
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 3o  

«Έγκριση του  τρόπου δημοπράτησης για την
επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 27
του  Ν.  4412/2016  της  μελέτης
«Επικαιροποίηση Μελέτης Οδικού Αξονα Ε.Ο.
Σερρών  –  Δράμας,  Τμήμα  Λευκοθέα  –
Αλιστράτη  –  Ορια  Ν.  Δράμας»,
προϋπολογισμού  527.312,00  €  (με  ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση:  2019ΜΠ90800008  /  ΣΑΜΠ
908».

Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/13-09-2021
Αριθμ. Απόφασης 65/2021

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
πραγματοποιήθηκε η  10η συνεδρίαση του έτους  2021 «με τηλεδιάσκεψη» της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Οικ.
566001(714)/09-09-2021 έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση
Μπίλλια, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 09 Σεπτεμβρίου
2021,  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  δέκα  (11)  από  τα  δεκατέσσερα  (14)  μέλη  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Απών ήταν οι κ.κ. Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Ασλανίδης Δημήτριος
και Σκούφας Ιωάννης τακτικά μέλη της Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό 
μέλος) 

3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  (τακτικό μέλος)
6. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)
7. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)
8. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος)
9. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος)
10.  ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)
11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος)

1. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό 
μέλος)

2. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό 
μέλος)

3. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)

 

Χρέη  γραμματέα  εκτέλεσε  η  υπάλληλος  της  ΠΚΜ  Μυρωνίδου  Ελένη,  κλάδου  Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.
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Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  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) που ορίζει
«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η
λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των  διοικητικών  συμβουλίων  των  εποπτευόμενων  νομικών  τους  προσώπων  μπορεί  να
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ.
1  του  άρθρου  167  του  ν.  3852/2010  (Α’ 87),  είτε  διά  τηλεδιάσκεψης  με  κάθε  πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό  μέσο.  Στην  περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλησης  των  συμβουλίων,  οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.». 

Ο Πρόεδρος  εισήγαγε  το  3ο θέμα της  Ημερήσιας  Διάταξης:  «Έγκριση του  τρόπου
δημοπράτησης για την  επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016
της μελέτης «Επικαιροποίηση Μελέτης Οδικού Αξονα Ε.Ο. Σερρών – Δράμας, Τμήμα
Λευκοθέα – Αλιστράτη – Ορια Ν.  Δράμας»,  προϋπολογισμού 527.312,00 €  (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: 2019ΜΠ90800008 / ΣΑΜΠ 908» 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ. οικ. 532981(7013)/26 -08-

2021  εισήγηση  του  Τμήματος  Σχεδιασμού-Προγραμματισμού,  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών
Έργων, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής:

“ΘΕΜΑ: «  Εισαγωγή  θέματος  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  για  την  έκδοση  απόφασης  έγκρισης   τρόπου
δημοπράτησης για την  επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 της μελέτης
«Επικαιροποίηση Μελέτης Οδικού Αξονα Ε.Ο. Σερρών – Δράμας, Τμήμα Λευκοθέα – Αλιστράτη –
Ορια  Ν.  Δράμας»,  προϋπολογισμού  527.312,00€ (με  ΦΠΑ)   Χρηματοδότηση:  2019ΜΠ90800008  /
ΣΑΜΠ 908»

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
–  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87  Α΄/7-6-2010)  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν.4555/2018  (ΦΕΚ
133/19-7-2018) (Πρόγραμμα ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’’).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας»  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  81320+77909/1-12-2016  Αποφάσεις  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης
Δοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β’/30-12-2016).

3. 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 26 Α’/31.1.2013).

4. Την  υπ’ αριθμ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475Β), Απόφαση  Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
«Μεταβίβασης  συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  και  παροχής εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,
αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”.

5. Την υπ' αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/3-9-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.708/09-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής  Μακεδονίας  «Ορισμός  Αντιπεριφερειαρχών και  ανάθεση τομέων ευθύνης  στους  Θεματικούς
Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

6. 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),

7. Την υπ' αριθμ. 169/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Σύσταση και εκλογή μελών των
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει»  με  τη  οποία  μεταβιβάστηκαν  αρμοδιότητες  στην  Επιτροπή  Ποιότητα  Ζωής  των  Γενικών
Διευθύνσεων  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας,  Εσωτερικής  Οργάνωσης  &  Λειτουργίας  και
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών. 

8. Τον 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  με  τους  Ν.4605/2019
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(ΦΕΚ532Α/1-4-2019),  Ν.4608/2019  (ΦΕΚ66Α/25-4-2019)  και Ν.4609/2019  (ΦΕΚ67Α/3-5-2019)  και
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

1. Την 44465/15-4-2021 (ΑΔΑ:Ω29Ρ46ΜΤΛΡ-Κ5Υ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
έγκρισης  της  ένταξης  στο  ΠΔΕ  2021 στη  ΣΑΜΠ  908 του  έργου  του  θέματος  με  ενάριθ-
μο:2019ΜΠ90800008.

