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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 3o  
  

«Έγκριση  του  τρόπου  δημοπράτησης  με
επιλογή  αναδόχου  με  ανοιχτή  διαδικασία
(άρθρο  27  του  Ν.  4412/2016)  του  έργου  με
τίτλο:  «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΠΑΡΟΧΩΝ  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(PILLARS)  ΣΤΟΝ  ΠΟΛΛΑΠΛΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
«0000400»ΤΗΣ ΠΚΜ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β’
ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΠΚΜ
ΜΕ  ΣΔΙΤ»  σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016
«Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών
και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
Κωδικός  έργου  2135ΠΚΜ002ΚΑΠ21  στο
Τεχνικό Π.Ε.Δ./Π.Κ.Μ. 2022.».

Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/ 28-03-2022
Αριθμ. Απόφασης 03/2022

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  28 Μαρτίου  2022,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  09:00  π.μ.
πραγματοποιήθηκε  η  1η τακτική  συνεδρίαση  του  έτους  2022 «με  τηλεδιάσκεψη»  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ.  212940(181)/23-03-2022  έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ.
Παρίση  Μπίλλια,  προς  όλα  τα  Μέλη  της  Επιτροπής,  η  οποία  επιδόθηκε  νόμιμα,  στις  23
Μαρτίου 2022,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  δεκαπέντε  (15)  από  τα  δεκαπέντε  (15)  μέλη  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τακτικό μέλος) 
3. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος)
6. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό μέλος)
7. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ(τακτικό μέλος)
8. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
9. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)
10. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (τακτικό μέλος)
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11. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ (τακτικό μέλος)
12. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)
13. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)
14. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τακτικό μέλος)
15. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (τακτικό 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  ανέφερε  ότι  η  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής
πραγματοποιείται «με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  η  επικεφαλής  της  παράταξης  “ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινα.

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:  «Έγκριση του
τρόπου δημοπράτησης με επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν.
4412/2016) του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (PILLARS) ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «0000400»ΤΗΣ ΠΚΜ, ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΚΜ ΜΕ ΣΔΙΤ» σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ-
γων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και

2014/25/ΕΕ)». Κωδικός έργου 2135ΠΚΜ002ΚΑΠ21 στο Τεχνικό Π.Ε.Δ./Π.Κ.Μ. 2022».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.. οικ.  193916(1984)/16 -03-

2022  εισήγηση  του  Τμήματος  Συντηρήσεων  Συγκοινωνιακών  Έργων,  της  Υποδιεύθυνσης
Συγκοινωνιακών  Έργων,  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων,  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα
εξής:

“ΘΕΜΑ: Εισήγηση  για  τη  δημοπράτηση  με  επιλογή  αναδόχου  με  ανοιχτή  διαδικασία  (άρθρο  27  του  Ν.
4412/2016)  του  έργου  με  τίτλο  :  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(PILLARS) ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «0000400»ΤΗΣ ΠΚΜ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΠΚΜ  ΜΕ  ΣΔΙΤ»  σύμφωνα  με  το
Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» 

Κωδικός έργου 2135ΠΚΜ002ΚΑΠ21 στο Τεχνικό Π.Ε.Δ./Π.Κ.Μ. 2022
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)

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010)

3. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226Α'/27.12.2010), όπως
τροποποιήθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 81320 και 77909/1.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β/30.12.2016)

4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) με θέμα: "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."

5. Την  υπ'  αρ.  Οικ.  72217(1346)/31-01-2022   Απόφαση   Περιφερειάρχη   Κεντρικής  Μακεδονίας   περί
μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής   Μακεδονίας   στους
Αντιπεριφερειάρχες  και  στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς  και  παροχή εξουσιοδότησης  υπογραφής
εγγράφων,   αποφάσεων   και   άλλων  πράξεων   “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”   στους
Αντιπεριφερειάρχες,   στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των Γενικών  Διευθύνσεων /
Αυτοτελών Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων / Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών Γραφείων
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της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (ΦΕΚ 458/Β/07-2-2022) και συγκεκριμένα το άρθρο Α2 παρ. 2
που αφορά τις  εισηγήσεις  προς τα  συλλογικά  όργανα και  επιτροπές  της  Π.Κ.Μ.  για  θέματα  του τομέα
ευθύνης τους

6. Την  αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ./61/13-01-2022  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  ορισμού
Αντιπεριφερειάρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ”(ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022).

