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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθµ. 11 

Αριθµ. Συνεδρίασης 11η/06.07.2021 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 62 

    
    Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 06/07/2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00, σε συνέχεια της παρ. 1 
του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), 
της µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3193/05-11-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
(Α∆Α: 62857ΛΛ-0ΙΠ), της υπ’ αριθµ. 427/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και της µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) 
εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών 
σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, συνήλθε σε τακτική 
‘’µε τηλεδιάσκεψη’’ συνεδρίαση η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε 
την αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) 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. 408344 
(237)/02-07-2021 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
      Παρόντες: 
1. Μητράκας Θεόδωρος, Πρόεδρος 
2. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
4. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό µέλος 
5. ∆ωρής Σωκράτης, τακτικό µέλος 
6. Κεφαλάς Γεώργιος, τακτικό µέλος 
7. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό µέλος 
8. Πάλλας Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
9. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό µέλος 
10. Χαριστέας Άγγελος, τακτικό µέλος 
11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος 
12. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος 
13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
14. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος 
 
 
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων η Αντιπεριφερειάρχης 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου, η οποία ενηµέρωσε πως για 
οτιδήποτε προκύψει θα παρέµβει τηλεφωνικώς. Τον συντονισµό των εισηγητών από το Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. έκανε ο κ. Θ. Ψαρράς, Ειδικός Σύµβουλος της Αντιπεριφερειάρχη 
Μ.Ε.Θ.. 
 
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, 
τακτικό µέλος.  
 
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
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Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση τρόπου δηµοπράτησης για την επιλογή αναδόχου µε εφαρµογή της ανοικτής 
διαδικασίας (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) ‘’∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών (Προσαρµογή στην οδηγία 2014/24/ΕΕ )’’, για την εκτέλεση του έργου: 
‘’Αντικατάσταση ∆ικτύου Σωληνώσεων Ψύξης Θέρµανσης κτιρίου ∆ιοίκησης ΕΚΑΒ 
Παραρτήµατος Θεσσαλονίκης’’. Προϋπολογισµός έργου: 68.819,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 
85.335,56 Ευρώ µε ΦΠΑ» 
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 

«Έγκριση τρόπου δηµοπράτησης για την επιλογή αναδόχου µε εφαρµογή της ανοικτής 
διαδικασίας (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) ‘’∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών (Προσαρµογή στην οδηγία 2014/24/ΕΕ )’’, για την εκτέλεση του έργου: 
‘’Αντικατάσταση ∆ικτύου Σωληνώσεων Ψύξης Θέρµανσης κτιρίου ∆ιοίκησης ΕΚΑΒ 
Παραρτήµατος Θεσσαλονίκης’’. Προϋπολογισµός έργου: 68.819,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 
85.335,56 Ευρώ µε ΦΠΑ» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: 923/15-06-2021 
διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον 
κ. Ι. Παπαδόπουλο, Αναπλ. Προϊστάµενο του Τµήµατος Συντήρησης Έργων ∆οµών 
Περιβάλλοντος της Υποδ/νσης Έργων ∆.Π. της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ), προκειµένου να 
εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: οικ. 
359729 (4876)/14-06-2021 εισήγηση του Τµήµατος Συντήρησης Έργων ∆.Π., περιέγραψε 
συνοπτικά το έργο αναφερόµενος στους λόγους αντικατάστασης του δικτύου σωληνώσεων και 
εξήγησε την εφαρµογή της ανοικτής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου.  
 
Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. 
Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  
Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος επίσης 
δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν.  
Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό, κατέθεσε και 

γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: «Σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα του έργου 
και της προγραµµατικής σύµβασης δεν έχουµε αντίρρηση και εκφραστήκαµε θετικά στην 
Οικονοµική Επιτροπή.   
Σύµφωνα µε την πάγια τοποθέτησή µας για τους τρόπους δηµοπράτησης ψηφίζουµε λευκό,  
θεωρούµε πως η επιλογή του τρόπου δηµοπράτησης είναι ευθύνη της διοίκησης και σε καµιά 
περίπτωση δεν κρίνεται από αυτόν τον τρόπο η διασφάλιση της υπηρέτησης των λαϊκών 
συµφερόντων για τα έργα ή τις µελέτες που αφορά, η αρτιότητα, η ποιότητα, το κόστος και η 
ταχύτητα πραγµατοποίησής τους, µε δεδοµένη την παράδοσή τους στα επιχειρηµατικά 
συµφέροντα.». 
Τα λοιπά µέλη του Σώµατος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 
  
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, 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’’, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. 
πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) 
απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 
Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 
56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο νοµιµότητας η απόφαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 6ΧΠΒ7ΛΛ-
3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-
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2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα και 
αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», την παρ. 1 του άρθρου 10 
της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), την µε α.π.: 
Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3193/05-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 
62857ΛΛ-0ΙΠ), την µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του 
Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά µε την 
εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, την υπ’ αριθµ. 427/13-11-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), το µε αρ. πρωτ.: 923/15-06-
2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την µε αρ. πρωτ.: οικ. 
359729 (4876)/14-06-2021 εισήγηση του Τµήµατος Συντήρησης Έργων ∆.Π. της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων (ΠΚΜ) και πιο συγκεκριµένα τα κατωτέρω: 
 
15. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 

(Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α’/8.8.2016) 
16. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010), 
17. Το Π.∆. 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 ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β/30.12.2016), 

18. Το Π.∆. 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.", 

19. Την υπ΄αριθµ 570607(7712)/12-09-2019 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 εντολή 
Περιφερειάρχη” στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους 
Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, 
Τµηµάτων/Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) και συγκεκριµένα στο άρθρο Α2, παρ.2 που αφορά τις 
εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέµατα του τοµέα ευθύνης 
τους. 

20. Την αρ.Γ.Π.Κ.Μ. οικ2482/3-9-2019 (Α∆Α: 6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3) (ΦΕΚ708/ΥΟ∆∆/9-9-2019), 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών και 
ανάθεση τοµέων ευθύνης στους θεµατικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας” 

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

 
αφού ελήφθησαν ειδικότερα υπόψη: 
 

1. Το µε α.π. 775248 (1681) / 24.12.2019 έγγραφο του Γεν. ∆/ντή Προγραµµατισµού και Υποδοµών 
(αρ. Πρωτ. ∆ΤΕ/ΠΚΜ 815941(11782)/24.12.2019), µε το οποίο ανατίθεται στη Υπηρεσία µας η 
διενέργεια του διαγωνισµού του έργου αντικατάστασης δικτύου σωληνώσεων ψύξης θέρµανσης 
του κτιρίου διοίκησης του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.  

2. Η υπ΄ αριθ.ΣΥΝ.30/ 27-10-2020 θέµα 29 (Α∆Α ΩΙΣΠΟΡ1Π-0Φ1) απόφαση του ∆Σ του ΕΚΑΒ µε 
την οποία εγκρίνεται η υπ΄αριθ. 815941 (11782)ΠΕ/24-9-2020 « Πρόταση και προϋπολογισµός 
αντικατάστασης του δικτύου σωληνώσεων θέρµανσης-ψύξης του κτιρίου διοίκησης ΕΚΑΒ 
Θεσσαλονίκης». 

3. Η 1974 /19.2.2021 επιστολή της διοίκησης του ΕΚΑΒ όπου αναφέρεται ότι το έργο 
χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του ΕΚΑΒ και ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία 
εξόφλησης του ποσού που τηρείται σε κάθε διαγωνισµό της υπηρεσίας (υπ’ αριθ. 1580 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης αξίας 85.335 € στον ΚΑΕ 0863). 

4. Η από 29.03.2021 µε αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 182018 (2516) εισήγηση προς την Οικονοµική Επιτροπή για 
την έγκριση του σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης 

5. Η από 6.04.2021 µε αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 186191 (714) απόφαση 386 έγκρισης της Οικονοµικής 
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Επιτροπής για την σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης καθώς και την συγκρότηση κοινής 
επιτροπής παρακολούθησης του έργου (Α∆Α: 9ΧΨΘ7ΛΛ-Π1Η). 

6. Η υπογραφή της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ΕΚΑΒ και της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (11-05-2021 µε Α∆Α: 621Φ7ΛΛ-84Υ). 
 
   και επειδή: 
µε την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση ∆ικτύου Σωληνώσεων Ψύξης Θέρµανσης κτιρίου 
∆ιοίκησης ΕΚΑΒ Παραρτήµατος Θεσσαλονίκης» θα γίνουν στο αναφερόµενο κτίριο διοίκησης οι 
εξής κύριες εργασίες:  

Α. Αποξήλωση υφιστάµενου διαβρωµένου µεταλλικού δικτύου σωληνώσεων ψύξης - 
θέρµανσης. 

Β. Τοποθέτηση νέου δικτύου σωληνώσεων ψύξης – θέρµανσης από κατάλληλης ποιότητας 
πολυπροπυλένιο. 

Γ. Αποκατάσταση οικοδοµικών στοιχείων του κτιρίου διοίκησης και προετοιµασία νέας 
εγκατάστασης για δοκιµή λειτουργίας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα  
                                   (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος τοποθετήθηκε µε λευκό) 

Να εγκρίνει τον τρόπο δηµοπράτησης για την επιλογή αναδόχου µε εφαρµογή της ανοικτής 
διαδικασίας (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών (Προσαρµογή στην οδηγία 2014/24/ΕΕ)», για την εκτέλεση του έργου: 
«Αντικατάσταση ∆ικτύου Σωληνώσεων Ψύξης Θέρµανσης κτιρίου ∆ιοίκησης ΕΚΑΒ 
Παραρτήµατος Θεσσαλονίκης». 

Προϋπολογισµός έργου: 68.819,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 85.335,56 Ευρώ µε ΦΠΑ.  

 

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

ΑΔΑ: 6Θ8Ρ7ΛΛ-Ξ24
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