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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                        
ΘΕΜΑ 2o   

 

«Έγκριση του τρόπου 
δημοπράτησης  για την εκπόνηση 
της μελέτης με τίτλο  «Μελέτη 
σύνδεσης αρχαιολογικού χώρου 
Πέλλας με ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – 
Έδεσσας» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
2017ΜΠ00800003 ΣΑΜΠ008.» 

Αριθμ. Συνεδρίασης 3η/24-03-2020 
Αριθμ. Απόφασης 27/2020 
 
  Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση «δια περιφοράς» της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Οικ.  174192(186)/20-03-
2020  έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Παρίση Μπίλλια, προς όλα τα 
Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 20 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς 
και της παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-
2020). 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν από τα  δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής τα δεκατρία (13). Απών ήταν ο κ. Άγγελος Αγγελίδης (τακτικό μέλος). 

 
                        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)  

1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ((τακτικό 
μέλος) 

 

 
         Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Μυρωνίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε. 

Γεωτεχνικών βαθμού Α. 

 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας 13 εκ των 14 μελών, 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 
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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 εκπόνηση της μελέτης με τίτλο  «Μελέτη σύνδεσης 

αρχαιολογικού χώρου Πέλλας με ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

2017ΜΠ00800003 ΣΑΜΠ008». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ. 135518(2022)/03-03-

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. 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,  

2. τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/19-7-2018) (Πρόγραμμα ''ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ''), 

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 
4302B’/30.12.2016), 

4. την υπ’αριθμ.οικ.570607(7712)/12-9-2019, (ΦΕΚΒ΄3475/16-09-2019) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 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 "Σύσταση και εκλογή μελών 
των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ) με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην 
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής των Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, 
Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών,  

 
και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη: 
1. την Α.Π.. 82335/24-07-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

με την οποία εντάχθηκε η μελέτη με τίτλο «Μελέτη σύνδεσης αρχαιολογικού χώρου Πέλλας με ΠΕΟ 
Θεσσαλονίκης - Έδεσσας» στη ΣΑΜΠ 008 (Ενάριθμο 2017ΜΠ00800003) (ΑΔΑ:6ΦΟ0465ΧΙ8-ΒΔΞ), 

2. το υπ’ αριθμ. 358287/1585/29-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & 
Προγραμματισμού με το οποίο χρηματοδοτήθηκε με πίστωση 100.000€ σε βάρος της μελέτης  
2017ΜΠ00800003 της ΣΑΜΠ 008, 

3. τα αρ.669708/477679/4425/66/16-12-2019 και αρ.52586/35968/436/160/17-02-2020 έγγραφα 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας με τα οποία δίνεται η σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση τμήματος 
της μελέτης σε εκτάσεις ιδιοκτησίας της υπόψη Εφορείας  χωρίς να απαιτείται η σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης. 
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και επειδή: 
 
 μετά την ολοκλήρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού των εργασιών ενοποίησης του 

αρχαιολογικού χώρου Πέλλας, ο επισκέπτης εισέρχεται στον αρχαιολογικό χώρο από τη νότια 
είσοδο, όπως και στην αρχαιότητα δηλαδή από την περιοχή του λιμανιού. Οι βασικές διαδρομές 
και οι πυρήνες επίσκεψης σχεδιάστηκαν σε αυτό το πλαίσιο. Για την ολοκλήρωση της 
παρέμβασης και την ανάδειξη του χώρου απαιτείται η κατασκευή ενός ισόπεδου κόμβου νότια 
του αρχαιολογικού χώρου επί της παλαιάς οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Με τον τρόπο αυτό 
θα εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης του αρχαιολογικού 
χώρου, 

 η υπόψη μελέτη αφορά στην κατασκευή ισόπεδου κόμβου επί της παράκαμψης της παλαιάς 
εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (παραλλαγή Ελληνιστικής Πέλλας) για την ασφαλή 
σύνδεση αυτής με τον αρχαιολογικό χώρο Πέλλας καθώς και στη διαμόρφωση χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων, βόρεια του κόμβου.  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την έγκριση του είδους της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με 
τίτλο «Μελέτη σύνδεσης αρχαιολογικού χώρου Πέλλας με ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Έδεσσας» με ανοικτή 
διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147)) προϋπολογισμού 80.323,53 ευρώ (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).» 
 

 Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν στο παραπάνω θέμα ως εξής: 
 Ο κ. Θ. Ιγνατιάδης τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέφερε τα εξής: 
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ για τον τρόπο δημοπράτησης και αυτό δεν έχει να κάνει με την 
αναγκαιότητα του έργου το οποίο αφορά η μελέτη. Η τοποθέτησή μας έχει να κάνει με την 
άποψή μας ότι η επιλογή του τρόπου με βάση και τη νομοθεσία είναι ευθύνη της διοίκησης και 
σε καμία περίπτωση, κανένας τρόπος δημοπράτησης κατά τη δική μας εκτίμηση, δε 
διασφαλίζει τα λαϊκά συμφέροντα, ως προς την ταχύτητα την ποιότητα και το κόστος σε 
συνδυασμό με τα προηγούμενα. 
 

  Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις 
τοποθετήσεις των Μελών της Επιτροπής 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”. 

 
Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
 Εγκρίνει η δημοπράτηση να γίνει με ανοικτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/2016)), για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο  «Μελέτη σύνδεσης 
αρχαιολογικού χώρου Πέλλας με ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας», προϋπολογισμού 
80.323,53 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση 2017ΜΠ00800003 
ΣΑΜΠ008.  
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Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θ. Ιγνατιάδης. 

 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως:                    

                                                                                                       Ο Πρόεδρος  της                                                                                              
                                                                                            Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                 
            
 

 
 
                                                                                                  Παρίσης Μπίλλιας  

Η Γραμματέας 

 

 
Ελένη Μυρωνίδου 
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