Βελτίωση - επισκευή υφιστάµενου οδοστρώµατος σε τµήµατα επί της 27ης Επ. Οδού 

Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας από έξοδο Ν. Επιβατών έως τη διασταύρωση Αγγελοχωρίου» 
 
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Έγκριση του τρόπου δηµοπράτησης των ακόλουθων έργων του τµήµατος Συγκοινωνιακών 
Έργων της ΥΤΕΜΕΘ: 

1. Επαρχιακή Οδός 2 (Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη - κορυφής Κισσού): 
Σταθεροποίηση πρανούς και αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώµατος στο ύψος του 
Νοσοκοµείου Γ. Παπανικολάου. Κατασκευή έργων υποδοµής- απορροής επιφανειακών υδάτων 
του οδοστρώµατος από στροφή Φιλύρου έως Ασβεστοχωρίου 

2. Κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού και εθνικού δικτύου ΠΕ Θεσσαλονίκης 2019-2020 
3. Βελτίωση - επισκευή υφιστάµενου οδοστρώµατος σε τµήµατα επί της 17ης Επ. Οδού από τον 

οικισµό Σοχού έως τον οικισµό Ασκού και σε τµήµατα επί της 18ης Επ. Οδού από τον οικισµό 
Σκεπαστού έως τον οικισµό Στεφανινών. 

4. Βελτίωση - επισκευή της Π.Ε.Ο.65 Θεσσαλονίκης από ισόπεδο κόµβο µε Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκη –
Έδεσσα (∆ιαβατά) έως τα όρια του Ν. Κιλκίς 

5. Βελτίωση - επισκευή  της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών από τη διασταύρωση µε Ε.Ο. 
2  Θεσσαλονίκης -Καβάλας έως τα όρια του Νοµού Σερρών (οικισµός Ευαγγελίστρια) 

6. Βελτίωση - επισκευή της Εθνικής Οδού 67 Θεσσαλονίκης - Αεροδροµίου από τη διασταύρωση 
µε την Περιφερειακή Οδό Κ13 έως τη διασταύρωση αεροδροµίου "ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ" 

7. Βελτίωση - επισκευή υφιστάµενου οδοστρώµατος σε τµήµατα επί της 27ης Επ. Οδού  
            Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας από έξοδο Ν. Επιβατών έως τη διασταύρωση Αγγελοχωρίου»  
 
και έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1382/15-10-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Κ. Σαφλέκου, Αναπλ. 
Προϊσταµένη του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. 
Θεσ/νίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Σαφλέκου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε 
αρ. πρωτ.: οικ.481837 (12262)/01-10-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος Συγκοινωνιακών 
Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. και την ταυτάριθµη σχετική εισήγηση και 
ενηµέρωσε τα µέλη σχετικά µε τα έργα. Τόνισε ότι αυτή η οµάδα έργων είχε ενταχθεί στο 
Πρόγραµµα Επενδυτικών ∆απανών Ιδίων Πόρων του 2018 και τώρα ουσιαστικά αυτά 
δροµολογούνται. Με αυτά τα έργα έχει δροµολογηθεί το 95% του Προγράµµατος Επενδυτικών 
∆απανών. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τις κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη και κ. Χαραλαµπίδου 
∆έσποινα, τακτικά µέλη, από τον κ. Γάκη Βασίλειο, Αντιπρόεδρο, καθώς και από τον Πρόεδρο της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Σαφλέκου. Στο σηµείο αυτό παρενέβη 
η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Πατουλίδου. Εξήγησε ότι έγινε προσπάθεια να αποκατασταθούν 
τα προβλήµατα του οδικού δικτύου αρµοδιότητας Μ.Ε.Θ. µε τα συγκεκριµένα κονδύλια που ήταν 
διαθέσιµα και αναφέρθηκε στον τρόπο κατανοµής τους. Ακολούθησαν διευκρινίσεις από τον κ. 
Απ. Γιάντση, Γενικό ∆/ντή Προγραµµατισµού & Υποδοµών Π.Κ.Μ.. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα 
µέλη προκειµένου να τοποθετηθούν. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι κατά 
πάγια τακτική της παράταξής του θα ψηφίσει λευκό, καθώς ο τρόπος δηµοπράτησης αποτελεί 
επιλογή της ∆ιοίκησης. Ωστόσο, κανένας τέτοιος τρόπος δεν µπορεί να εξασφαλίσει την ταχύτητα 
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διεκπεραίωσης, την ποιότητα κατασκευής και το κόστος προς όφελος των λαϊκών στρωµάτων. Η 
κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Η κ. Χαραλαµπίδου 
∆έσποινα, τακτικό µέλος, διευκρίνισε ότι εδώ δεν συζητείται η σκοπιµότητα των έργων αλλά ο 
τρόπος εκτέλεσής τους και δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά ως προς τον τρόπο εκτέλεσης, εφόσον 
προβλέπεται από τον νόµο η έγκριση της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Παρατήρησε ωστόσο ότι 
θεωρεί πολύ µικρό το κονδύλιο για τις ανάγκες που έχει η Π.Κ.Μ. ως προς το οδικό δίκτυο. Ο κ. 
Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Σαφλέκου, τις ερωτήσεις των µελών, τις διευκρινίσεις 
του κ. Γιάντση, τις τοποθετήσεις και τη διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών, 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκησης 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. 1382/15-10-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. το µε αρ. 
πρωτ.: οικ.481837 (12262)/01-10-2018 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 «∆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.∆. 133/27-12-10/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 4302Β 30-12-2016 µε θέµα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