2. Το αρ.οικ.800174(11578)/18-12-2019 ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑΜ 19REQ006057956) πρωτογενές αίτημα και την
αρ.οικ.28897(333)/15-01-2020 ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑΜ  20REQ006163303) έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος
της μελέτης του θέματος.

και επειδή:

Στο πλαίσιο  της υπάρχουσας μελέτης, εκπονήθηκαν οι ακόλουθες μελέτες / στάδια μελετών:

α. Τοπογραφική μελέτη: τοπογραφικό υπόβαθρο και κτηματολόγιο,

β. Μελέτη  συγκοινωνιακών  έργων:  προμελέτη  και  οριστική  μελέτη  οδοποιίας  του  κυρίου  άξονα,  του
παράπλευρου οδικού δικτύου και δέκα (10) ισόπεδων κόμβων του κυρίου άξονα,

γ. Στατική μελέτη τεχνικών έργων: οριστική μελέτη δύο (2) γεφυρών, και οριστική μελέτη τριών (3) κάτω
διαβάσεων και μικρών τεχνικών,

δ. Μελέτη  υδραυλικών  έργων:  οριστική  μελέτη  αποχέτευσης-αποστράγγισης  του  κυρίου  άξονα,  του
παράπλευρου οδικού δικτύου και των ισόπεδων κόμβων,

ε. Λοιπές  υποστηρικτικές  μελέτες:  γεωλογική  μελέτη,  γεωτεχνική  μελέτη  και  έρευνες,  προμελέτη
περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  (ΠΠΕ)  και  οριστική  μελέτη  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  (ΜΠΕ),  καθώς και
Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας και Φάκελος Ασφάλειας-Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

Η υπό ανάθεση μελέτη είναι αναγκαία για τη συμπλήρωση και την επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τους
ακόλουθους λόγους:

 απαιτείται εκπόνηση μελέτης σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης) και ασφάλισης της νέας χάραξης, που δεν
έχει εκπονηθεί,

 απαιτείται  εκπόνηση  μελέτης  ηλεκτροφωτισμού  των  κόμβων,  με  στόχο  την  αύξηση  του  επιπέδου  οδικής
ασφάλειας, και

 απαιτείται  επανασχεδιασμός  των τεχνικών έργων, με βάση τον νέο Κανονισμό  Τεχνολογίας Σκυροδέματος
2016 (ΚΤΣ-2016).

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την έκδοση Απόφασης, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο Συλλογικό όργανο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας,  έγκρισης  του  τρόπου  δημοπράτησης  για  την  επιλογή  αναδόχου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  27 του  Ν.
4412/2016,  για  την  εκπόνηση της  μελέτης με  τίτλο  «Επικαιροποίηση Μελέτης  Οδικού Αξονα Ε.Ο.  Σερρών –
Δράμας, Τμήμα Λευκοθέα – Αλιστράτη – Ορια Ν. Δράμας » προϋπολογισμού 527.312,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), ΠΔΕ 2021 ΣΑΜΠ 908, ενάριθμο 2019ΜΠ90800008 ”

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 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

δ)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης
Μαΐου  2019  και  την  ανάδειξη  του  Περιφερειάρχη  και  των τακτικών  και  αναπληρωματικών
Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο
01.09.2019 έως 31.12.2023
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ε)  την  αρ.169/2019  απόφαση  του  Π.Σ.Κ.Μ.  περί  “Σύστασης  και  εκλογής  μελών  των
Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .

στ) 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)  την  εκ της  ευθείας  και  ρητής   πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του”,

η)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών
και  των  εποπτευόμενων  Νομικών  τους  Προσώπων,  κατά  το  διάστημα  λήψης  μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

θ)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  77440/13.11.2020  (ΑΔΑ:  Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  περί  “Λειτουργία  συλλογικών  οργάνων των περιφερειών  κατά  τη
διάρκεια  εφαρμογής  των  μέτρων  περιορισμού  της  διασποράς  του  Covid  19  και  κατά  το
διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020”

ι) την με αριθμ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή
της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.

ια) το με αριθμ. Πρωτ. 897/01-09-2021 διαβιβαστικό από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων της ΠΚΜ. 

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο

27  του  Ν.  4412/2016,  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης  με  τίτλο  «Επικαιροποίηση  Μελέτης
Οδικού Αξονα Ε.Ο.  Σερρών –  Δράμας,  Τμήμα Λευκοθέα – Αλιστράτη – Ορια Ν.  Δράμας»
προϋπολογισμού 527.312,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ΠΔΕ 2021 ΣΑΜΠ 908, ενάριθμο
2019ΜΠ90800008.

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

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739, -659
E-mail :   persymb@pkm.gov.gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΑΗΗ7ΛΛ-6Φ7
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