7. Το  τελευταίο  εδάφιο  του  άρθρου  3  της  εγκυκλίου  6  (αρ.  πρωτ.  15400/17-4-2013  του  Τμήματος  Γεν.
Υποθέσεων/Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών/Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπ. Εσωτερικών), απαιτείται απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου για τον τρόπο εκτέλεσης (απευθείας ανάθεση, πρόχειρος διαγωνισμός, τακτικός
διαγωνισμός)  

8. Την υπ΄ αρίθ. 20/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(αρίθ. Συνεδρίασης 6η/02-03-2022) με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού
Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΓΞ67ΛΛ-21Ν).

αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
 Την Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με αρ. 68/2021 (αρ. Συνεδρίασης 15η/12-11-2021, θέμα 6ο)

περί έγκρισης της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών για το έτος 2022, στο
οποίο εγγράφηκε το έργο του θέματος με κωδικό έργου 2135ΠΚΜ002ΚΑΠ21.

 Τις με αρ. πρωτ. 74518 (14750)/02-12-2021 και 1769 (165)/03-01-2022 Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (α/α
3872 και α/α 305 αντιστοίχως), ΑΔΑΜ:  21REQ009651439

και επειδή:
Στο  πλαίσιο  της  ενεργειακής  αναβάθμισης  της  ενεργειακής  απόδοσης  του  συστήματος  και  των  υποδομών
οδοφωτισμού  στους  βασικούς  οδικούς  άξονες  του  Εθνικού  και  Επαρχιακού  Οδικού  Δικτύου  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας έχει δημοπρατηθεί το έργο «Αναβάθμιση οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
με ΣΔΙΤ».  
Η αναγκαιότητα του παραπάνω έργου έγκειται στο γεγονός ότι αυτό άπτεται τριών σημαντικών τομέων οι οποίοι
έχουν διατυπωθεί μέσω του στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας. Οι τομείς αυτοί είναι:
• Αποκατάσταση Δικτύου Οδοφωτισμού (Λόγοι ασφάλειας και αναβάθμισης υποδομής οδικού δικτύου).
• Αντικατάσταση  υπαρχόντων  φωτιστικών  με  στόχο  την  ενεργειακή  εξοικονόμηση  όπως  και  την  μείωση  του
κόστους λειτουργίας της υποδομής οδοφωτισμού.
• Έλεγχος και συντήρηση του δικτύου φωτιστικών σωμάτων στους κύριους οδικούς άξονες της Περιφέρειας.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε καταγραφή των στοιχείων ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας της και συγκεκριμένα στην καταγραφή του ηλεκτροφωτισμού των οδών που περιλαμβάνονται στην
εγκεκριμένη πρόταση υπαγωγής (αρ. έγκρισης ΑΔΑ: 9ΒΟΙ465ΧΙ8-ΝΧΑ) της Π.Κ.Μ. από την Διυπουργική Επιτροπή
ΣΔΙΤ καθώς και οδών αναγκαίων για την ολοκλήρωση και πληρότητα του έργου.
Μετά  από  επεξεργασία  των  στοιχείων  ηλεκτροφωτισμού  που  προέκυψαν  από  τη   παραπάνω  καταγραφή,
διαπιστώθηκε ότι κάποιες ηλεκτρικές παροχές δεν έχουν μεταβιβαστεί στην ΠΚΜ αλλά έχουν παραμείνει σε άλλη
ιδιοκτησία.
Αντικείμενο  της  παροχής  υπηρεσίας  είναι  η  μεταφορά  της  δαπάνης  των  στοιχείων  ηλεκτρολογικών  παροχών
καταναλωτή,  σε λογαριασμό με το Α.Φ.Μ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  ο διαχωρισμός παροχών με
παραπάνω από δύο ιδιοκτήτες (πχ περιπτώσεις κοινού φωτισμού οδών αρμοδιότητας διαφορετικών φορέων), η
υποβοήθηση της Υπηρεσίας για όλη τη διαδικασία σύνταξης εγγράφων, διεκπεραίωσης, εκπροσώπησης και  ότι
άλλο κρίνεται απαραίτητο, σε Δημόσιους/Δημοτικούς φορείς.  
Σε περίπτωση που για την αλλαγή ονόματος καταναλωτή απαιτούνται επεμβάσεις μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα του
πίλαρ, ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες επεμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο του τιμολογίου καθώς
και με τη κείμενη νομοθεσία περί οδοφωτισμού και εξωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι επεμβάσεις που θα
γίνουν αφορούν μόνο τον ηλεκτρικό πίνακα του πίλλαρ.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να:

