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                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθµ. 6 

Αριθµ. Συνεδρίασης 6η/28.03.2019 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 46 

 

            Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 28/03/2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας 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. 
190194(120)/22-03-2019 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. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό µέλος 
5. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό µέλος 
6. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό µέλος 
7. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος 
8. Φύκα Ελένη, τακτικό µέλος 
9. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 
10. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
11. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
12. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, 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 δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, η Αντιπεριφερειάρχης 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου λόγω ανειληµµένων 
υποχρεώσεων. Το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. ενηµέρωσε για την απουσία της κ. 
Πατουλίδου µε το µε α.π.: 496/28-03-2019 έγγραφό του και όρισε ως αναπληρωτή εισηγητή για τα 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης τον Περιφερειακό Σύµβουλο της Μ.Ε.Θ. κ. Παγώνη Ιωάννη.  
  
∆εν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, τακτικό µέλος, τον 
οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος, ο κ. Καζαντζίδης 
Παντελεήµων, τακτικό µέλος, και η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος. Η κ. Παυλίδου 
ενηµέρωσε για την απουσία της. Ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, αποχώρησε από τη 
συνεδρίαση µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 6ου 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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Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εξήγησε 
στα µέλη τους λόγους για τους οποίους η συνεδρίαση δεν θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας όπως συνήθως, αλλά στην 
αίθουσα συσκέψεων της Π.Κ.Μ., και ζήτησε την έγκριση των µελών για την αλλαγή του χώρου της 
συνεδρίασης. Τα µέλη συµφώνησαν οµόφωνα στη διεξαγωγή της συνεδρίασης στην αίθουσα 
συσκέψεων. Επίσης, ενηµέρωσε τα µέλη ότι στην εν λόγω αίθουσα δεν υπάρχει σύστηµα 
ηχογράφησης της συνεδρίασης και ότι θα τηρηθούν µόνο χειρόγραφα συνοπτικά πρακτικά.   
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση του τρόπου δηµοπράτησης των παρακάτω έργων του Τµήµατος 
Συγκοινωνιακών Έργων της ΥΤΕΜΕΘ: 

 
� Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωµάτων σε τµήµατα των Επαρχιακών Οδών 21, 22 και 23 
� Βελτίωση – επισκευή υφιστάµενου οδοστρώµατος σε τµήµατα επί της 27

ης
 Επ. Οδού Θεσσαλονίκης 

– Μηχανιώνας από είσοδο Περαίας έως Ν. Μηχανιώνα 
� Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών ρείθρων, τάφρων και συντήρηση φρεατίων στο Επαρχιακό και 

Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο αρµοδιότητας ΜΕΘ έτους 2019-2021» 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Έγκριση του τρόπου δηµοπράτησης των παρακάτω έργων του Τµήµατος Συγκοινωνιακών 
Έργων της ΥΤΕΜΕΘ: 

 
� Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωµάτων σε τµήµατα των Επαρχιακών Οδών 21, 22 και 23 
� Βελτίωση – επισκευή υφιστάµενου οδοστρώµατος σε τµήµατα επί της 27

ης
 Επ. Οδού Θεσσαλονίκης 

– Μηχανιώνας από είσοδο Περαίας έως Ν. Μηχανιώνα 
� Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών ρείθρων, τάφρων και συντήρηση φρεατίων στο Επαρχιακό και 

Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο αρµοδιότητας ΜΕΘ έτους 2019-2021»  
 
και έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 471/22-03-2019 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.183471(3621)/20-03-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων 
της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. και την ταυτάριθµη σχετική εισήγηση και ενηµέρωσε τα 
µέλη για τα προς δηµοπράτηση έργα. Ακολούθησε ερώτηση της κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου 
Χρυσούλας, τακτικού µέλους, στην οποία απάντησε κ. Σαφλέκου. Κατόπιν ζήτησε το λόγο ο κ. 
Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, προκειµένου να τοποθετηθεί. Ο κ. Ιγνατιάδης δήλωσε ότι κατά 
πάγια τακτική της παράταξής του θα ψηφίσει λευκό.  

 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Σαφλέκου, 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 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. 471/22-03-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το µε 
αρ. πρωτ.: οικ. 183471(3621)/20-03-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος Συγκοινωνιακών 
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Έργων της Υποδιεύθυνσης 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. 38/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της ΠΚΜ (αρ. συνεδρ. 
5η/8-3-2019) µε Α∆Α: ΩΩΚΚ7ΛΛ-ΨΛΧ που αφορά στην έγκριση για την κατάρτιση 
προγραµµάτων επενδυτικών δαπανών έτους 2019 της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης χρηµατοδοτούµενων από α) ΚΑΠ και Π.∆.Ε., β) Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, γ) 
Ανταποδοτικών Τελών και δ) Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
Ταµειακού Υπολοίπου ΣΑΕ 016 

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

                (µειοψηφούντος του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε λευκό)   

 

την έγκριση του τρόπου δηµοπράτησης των έργων του πίνακα που ακολουθεί 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 
Συντήρηση ασφαλτικών 
οδοστρωµάτων σε τµήµατα των 
Επαρχιακών Οδών 21, 22 και 23  

2.100.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2131ΘΕΣ006Ι∆Π18 

2 

Βελτίωση - επισκευή υφιστάµενου 
οδοστρώµατος σε τµήµατα επί 
της 27ης Επ. Οδού Θεσσαλονίκης 
- Μηχανιώνας από είσοδο 
Περαίας έως Ν. Μηχανιώνα 

2.500.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2131ΘΕΣ011Ι∆Π18 
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3 

Κατασκευή και συντήρηση 
τεχνικών ρείθρων, τάφρων και 
συντήρηση φρεατίων στο 
Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό 
∆ίκτυο αρµοδιότητας ΜΕΘ έτους 
2019-2021  

600.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2131ΘΕΣ001Ι∆Π19 

 

 

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