
1

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 6ο E.H.Δ.

«Έγκριση  τρόπου  ανάθεσης  του
υποέργου  ‘‘Αντιμετώπιση
κατολισθητικού  φαινομένου  στον
οικισμό Πλαταμώνα του Δήμου Δίου
– Ολύμπου ΠΕ Πιερίας’’ του έργου με
τίτλο ‘‘Αποκαταστάσεις καταστροφών
στις  Π.Ε  Θεσσαλονίκης,  Πιερίας  και
Ημαθίας’’  που χρηματοδοτείται από
τη  ΣΑΕΠ  808  του  ΠΔΕ  –  Εθνικοί
Πόροι  και  αφορά  στη  γεωγραφική
περιοχή της  Π. Ε. Πιερίας»

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/22-07-2019
Αριθμ. Απόφασης 122/2019

 Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  22  Ιουλίου  2019,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  454162 (512)/16-07-2019 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 16 Ιουλίου 2019, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους  Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
          Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
7. ΑΝΔΡΕΟΥ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ,  αποχώρησε  πριν  την
ψηφοφορία του 4ου θέματος Η.Δ. 
8. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, προσήλθε στο 1ο θέμα
της Η.Δ. και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης
του 2ου θέμα Η.Δ. 
9. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, αποχώρησε κατά τη
διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.
12. ΓΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  προσήλθε  κατά  τη
συζήτηση του 7ου Ε.Η.Δ.  θέματος και  αποχώρησε
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ. 
13. ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
14. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.  

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
11. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
12. MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
13. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
15. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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16. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
17. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
18. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
19. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
22. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
23. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
25. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
26. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
27. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
28. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
29. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
31. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, αποχώρησε μετά τη
ψηφοφορία του 3ου θέματος Η.Δ.
34. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
35. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
36. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
37. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ,  αποχώρησε  μετά
την ψηφοφορία του 1ου θέματος Η.Δ..
38. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
39. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
40. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
42. ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ  –  ΝΙΟΒΗ,  αποχώρησε
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.
43. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
44. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
45. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος.
46. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
47. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
48. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
50. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
51. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
52. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
53. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
54. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, αποχώρησε πριν
την ψήφιση του 4ου θέματος Η.Δ.
55. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
56. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αποχώρησε κατά
τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.

     

         Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος  Γ.  Τζιτζικώστας και  οι  Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε.  Ημαθίας  κ.  Κωνσταντίνος
Καλαϊτζίδης, Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου και Σερρών κ. Ιωάννης
Μωϋσιάδης.

Δεν  παραβρέθηκε  στη  συνεδρίαση  η  Αντιπεριφερειάρχης  της  Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης  κα
Παρασκευή Πατουλίδου και ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κος Ιωάννης Γιώργος.
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το  6ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση τρόπου
ανάθεσης  του  υποέργου  «Αντιμετώπιση  κατολισθητικού  φαινομένου  στον  οικισμό
Πλαταμώνα  του  Δήμου  Δίου  –  Ολύμπου  ΠΕ  Πιερίας»  του  έργου  με   τίτλο
«Αποκαταστάσεις καταστροφών στις Π.Ε Θεσσαλονίκης,  Πιερίας και Ημαθίας»  που
χρηματοδοτείται  από  τη  ΣΑΕΠ  808  του  ΠΔΕ  –  Εθνικοί  Πόροι  και  αφορά  στη
γεωγραφική περιοχή της  Π.  Ε.  Πιερίας»  και   ενημέρωσε τα μέλη ότι  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θέματα που
είναι  κατεπείγοντα,  συζητούνται  πριν  από  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  μόνο  αν
αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και την αιτιολόγηση
για τον χαρακτηρισμό του θέματος  ως κατεπείγοντος  και  αποφάσισε κατά πλειοψηφία  τη
συζήτηση του 6ου θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη  συνέχεια  δόθηκε  ο  λόγος  στην  αρμόδια  εισηγήτρια  η  οποία  έθεσε  υπόψη  του
Συμβουλίου  την αριθμ. πρωτ. οικ. 464442 (1488)/19-07-2019 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909 / 01.12.2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ.Β/30.12.2016), με τις
οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας 

3. Το Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ 26 Α/31-1-2013) : 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 και την εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 15400/17-04-
2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) θέματος «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.
δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμο-
διότητας  των  Περιφερειών»  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  κατά  αντιστοιχία  του  νέου  νόμου
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμο-
γή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9354/ 18-12-2018 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασί-
ας, με θέμα «Σχεδιασμός δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από
την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

5. Την υπ' αριθμ. ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:ΩΧΚ57ΛΛ-Ξ42) Απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Κήρυξη περιοχών της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρι-
κών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ)» για δύο(2) μήνες από
την 15/11/2017 έως και την 15/01/2018,

