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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 2o  

«Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για
την  επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το 
άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 της μελέτης 
«Ολοκλήρωση - Επικαιροποίηση 
υφιστάμενης μελέτης (Οδική ασφάλεια, 
σήμανση, απαλλοτριώσεις) Τμήμα 
Σταυροχώρι - Δροσάτο», 
προϋπολογισμού 409.200,00 € (με ΦΠΑ)  
2019ΜΠ90800009 / ΣΑΜ 908».

Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/25-08-2020
Αριθμ. Απόφασης 97/2020

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  25  Αυγούστου  2020,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10:00  π.μ.
πραγματοποιήθηκε η 12η συνεδρίαση «δια περιφοράς» της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 446005(629)/21-08-2020
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Παρίση Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη
της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 21 Αυγούστου 2020, 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 συμμετείχαν και τα (14) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – από τα
συνολικά 14 Μέλη. 

                        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. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος)
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος) 
8. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος) 
9. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
10. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος)
11. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
12. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος) 
13. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος) 
14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (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 «δια περιφοράς», 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  2ο  θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης:  «Έγκριση  του  τρόπου
δημοπράτησης για την  επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016
της μελέτης «Ολοκλήρωση - Επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης (Οδική ασφάλεια,
σήμανση,  απαλλοτριώσεις)  Τμήμα  Σταυροχώρι   -Δροσάτο»,  προϋπολογισμού
409.200,00 € (με ΦΠΑ)  2019ΜΠ90800009 / ΣΑΜ 908» και συγκεκριμένα
 την με αριθμ. Πρωτ. οικ. 403396(5965)/29-07-2020 εισήγηση του Τμήματος Σχεδιασμού -

Προγραμματισμού,  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων,  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει
τα εξής:

 
«Έχοντας υπόψη:      
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 (ΦΕΚ532Α/1-4-
2019), Ν.4608/2019 (ΦΕΚ66Α/25-4-2019) και Ν.4609/2019 (ΦΕΚ67Α/3-5-2019) και ισχύει σήμερα,

αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
1. Το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α 2016) και ειδικότερα το άρθρο 27.
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α 2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 49 παρ. ζ.,: “Στις
περιπτώσεις  συμβάσεων  εκπόνησης  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  επιστημονικών  υπηρεσιών,
προκειμένου να εκκινήσει  η διαδικασία δημοπράτησης απαιτείται  δέσμευση του 40% της εκτιμώμενης αξίας  της
σύμβασης, το δε υπόλοιπο που τυχόν απαιτείται, δεσμεύεται με την κατακύρωση της σύμβασης ή σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μεταφέρεται δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αντίστοιχου έργου, εφόσον
αυτό δημοπρατηθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της μελέτης”.
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3.  Την  47340/14-5-2020  (ΑΔΑ:6Ξ1Ι46ΜΤΛΠ-ΛΤΝ))  Απόφαση  του  Υφυπουργού  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων
έγκρισης της ένταξης στο ΠΔΕ 2020 στη ΣΑΜΠ 908 του έργου του θέματος με ενάριθμο:2019ΜΠ90800009.
4.  Το  αρ.οικ.800307(11584)/18-12-2019  ΔΤΕ/ΠΚΜ  (ΑΔΑΜ  19REQ006059918)  πρωτογενές  αίτημα  και  την
αρ.οικ.28932(335)/15-01-2020 ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑΜ 20REQ006163387) έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος της μελέτης
του θέματος.

Και επειδή 

 Από το συνολικό μήκος της ΝΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς:

α. το  τμήμα  σύνδεσης  με  την  Εγνατία  Οδό  (Άσσηρος-Νέα  Σάντα),  μήκους  11,5  χλμ.  περίπου,
κατασκευάζεται ήδη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
β. τα τμήματα από Α/Κ Νέας Σάντας μέχρι Α/Κ Μαυρονερίου και από Α/Κ Μαυρονερίου ως Α/Κ ΒΙΠΕ
Σταυροχωρίου, συνολικού μήκους περίπου 22,0 χλμ., έχουν ολοκληρωθεί παλαιότερα,
γ. για το τμήμα από Α/Κ ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου μέχρι το Δροσάτο και την πρόσβαση προς τον μεθοριακό
Σταθμό  Δοϊράνης,  μήκους  περίπου  17,0  χλμ.,  υπάρχει  εγκεκριμένη  Οριστική  μελέτη  της  αρτηρίας  και
τμημάτων των παράπλευρων οδών (Εγκριτική Απόφαση με αριθ. 115732/2454/31.3.2014 της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), και

 Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  σε  επικαιροποίηση  -  τροποποίηση-συμπλήρωση  αποσπάσματος  της
προαναφερθείσας υπό στοιχείο (γ) Οριστικής μελέτης της αρτηρίας και του παράπλευρου οδικού δικτύου. Το
έργο θα περιλαμβάνει κατασκευή μόνο του ανισόπεδου κόμβου ΒΙΠΕ- Σταυροχωρίου και των παράπλευρων
οδών στην άμεση περιοχή του κόμβου, καθώς και των τμημάτων της αρτηρίας που θα απαιτηθούν για την
προσαρμογή του πλάτους αυτής από διατομή 2 λωρίδων ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας που θα έχει στον Α/Κ,
στην υφιστάμενη διατομή που διαθέτει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

 Η σκοπιμότητα κατασκευής του Α/Κ ΒΙΠΕ -Σταυροχωρίου τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι θα εξυπηρετεί τη
ΒΙΠΕ  του  Κιλκίς,  που  είναι  χωροθετημένη  πλησίον  του  Σταυροχωρίου,  επειδή  θα  αποκτήσει  απευθείας
πρόσβαση  στη  ΝΕΟ  Θεσσαλονίκης-Κιλκίς,  και  μέσω  αυτής  στα  ευρωπαϊκά  και  διεθνή  οδικά  δίκτυα.  Η
ολοκλήρωση του κόμβου θα διατηρήσει και θα υποβοηθήσει την ανοδική αναπτυξιακη πορεία της ΒΙΠΕ, στην
οποία λειτουργούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες με σημαντικές εξαγωγές.

