
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 1o  ΕΗΔ 
  

«Έγκριση  τρόπου  δημοπράτησης  για  την
επιλογή  αναδόχου  της  παροχής  υπηρεσίας
«Ετήσιες  παρεμβάσεις  και  συντήρηση
αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην
περιοχή  Πολεοδομικού  Συγκροτήματος
Μείζονος Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με το Ν.
4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή
στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)».
Προϋπολογισμός  μελέτης:  7.000.000,00  €
(συμπεριλαμβανόμενου  Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: 2020ΕΠ50800001  της ΣΑΕΠ
508.»

Αριθμ. Συνεδρίασης 4η/ 24-06-2022
Αριθμ. Απόφασης 23/2022

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  24 Ιουνίου 2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:00 π.μ.
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συνήλθαν στην 4η τακτική συνεδρίαση του έτους 2022 τα μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ.  438728(411)/20-06-2022  έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ.
Παρίση  Μπίλλια,  προς  όλα  τα  Μέλη  της  Επιτροπής,  η  οποία  επιδόθηκε  νόμιμα,  στις  20
Ιουνίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164, και 167 του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από  τα   δεκαπέντε  (15)  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  στη  συνεδρίαση
παραβρέθηκαν δεκαπέντε (12) μέλη -δέκα (10) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά. Απόντες
ήταν: η κα. Γούλα Όλγα-Χριστίνα, ο κ. Νουσυκύρου Αλκιβιάδης, η κα. Μαλλιάρα Μαρία, ο κ.
Τζηρίτης Δημήτριος και  η κα. Σωτηριάδου Αναστασία τακτικά μέλη της Επιτροπής.

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τακτικό μέλος) 
3. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (τακτικό μέλος)
6. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ (τακτικό μέλος)
7. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)
8. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)

1. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (τακτικό 
μέλος)
2. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
(τακτικό μέλος)
3. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ(τακτικό μέλος)
4. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό 
μέλος)
5. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(τακτικό μέλος)
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9. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τακτικό μέλος)
10. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (τακτικό μέλος)
11. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (αναπληρωματικό 

μέλος)
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αναπληρωματικό 

μέλος)

Χρέη  γραμματέα  εκτέλεσε  η  υπάλληλος  της  ΠΚΜ  Μυρωνίδου  Ελένη,  κλάδου  Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.  Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση  1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης:
«Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας
«Ετήσιες  παρεμβάσεις  και  συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην
περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης»,  σύμφωνα με το Ν.
4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή
στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)».  Προϋπολογισμός  μελέτης:  7.000.000,00  €

(συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση: 2020ΕΠ50800001  της ΣΑΕΠ 508.» και
ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητιούνται πριν
από  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  μόνο  με  ομόφωνη  απόφαση  των  μελών  της
Επιτροπής, Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 164 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):
«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  για  τη  σύσταση  των  επιτροπών  του
περιφερειακού συμβουλίου, τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης
και  κάθε  άλλο  σχετικό  θέμα,  εφαρμόζονται  αναλόγως  οι  διατάξεις  που  ισχύουν  για  την
οικονομική επιτροπή. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποδέχτηκαν την πρόταση του Προέδρου και την
αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος και αποφάσισαν ομόφωνα
τη συζήτηση του  θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.447272(5066)/22-06-
2022  εισήγηση  του  Τμήματος  Σχεδιασμού-Προγραμματισμού,  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών
Έργων  ΠΚΜ,  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Προγραμματισμού  &  Υποδομών,  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής:

“ΘΕΜΑ: Εισήγηση τρόπου  δημοπράτησης  για  την  επιλογή  αναδόχου  της  παροχής  υπηρεσίας  «  Ετήσεις
παρεμβάσεις και  συντήρηση  αντιπλημμυρικών  έργων   υδατορεμάτων  στην  περιοχή  Πολεοδομικού
Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-
θειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Προϋπολογισμός μελέτης: 7.000.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση: 2020ΕΠ50800001  της ΣΑΕΠ 508
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α’/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.  4555/2018 «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης   -  Εμβάθυνση  της

Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133Α’/19.07.2018).

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Το  Π.Δ.  133/2010  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  (ΦΕΚ  226Α'/27.12.2010),  όπως
τροποποιήθηκε  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.  81320+77909/1.12.2016  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302B’/30.12.2016).

5. Το Π.Δ. 7/2013 «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»  (ΦΕΚ
26Α’/31.1.2013).

6. Την υπ' αρ. οικ. 72217(1346)/31 Ιανουαρίου 2022   Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής Μακεδονίας  περί
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
(ΦΕΚ458/Β/07.2.2022) και συγκεκριμένα το άρθρο Α2 παρ.  6  που αφορά τις εισηγήσεις προς τα συλλογικά
όργανα και επιτροπές της Π.Κ.Μ. για θέματα του τομέα ευθύνης τους.

7. Την  αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.61/13-01-2022(  ΑΔΑ:61777ΛΛ-ΤΗΣ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής  Μακεδονίας
“Περί  ορισμού  Αντιπεριφερειάρχη  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ”(ΦΕΚ27/ΥΟΔΔ/20-01-2022).