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΡΞ/24293(146)/15/01/2018 (ΑΔΑ: ΩΒΥ87ΛΛ-ΑΙ2) Απόφαση Περιφερειάρ-
χη Κεντρικής Μακεδονίας και θέμα: «Παράταση Κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας σε κατάσταση έκτατης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινο-
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μένων  (έντονες  βροχοπτώσεις,  πλημμύρες,  κατολισθήσεις  κλπ)»   για  έξι  (6)  μήνες  από  την
16/01/2018 έως και την 16/07/2018,

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΡΞ/364155(2611)/23-07-2018 (ΑΔΑ:Β0ΞΡ7ΛΛ-ΡΡΔ) Απόφαση Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και θέμα: «2η Παράταση Κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτατης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρι-
κών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ)» για έξι (6) μήνες από
την 16/07/2018 έως και την 16/01/2019,

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΡΞ /32090(241)/16-01-2019  (ΑΔΑ: ΩΤΖΒ7ΛΛ-Κ4Τ) Απόφαση Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και θέμα: «3η Παράταση Κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτατης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρι-
κών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ)» για έξι (6) μήνες από
την 16/01/2019 έως και την 16/07/2019,

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΡΞ /457474(3031)/17-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΖ3Β7ΛΛ-ΝΛΞ) Απόφαση Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και θέμα: 4η Παράταση Κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρι-
κών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ) για έξι (6) μήνες από
την 16/07/2019 έως και την 16/01/2020,

10. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΦΚ/233854/1514/17-04-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτι-
κής Προστασίας ΠΚΜ -  Τεχνικό Δελτίο αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ004918667
του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Ημαθίας» (ΠΡΩ-
ΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ)

11. Την αρ. πρ. 68357/28-06-2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ 6ΨΑ-
4468ΧΙ8-ΥΛ1)  για την Έγκριση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019
στη ΣΑΕΠ 808 του έργου με κωδικό  2019Π80800000, τίτλο «Αποκαταστάσεις καταστροφών στις
Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Ημαθίας» και προϋπολογισμού 2.817.896€.

12. Το  υποέργο  με α/α 1 «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στον οικισμό Πλαταμώνα του
Δήμου Δίου – Ολύμπου ΠΕ Πιερίας» του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών στις Π.Ε Θεσσα-
λονίκης, Πιερίας και Ημαθίας» :

Αριθμός
Υποέργου

Τίτλος Υποέργου Προϋπ/σμός

1 Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στον οικισμό Πλαταμώνα 
του Δήμου Δίου – Ολύμπου ΠΕ Πιερίας  

850.000,00 €

13. Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 32 παρ. 2γ « Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγ-
μάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) « ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜ-
ΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  όπως ισχύουν, συνάγεται ότι η προσφυγή
στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  (άρθρο  32  της  Οδηγίας
2014/24/ΕΕ) αποτελεί διαδικασία επιλογής αναδόχου που εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο σε
ειδικές περιπτώσεις που ρητώς προβλέπονται κατά τρόπο περιοριστικό στις οικείες νομοθετικές
διατάξεις. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταφύγει σε αυτή τη διαδικασία στο μέτρο που είναι
απολύτως απαραίτητο, αν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα
για την Αναθέτουσα Αρχή δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) οι προϋποθέσεις της ύπαρξης
απρόβλεπτων γεγονότων β) η διαπίστωση κατεπείγουσας ανάγκης, η εξυπηρέτηση της οποίας
καθίσταται αδύνατη με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στην ανοιχτή διαδικασία ή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb  @  pkm  .  gov  .  gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: 6ΛΠΛ7ΛΛ-Α4Ω



5

στη διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης και γ) την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ
των  απρόβλεπτων  γεγονότων  και  της  εξ’  αυτών  απορρέουσας  κατεπείγουσας  ανάγκης.  Ως
απρόβλεπτα  δε  γεγονότα  νοούνται  εκείνα  τα  αιφνίδια  ή  ασυνήθη  πραγματικά  περιστατικά  τα
οποία δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν και να συνεκτιμηθούν, ώστε να καθίσταται εφικτή η διε-
νέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού ή η προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων
με δημοσίευση προκήρυξης.