 μετρήσει την ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους,
 ελέγξει  και  αντικαταστήσει,  αν  είναι  απαραίτητο,  τους  απαραίτητους  μικροαυτόματους  διακόπτες

προστασίας των καλωδίων ισχύος από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα,
 τοποθετήσει τους απαραίτητους διακόπτες διαρροής έντασης (Δ.Δ.Ε),
 τοποθετήσει ότι απαραίτητο μικροϋλικό απαιτείται,
 ελέγξει εξωτερικά το πίλλαρ για πιθανές εισροές υδάτων,
 εκπονήσει τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά σχέδια,
 συντάξει  και  διεκπεραιώσει  τα  απαραίτητα  έγγραφα  προς  τη  ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ  για  την  υπογραφή

συμβολαίων,
 παραδώσει στην Υπηρεσία πίνακα σύμφωνα με το παράρτημα 6 της παρούσας.

Στη περίπτωση διαχωρισμού παροχών, η Υπηρεσία θα πρέπει να κατασκευάσει το νέο πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού
προτού ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής στοιχείων της ηλεκτρικής παροχής.
Η μεταφορά πρέπει, χρονικά, να πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη του σταδίου Β’.2 «Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών» του διαγωνισμού για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου με
τίτλο: «Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
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τη δημοπράτηση με επιλογή αναδόχου  με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016)  για την
εκτέλεση του έργου «Παροχή  υπηρεσιών για τη  μεταφορά παροχών οδοφωτισμού (PILLARS)  στον  πολλαπλό
λογαριασμό "0000400" της ΠΚΜ, για τις ανάγκες της Β ́ Φάσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση
οδοφωτισμού  ΠΚΜ  με  ΣΔΙΤ"» σύμφωνα  με  το  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και
υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
        Προϋπολογισμού: 74.400€ (συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: Κ.Α.Π./Π.Ε.Δ./Π.Κ.Μ. 2022, Κωδ. Έργου: 2135ΠΚΜ002ΚΑΠ21”

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.”.

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  υπ.  αρ.  642/24-9-2021  εγκύκλιο  (Α.Δ.Α.:  65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε)  της  Γενικής
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών,

ε)  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,

στ) 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»,

ζ)  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». 

η)  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).

θ) 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”.

ι)  το  με  αρ.  Πρωτ.  294/16-03-2022  διαβιβαστικό  από  το  Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων της ΠΚΜ..

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  τον  τρόπο  δημοπράτησης  με  ανοιχτή  διαδικασία  (άρθρο  27  του  Ν.
4412/2016) για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τη
μεταφορά  παροχών  οδοφωτισμού  (PILLARS)  στον  πολλαπλό  λογαριασμό  "0000400"  της
ΠΚΜ,  για  τις  ανάγκες  της  Β  ́  Φάσης  του  διαγωνισμού  του  έργου  με  τίτλο  "Αναβάθμιση
οδοφωτισμού ΠΚΜ με ΣΔΙΤ"» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών  και  υπηρεσιών  (Προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,  με
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Προϋπολογισμό:  74.400€  (συμπεριλαμβανόμενου  του  ΦΠΑ)  και  Χρηματοδότηση:
Κ.Α.Π./Π.Ε.Δ./Π.Κ.Μ. 2022, Κωδ. Έργου: 2135ΠΚΜ002ΚΑΠ21.

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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