
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 4o  

«Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την 
επιλογή αναδόχου, με απευθείας ανάθεση  
(άρθρο 118 του Ν. 4412/2016), για την μελέτη για 
την «Τοπογραφικά διαγράμματα των οικοπέδων 
όπου εντάσσονται τα κτίρια της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή του Νομού 
Θεσσαλονίκης για ενημέρωση φακέλων» ύψους 
24.800,00€ (με ΦΠΑ), ”, σύμφωνα με το Ν. 
4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Χρηματοδότηση: 2135ΘΕΣ003ΚΑΠ20 του 
Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 
2020».

Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/25-08-2020
Αριθμ. Απόφασης 99/2020

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

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  4ο θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης:  «Έγκριση  τρόπου
δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου, με απευθείας ανάθεση  (άρθρο 118 του Ν.
4412/2016),  για την μελέτη για την «Τοπογραφικά διαγράμματα των οικοπέδων όπου
εντάσσονται τα κτίρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή του Νομού
Θεσσαλονίκης για ενημέρωση φακέλων» ύψους 24.800,00€ (με ΦΠΑ), ”, σύμφωνα με το
Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή
στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)».  Χρηματοδότηση:  2135ΘΕΣ003ΚΑΠ20  του
Τεχνικού  Προγράμματος  Επενδυτικών  Δαπανών Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,
έτους 2020» και συγκεκριμένα
 την με αριθμ. Πρωτ. οικ. 445267/6681/21-08-2020 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών

Περιβάλλοντος,  της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης,  της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής:

 
«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 τροποποιήθηκαν και ισχυούν
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+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’ αριθμ.   461114  (9980)/18-11-2014  (ΦΕΚ  3129/Β΄/21-11-2014)  απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  και  στους  Προϊστάμενους  Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε
με την 267264(5189)/24-06-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1996/Β'/30-06-2016) την
30149(387)/27-01-2017  (ΦΕΚ  390  Β’/10-02-2017)  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  την
222533(3623)/02-06-2017  (ΦΕΚ  2101  Β’/19-06-2017)  Απόφαση  Αντιπεριφερειάρχη  Υποδομών  και  Δικτύων
Κεντρικής Μακεδονίας.
6.  Την  υπ’  αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ  844/26-3-2018  (ΦΕΚ  1266/Β΄/10-4-2018)  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας  περί  ορισμού  Αντιπεριφερειάρχη  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
7.  Την αρ. οικ.  570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ  3475 τ.  Β΄/16-09-2019)  απ.  Περιφερειάρχη περί  μεταβίβασης
άσκησης αρμοδιοτήτων & την αρ. οικ. 602161(8148)/25-09-2019 (ΦΕΚ 3745 τ. Β΄/10-10-2019) απ. Περιφερειάρχη
περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων.
8.  Tην  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
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και  Κοινωνικής  Μέριμνας,  Εσωτερικής  Οργάνωσης  &  Λειτουργίας  και  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  και
Υποδομών.
9. Το γεγονός ότι απαιτείται απόφαση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τον τρόπο δημοπράτησης (απευθείας
ανάθεση, πρόχειρος διαγωνισμός, τακτικός διαγωνισμός).   
αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
1. Την υπ. Αριθμ.  51/20 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της  ΠΚΜ ( αρ. συνεδρ. 10η/.29-07--2020) με
ΑΔΑ:  667Ν7ΛΛ-ΩΦΡ που  αφορά  την  “Κατάρτιση  προγράμματος  ποσοστού  πιστώσεων  επενδυτικών  δαπανών
έτους  2020,  χρηματοδοτούμενων  από  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους,  ευθύνης  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας”..
Και επειδή 
Η  παρούσα  εισήγηση  αφορά  στην  επιλογή  αναδόχου  ο  οποίος  θα  προβεί  στην  συλλογή  στοιχείων  για  την
«Τοπογραφικά  διαγράμματα  των  οικοπέδων  όπου  εντάσσονται  τα  κτίρια  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης για ενημέρωση φακέλων», σύμφωνα με τον 4495/2017
και παραχώρησή τους στο ΤΕΔΠ/ΥΤΕΜΕΘ
Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. Πρωτ: 292623/4052/10-06-2020 εγγράφου του Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της
Διεύθυνσης  Οικονομικού  και  της  κοινής  συσκέψεως  της  υπαλλήλου  ΥΤΕΜΕΘ  Ιλόνας  Ηλιάδου  ΠΕ  Πολιτικού
Μηχανικού, της Αν. Προϊσταμένης του ΤΕΔΠ/ΥΤΕΜΕΘ Ελένης Διαμαντή ΠΕ Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού και της
Δέσποινας Ποντική στα γραφεία του Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού και της
σχετικής αλληλογραφίας που ακολούθησε,  διαπιστώθηκε ότι  οι  φάκελοι  ακινήτων και  υφιστάμενων κτιρίων της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης είναι ελλείπεις ως προς την πληρότητα τους και ότι πολλά κτίρια έχουν
αυθαίρετες κατασκευές.
Προκύπτει επομένως η αναγκαιότητα της σύνταξης νέων τοπογραφικών διαγραμμάτων ώστε να επικαιροποιηθεί η
υφισταμένη  κατάσταση  των  οικοπέδων  όπου  εντάσσονται  τα  κτίρια  της  Π.Κ.Μ  στη  περιοχή  του  Νομού
Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων αυθαιρέτων 
Και  επειδή  τέλος  Σεπτεμβρίου  λήγει  η  παράταση  του  Ν.  4495/17  για  την  τακτοποίηση  των  εξ’  ολοκλήρου
αυθαιρέτων κτισμάτων. 
Και  επειδή  η  συλλογή  στοιχείων  δεν  είναι  δυνατόν  να  πραγματοποιηθούν  από  την  ΥΤΕΜΕΘ  λόγω φόρτου
εργασίας και ελλείψεων απαραίτητου λογισμικού.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με απευθείας  ανάθεση  (άρθρο 118 του Ν.
4412/2016), ), για την μελέτη για την «Τοπογραφικά διαγράμματα των οικοπέδων όπου εντάσσονται τα κτίρια της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στην  περιοχή  του  Νομού  Θεσσαλονίκης  για  ενημέρωση  φακέλων»  ύψους
24.800,00€ (με ΦΠΑ), ”, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ)», προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανόμενου
Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση: 2135ΘΕΣ003ΚΑΠ20 της ΚΑΠ
Η Μελέτη αφορά την συλλογή στοιχείων, οποία θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος
της ΥΤΕΜΕΘ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησης των κτιρίων της ΠΚΜ με τον Ν.4495/2017.”

Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν στο παραπάνω θέμα ως εξής:
Οι  κ.κ.  Γ.  Ζέρβας και  Χ.  Αποστολίδου τακτικά  μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής

ανέφεραν: Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ. Από λόγους αρχής, αποτελεί πάγια θέση μας η μη ανάθεση σε
ιδιώτες εργασιών αρμοδιότητας των υπηρεσιών της ΠΚΜ. Ωστόσο, κατανοούμε τους λόγους
φόρτου  εργασίας  και  την  έλλειψη  προσωπικού  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση και  γι’  αυτό
υπερψηφίζουμε  μεν  το  θέμα,  αλλά  ζητάμε  και  να  μάθουμε  αν  οι  συγκεκριμένες  ανάγκες
ελήφθησαν  υπόψη  για  τον  καθορισμό  κενών  θέσεων  που  προτάθηκαν  πρόσφατα  και
εσπευσμένα στο Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη από τη διοίκηση της ΠΚΜ.

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 αντικείμενο της δημοπράτησης έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:
Δεν έχουμε αντίρρηση για την αναγκαιότητά του αλλά:
Α. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν επικαιροποιημένα τοπογραφικά για δημόσια κτίρια  
Β. Η προσφυγή σε ιδιώτες για την εκτέλεση αυτού του αναγκαίου έργου είναι αποκαλυπτική

για άλλη μια φορά των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό και της ΠΚΜ, κάτι που επικαλείται
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και η εισήγηση αλλά και των τεράστιων ευθυνών και των κυβερνήσεων και της διοίκησής της
για  αυτές(  είναι  αποκαλυπτικό  το  γεγονός  ότι  και  από  το  πετσοκομένο  σημερινό
οργανόγραμμα (το 2014 με ευθύνη της διοίκησης καταργήθηκαν 500 οργανικές θέσεις μόνιμου
προσωπικού) λείπουν άλλες 528 θέσεις.

Εντάσσεται στο πλαίσιο, μεταξύ των άλλων, εκχώρησης ολοένα και περισσότερου έργου
των δημόσιων υπηρεσιών στους ιδιώτες, πολιτική πού όλα τα κόμματα και οι παρατάξεις που
στηρίζουν  αυτό  το  δρόμο  ανάπτυξης  (τον  καπιταλιστικό)  υποστηρίζουν  ή  ανέχονται.  Ενώ
παράλληλα  υποβαθμίζονται  και  εμπορευματοποιούνται  οι  υπηρεσίες  που  παρέχονται  στα
λαϊκά στρώματα από τις δημόσιες υπηρεσίες.

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.   735/21-08-2020  διαβιβαστικό  από το  Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων της ΠΚΜ.

Αποφασίζει ομόφωνα

 Εγκρίνει  τον τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση
(άρθρο 118  του  Ν.  4412/2016),  για  την  μελέτη  με  τίτλο: «Τοπογραφικά  διαγράμματα  των
οικοπέδων όπου εντάσσονται τα κτίρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή
του Νομού Θεσσαλονίκης για ενημέρωση φακέλων», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες
συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών (Προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»,  προϋπολογισμού  24.800,00  €  (συμπεριλαμβανόμενου  Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: 2135ΘΕΣ003ΚΑΠ20 της ΚΑΠ.
Η Μελέτη αφορά την συλλογή στοιχείων, οποία θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Έργων
Δομών Περιβάλλοντος της ΥΤΕΜΕΘ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησης
των κτιρίων της ΠΚΜ με τον Ν.4495/2017.

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θ. Ιγνατιάδης.

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ν. Χρυσομάλλης.
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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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