14. Ότι η Αναθέτουσα Αρχή που φέρει το βάρος της απόδειξης συνδρομής αυτών των περιστάσεων
και κυρίως ότι αυτές δεν προκλήθηκαν – απορρέουν από δική της ευθύνη και σε άμεση συνάρτη -
ση της  θεομηνίας  με έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις που έπληξε την ΠΕ Πιερίας τον
Νοέμβριο του 2017 καθώς και  τα συνεχιζόμενα φαινόμενα ακραίων καιρικών συνθηκών όπως
αναφέρονται στις παρατάσεις της κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και όπως αναφέρεται
στην  Τ-2935 Έκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), ανα-
φέρει ότι την άνοιξη του 2018, στο βόρειο τμήμα του οικισμού του Πλαταμώνα σε ένα οικιστικό
συγκρότημα αποτελούμενο από 6 κατοικίες σε υψόμετρο 60μ από την επιφάνεια της θάλασσας,
εκδηλώθηκε αστοχία με κατολίσθηση εύρους 55 μέτρων και μέγιστο μήκος από την στέψη έως
τον πόδα του πρανούς μήκους 70 μέτρων, ενώ εξαιτίας της μεγάλης κλίσης του πρανούς, τα υλι -
κά που αποκολλήθηκαν έφτασαν μέχρι το παρακείμενο οικιστικό συγκρότημα σε υψόμετρο 15μ
από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στην εν λόγω τεχνική έκθεση του ΙΓΜΕ αναλύονται με σαφήνεια οι λόγοι που οδήγησαν στην
εκδήλωση του καταστροφικού κατολισθητικού φαινομένου, διαπιστώνονται οι εγκυμονούντες και
παραμένοντες άμεσοι κίνδυνοι για τις υφιστάμενες κατοικίες ανάντη του πρανούς από εν δυνάμει
πιθανότητες εκδήλωσης βαθύτερων κύκλων ολίσθησης, με απρόβλεπτες σοβαρές συνέπειες για
ολική καταστροφή σε παρακείμενες περιουσίες και πιθανού κινδύνου απώλειας ζωής. Τα συνεχι-
ζόμενα φαινόμενα καιρικών συνθηκών και  ο χαρακτήρας του κατολισθητικού  φαινομένου κα-
τέστησαν δυσχερείς και χρονοβόρες τις καταγραφές των προκληθεισών βλαβών με αποτέλεσμα
η εκπόνηση των τεχνικών μελετών αντιμετώπισης αυτών να γίνουν στο συντομότερο δυνατό
χρόνο, μετά την εκδήλωση των φαινομένων καθίζησης ολίσθησης και μάλιστα, παρά το δυναμικό
και εξελισσόμενο χαρακτήρα αυτών ο οποίος επέβαλλε περαιτέρω παρακολούθηση έως την ορι-
στικοποίησή τους. 

15.  Ότι για την ανωτέρω περιοχή έχει εγκριθεί το τεχνικό δελτίο των αποκαταστάσεων, σύμφωνα με
τα παραπάνω, στο οποίο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έργο για την αντιμετώπιση και απο-
κατάσταση  της εν λόγω κατολίσθησης 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

την ανάθεση του έργου  «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στον οικισμό Πλαταμώνα του
Δήμου Δίου – Ολύμπου ΠΕ Πιερίας» προϋπολογισμού 850.000 €, με τη διαδικασία προσφυγής με δια-
πραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος και των επαπειλούμενων περαι-
τέρω καταστροφών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. Πρόκει-
ται για το υποέργο με α/α 1 που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 808 του 2019 του έργου με κω-
δικό  2019Π80800000, με τίτλο  «Αποκαταστάσεις καταστροφών στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας και
Ημαθίας» και προϋπολογισμού  2.817.896€.  Το έργο αφορά αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθη-
καν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2017 και των συνεχιζόμενων ακραίων καιρικών
φαινομένων.  

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε
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Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει ως  τρόπο ανάθεσης  του  υποέργου   «Αντιμετώπιση  κατολισθητικού
φαινομένου  στον  οικισμό  Πλαταμώνα  του  Δήμου  Δίου  –  Ολύμπου  ΠΕ  Πιερίας»
προϋπολογισμού  850.000€,  τη  διαδικασία  προσφυγής  με  διαπραγμάτευση  χωρίς
προηγούμενη  δημοσίευση,  λόγω  του  κατεπείγοντος  και  των  επαπειλούμενων  περαιτέρω
καταστροφών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
Πρόκειται για το υποέργο με α/α 1 που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 808 του 2019
του έργου με κωδικό  2019Π80800000, με τίτλο  «Αποκαταστάσεις  καταστροφών στις  Π.Ε
Θεσσαλονίκης,  Πιερίας  και  Ημαθίας»  και  προϋπολογισμού  2.817.896€. Το  έργο  αφορά
αποκατάσταση  των  ζημιών  που  προκλήθηκαν  από  τα  έκτακτα  καιρικά  φαινόμενα  του
Νοεμβρίου 2017 και των συνεχιζόμενων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Αποχή από  την  ψηφοφορία  δήλωσαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Ε.
Σαρηγιαννίδης,  Α.  Μπαζδάνης,  Π.  Καζαντζίδης,  Γ.Καγιάς,  Δ.  Μούρνος,  Χ.  Παλιαδέλη-
Σαατσόγλου και Χ. Μπουφίδου. 

Κατά  ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Δ.  Χαραλαμπίδου,  Γ.
Θεοδωρόπουλος, Λ. Τόσκας και Α. Χειμώνας.

Λευκό  ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Β.  Ρέβας,  Θ.  Ιγνατιάδης,  Ε.
Σαραντίδου, Φ.Ν. Παυλίδου, Χ. Βουλγαρίδης, Δ.Ανδρέου και Ε. Γεωργάκη – Κόλλια.

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

                
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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