8. Το  τελευταίο  εδάφιο  του  άρθρου  3  της  εγκυκλίου  6  (αρ.  πρωτ.  15400/17.4.2013  του  Τμήματος  Γεν.
Υποθέσεων/Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών), σύμφωνα με το οποίο απαιτείται απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για τον τρόπο εκτέλεσης
(απευθείας ανάθεση, πρόχειρος διαγωνισμός, τακτικός διαγωνισμός). 

9. Την υπ΄ αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου  Περί “Σύσταση και
εκλογή  μελών των  Επιτροπών του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2021,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει”,  με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των
Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών.  

Λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
1. Το με αρ. πρωτ. Οικ.221105/(3399)/07-Μαΐου-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. με θέμα : Αποστολή πρότασης

ένταξης του νέου έργου με τίτλο: «Ετήσεις παρεμβάσεις  και  συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατο-
ρεμάτων και δικτύου ομβρίων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης» ,
1ο υποέργο του οποίου είναι η παροχή υπηρεσιών του θέματος, στην ΣΑΕΠ 008 του ΠΔΕ 2018 με το οποίο
διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση  Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ. το Τ.Δ. της μελέτης
για να ενταχθεί η μελέτη στην ΣΑΜΠ 508 του ΠΔΕ 2020 (Α.Δ.Α.Μ. 20REQ006675947 2020-05-08) .

2. Την με αρ. Πρωτ,. Οικ. 350387(5192)/6-Ιουλίου-2020 βεβαίωση έγκρισης του παραπάνω πρωτογενούς αιτήμα-
τος (Α.Δ.Α.Μ. 20REQ006974267 2020-07-06) .

3. Την με αρ. πρωτ. 51070/05-05-2021   Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με  την
οποία  έργο  με τίτλο: « Ετήσεις παρεμβάσεις  και  συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, υδατορεμάτων
και δικτύου ομβρίων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης»   εντάχθηκε
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ,στην ΣΑΕΠ  508 του ΠΔΕ 2020 με κωδικό 2020 ΕΠ50800001 και
προϋπολογισμό 10.000.000,00 € ( Α.Δ.Α. ΨΡΒΑ46ΜΤΛΡ-Φ3Ρ).

4. Τnν  προς  έγκριση διακήρυξη της παροχής υπηρεσιών με τα παραρτήματά της που συντάχθηκε απ΄ την
Υπηρεσία. 

και επειδή:
όπως περιγράφεται στο παράρτημα της τεχνικής περιγραφής στη διακήρυξη του έργου :

 Στα   πλαίσια της παρούσας παροχής υπηρεσιών  προβλέπεται καθαρισμός τμημάτων ρεμάτων (ανοιχτών
και  κλειστών)  ,  τάφρων και  οχετών  στα  οποία  υφίσταται  κίνδυνος  πλημμύρας,  δηλαδή  απομάκρυνση
φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των
ομβρίων .

 τα περισσότερα ρέματα είναι φυσικά ρέματα χωμάτινης διατομής με έντονη βλάστηση που χρειάζεται συχνό,
περιοδικό κόψιμο,

 τα περισσότερα ρέματα διέρχονται από περιοχές με έντονο αστικό χαρακτήρα και γι΄αυτό είναι αποδοχείς
αστικών απορριμμάτων και άχρηστων κατάλοιπων οικοδομικών εργασιών .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (άρθρο
27 του Ν. 4412/2016) για την παροχή της υπηρεσίας  «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών
έργων, υδατορεμάτων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης», με ενάριθμο
2020ΕΠ50800001 της ΣΑΕΠ 508, προϋπολογισμού 7.000.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με
το  άρθρο  27  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.”.

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το  N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”.
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β)  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010  (Φ.Ε.Κ  226/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθ.
81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016),

γ) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού
συμβουλίου”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

δ)  την  αριθμ.  7281/2019  (21.06.2019)  απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης,  με  την  οποία  επικυρώθηκαν  τα  αποτελέσματα  των  εκλογών  που
διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,

ε) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ:
61777ΛΛ-ΤΗΣ)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

στ)  την  υπ'  αριθμ.  20/02-03-2022  (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν)  Απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου περί «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου
του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει». 

ζ)  την  υπ.  αριθμ.  1/28-03-2022  απόφαση περί  “Εκλογή  Αντιπροέδρου  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164&2 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”  ( ΑΔΑ: Ψ3237ΛΛ-ΜΥΘ).

η) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.

ζ)  το  με  αρ.  πρωτ.  689/22-06-2022  διαβιβαστικό  από  το  γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων της ΠΚΜ

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει  τον  τρόπο  δημοπράτησης  για  την  επιλογή  αναδόχου  με  διαγωνισμό  με

ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την παροχή της υπηρεσίας  «Ετήσιες
παρεμβάσεις  και  συντήρηση  αντιπλημμυρικών  έργων,  υδατορεμάτων  στην  περιοχή
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης», με ενάριθμο 2020ΕΠ50800001 της
ΣΑΕΠ 508, προϋπολογισμού 7.000.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το
άρθρο  27  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών
(προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,  όπως  τροποποιήθηκε  –
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος  κ. Τσεχελίδης Ιωάννης.
Κατά ψήφισε η περιφερειακή σύμβουλος  κα. Αβραμίδου Ελισσάβετ.

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

        Ο Πρόεδρος  της                                                                               Τα Μέλη
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                
                                           

      Παρίσης Μπίλλιας                      Η Γραμματέας

                                                    Μυρωνίδου Ελένη
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