 
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 «Ολοκλήρωση-Επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης (Οδική
ασφάλεια,  σήμανση,  απαλλοτριώσεις)  Τμήμα  Σταυροχώρι-Δροσάτο» προϋπολογισμού  409.200,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ΠΔΕ 2019 ΣΑΜΠ 908, ενάριθμο 2019ΜΠ90800009 .”

Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν στο παραπάνω θέμα ως εξής:
Ο κ. Θ. Ιγνατιάδης τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέφερε τα εξής: 

Για  τον τρόπο δημοπράτησης η ψήφος μας δεν έχει να κάνει με  την αναγκαιότητα των
έργων.  Η τοποθέτησή μας με λευκό έχει να κάνει  με την άποψή μας ότι η επιλογή του
τρόπου δημοπράτησης με βάση και τη νομοθεσία 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 μελέτες που αφορά, ως προς την ποιότητα το κόστος και την
ταχύτητα κατασκευής τους.

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της μελέτης θέλουμε να σημειώσουμε ότι: 
Βεβαίως  ότι η κατασκευή του συνόλου του έργου το οποίο η μελέτη αφορά συνολικά θα

βελτιώσει  το οδικό στον άξονα  Σταυροχώρι Δροσάτο και ως συνδυασμός τοποθετούμαστε
υπέρ της κατασκευής του ως έργο που βελτιώνει την οδική ασφάλεια και άνεση. 

Ότι  τέτοια έργα με ευθύνη  και  της διοίκησης  και των κυβερνήσεων διαχρονικά  συνολικά
υπολείπονται  κατά πολύ των μεγάλων αναγκών, με συνέπειες  θύματα και υλικές  ζημιές  και
ταλαιπωρία κυρίως για το λαό που κάνει χρήση. Βασική αιτία για αυτό αποτελεί το γεγονός ότι
η  προτεραιότητα  και  στα  οδικά  έργα  καθορίζεται  με  κύριο  κριτήριο  το  τι  συμφέρει  την
κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων.

Αυτό το  γεγονός  το  επιβεβαιώνει  και  η  ίδια  η  εισήγηση,  η  οποία  σπεύδει  να  μας
ενημερώσει ότι ενώ η μελέτη  αφορά συνολικά το «το τμήμα από Α/Κ ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου
μέχρι το Δροσάτο και την πρόσβαση προς τον μεθοριακό Σταθμό Δοϊράνης, μήκους περίπου
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17,0  χλμ.,  υπάρχει  εγκεκριμένη  Οριστική  μελέτη  της  αρτηρίας  και  τμημάτων  των
παράπλευρων οδών» η  ολοκλήρωση  «επικαιροποίηση -  τροποποίηση-  συμπλήρωση
αποσπάσματος της προαναφερθείσας υπό στοιχείο (γ) Οριστικής μελέτης της αρτηρίας και του
παράπλευρου οδικού δικτύου. Το έργο θα περιλαμβάνει κατασκευή μόνο του ανισόπεδου
κόμβου ΒΙΠΕ-  Σταυροχωρίου και  των παράπλευρων οδών στην άμεση περιοχή του
κόμβου, καθώς και των τμημάτων της αρτηρίας που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή
του πλάτους αυτής από διατομή 2 λωρίδων ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας που θα έχει στον
Α/Κ, στην υφιστάμενη διατομή που διαθέτει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.» με προϋπολογισμό
409.200,00 € από το ΠΔΣ  και  με στόχο «τη ΒΙΠΕ του Κιλκίς,  που είναι  χωροθετημένη
πλησίον  του  Σταυροχωρίου,  επειδή  θα  αποκτήσει  απευθείας  πρόσβαση  στη  ΝΕΟ
Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, και μέσω αυτής στα ευρωπαϊκά και διεθνή οδικά δίκτυα. Η ολοκλήρωση
του κόμβου θα διατηρήσει και θα υποβοηθήσει την ανοδική αναπτυξιακή πορεία της ΒΙΠΕ,
στην οποία λειτουργούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες με σημαντικές εξαγωγές». 

Αυτό  ο  τρόπος  αντιμετώπισης  προδιαγράφει  και  το  ποιο  τμήμα  του  έργου  θα
προταχτεί στην φάση της κατασκευής.

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

α) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

β)  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

γ)  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” .

δ) 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”

ε)  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”,

στ)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκυκλίου  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”,

ζ)  το  με  αρ.  Πρωτ.   704/17-08-2020  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 «Ολοκλήρωση - Επικαιροποίηση
υφιστάμενης  μελέτης  (Οδική  ασφάλεια,  σήμανση,  απαλλοτριώσεις)  Τμήμα  Σταυροχώρι  -
Δροσάτο»  προϋπολογισμού  409.200,00€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  ΠΔΕ 2019  ΣΑΜΠ
908, ενάριθμο 2019ΜΠ90800009.

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θ. Ιγνατιάδης.
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H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:

                                                                                                     Ο Πρόεδρος  της
                                                                                           Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
           

                                   

                                                                         Παρίσης Μπίλλιας 
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Η Γραμματέας

Ελένη Μυρωνίδου
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