4. Την µε αρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ.94/11-1-2017 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)/23-1-2017 απόφαση ανάληψης Υπηρεσίας των Προϊστάµενων 
Υποδιευθύνσεων και ∆ιευθύνσεων και των Προϊσταµένων Τµηµάτων που υπάγονται 
απευθείας στη Γενική ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Υποδοµών Π.Κ.Μ. 

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

7. Την υπ’ αριθ. 175/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Κ.Μ. (αρ. συνεδρ. 
14η/27-8-2018) µε Α∆Α: 756Ζ7ΛΛ-ΤΑΨ) που αφορά στην έγκριση για την 2η τροποποίηση 
προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
χρηµατοδοτούµενων από α) ΚΑΠ και το Π.∆.Ε., β) Ιδίους Πόρους, γ) Αναπτυξιακό 
Προϋπολογισµό (πρόγραµµα ανταποδοτικών τελών), έτους 2018. 

 
  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  πλειοψηφία  

                (µειοψηφούντος του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε λευκό)   
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την έγκριση του τρόπου δηµοπράτησης των ακόλουθων έργων του τµήµατος Συγκοινωνιακών 
Έργων της ΥΤΕΜΕΘ, µε ανοιχτή διαδικασία, σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016, άρθρο 27, όπως 
ισχύει σήµερα, για τη σύνταξη των αντίστοιχων τευχών δηµοπράτησής τους.  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

1 

Επαρχιακή Οδός 2 (Θεσσαλονίκης- 
Ασβεστοχωρίου - Χορτιάτη- 
κορυφής Κισσού): Σταθεροποίηση 
πρανούς και αποκατάσταση 
καθιζήσεων οδοστρώµατος στο 
ύψος του Νοσοκοµείου Γ. 
Παπανικολάου. Κατασκευή έργων 
υποδοµής - απορροής 
επιφανειακών υδάτων του 
οδοστρώµατος από στροφή 
Φιλύρου έως Ασβεστοχωρίου  

350.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2131ΘΕΣ013Ι∆Π18 

2 
Κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού 
και εθνικού δικτύου ΠΕ 
Θεσσαλονίκης 2019-2020 

500.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2131ΘΕΣ004Ι∆Π18 

3 

Βελτίωση - επισκευή υφιστάµενου 
οδοστρώµατος σε τµήµατα επί της 
17ης Επ. Οδού από τον οικισµό 
Σοχού έως τον οικισµό Ασκού και 
σε τµήµατα επί της 18ης Επ. Οδού 
από τον οικισµό Σκεπαστού έως 
τον οικισµό Στεφανινών. 

3.800.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2131ΘΕΣ007Ι∆Π18 

4 

Βελτίωση - επισκευή της Π.Ε.Ο.65 
Θεσσαλονίκης από ισόπεδο κόµβο 
µε Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκη –Έδεσσα 
(∆ιαβατά) έως τα όρια του Ν. Κιλκίς 

5.400.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2131ΘΕΣ008Ι∆Π18 

5 

Βελτίωση - επισκευή της Εθνικής 
Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών από 
τη διασταύρωση µε Ε.Ο. 2 
Θεσσαλονίκης -Καβάλας έως τα 
όρια του Νοµού Σερρών (οικισµός 
Ευαγγελίστρια) 

5.000.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2131ΘΕΣ009Ι∆Π18 

6 

Βελτίωση - επισκευή της Εθνικής 
Οδού 67 Θεσσαλονίκης - 
Αεροδροµίου από τη διασταύρωση 
µε την Περιφερειακή Οδό Κ13 έως 
τη διασταύρωση αεροδροµίου 
"ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ" 

1.500.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2131ΘΕΣ010Ι∆Π18 

7 

Βελτίωση - επισκευή υφιστάµενου 
οδοστρώµατος σε τµήµατα επί της 
27ης Επ. Οδού Θεσσαλονίκης - 
Μηχανιώνας από έξοδο Ν. 
Επιβατών έως τη διασταύρωση 
Αγγελοχωρίου 

2.500.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2131ΘΕΣ011Ι∆Π18 

 
        Ο Πρόεδρος                                                                                          Τα Μέλη                                                    
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
 
 
 
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται                                    
       Μιχάλης Τζόλλας                                                                                      ανωτέρω)          

ΑΔΑ: ΨΕΔΑ7ΛΛ-Γ5Ν


		2018-11-02T14:15:51+0200
	Athens




