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                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 16 

Αριθµ. Συνεδρίασης 16η/20.11.2019 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 135 

 

      Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 20/11/2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 
Βασ. Όλγας 198, 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. 719484 
(399)/15-11-2019 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. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος 
14. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
15. Αγγελίδης Άγγελος, τακτικό µέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.   
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση παράτασης της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του έργου “Συντηρήσεις – 
µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Θεσσαλονίκης’’»  
 

   Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 10ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Έγκριση παράτασης της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του έργου “Συντηρήσεις – 
µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Θεσσαλονίκης’’» και έθεσε υπόψη της 
επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: 1428/04-11-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., µε 
το οποίο διαβιβάστηκε το θέµα. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Πατουλίδου έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 637236 (12262)/30-10-2019 εισήγηση του Τµήµατος Έργων ∆οµών 
Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ.. Ενηµέρωσε το Σώµα ότι η σύναψη της 
εν λόγω σύµβασης είχε εγκριθεί από τη Μητροπολιτική Επιτροπή µε την αριθµ. 97/2017 απόφασή 
της (Α∆Α: Ω3ΩΜ7ΛΛ-∆4Θ) και ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η 
παράτασή της.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Παπαστεργίου Χρήστο, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. 
Ιγνατιάδη Θεόδωρο και κ. Αγγελίδη Άγγελο, τακτικά µέλη, στις οποίες απάντησαν η 
Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. και ο κ. Βασ. Κουσίδης, επιβλέπων του έργου από τον ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης. Στις τοποθετήσεις που ακολούθησαν ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος ανέφερε ότι στην 
ψηφοφορία θα δηλώσει ‘’παρών’’.  Τα λοιπά µέλη δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν το θέµα.  

 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των 
µελών καθώς 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)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί 
Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το 
µε αρ. πρωτ.: 1428/04-11-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., 
την µε αρ. πρωτ.: 637236 (12262)/30-10-2019 εισήγηση του Τµήµατος Έργων ∆οµών 
Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. και πιο συγκεκριµένα τα κατωτέρω: 
 

1. Την από 26-09-2017 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις-
µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Θεσσαλονίκης» µε χρονική 
διάρκεια 24 µήνες ήτοι έως 26.09.2019 σύµφωνα µε το άρθρο 7 αυτής. 

2. Την υπ' αρ. 1136/20.06.2018 Απόφαση της Oικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6ΞΡΖΩΡ5-240) 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε την οποία κατακυρώθηκε στην εταιρεία Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. η εκτέλεση του ανωτέρω έργου  

3. Την από 22.11.2018 και υπ' αρ. 125979 σύµβαση εκτέλεσης του έργου (Α∆ΑΜ: 
18SYMV004065998 2018-11-26) µε συµβατικό χρόνο λήξης τις 22-05-2019 

4. Την υπ' αρ. πρωτ. 1548 10-04-2019 Απόφαση αποδοχής του περιεχοµένου της Ειδικής 
∆ήλωσης ∆ιακοπής εργασιών (Α∆Α: Ω0∆∆ΩΡ5-ΑΥΠ) λόγω καθυστέρησης πληρωµής 
λογαριασµών από την προϊσταµένη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

5. Την υπ' αρ. 1049/16.09.2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε 
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η παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις-µικροκατασκευές 
αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Θεσσαλονίκης» κατά εκατόν ενενήντα τέσσερεις 
(194) ηµέρες, ήτοι έως 02.12.2019 (µε αναθεώρηση). 

6. Το άρθρο 9 της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε το οποίο τροποποίηση αυτής 
επιτρέπεται µόνο κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
εγκρίνεται µε απόφαση των δύο συµβαλλόµενων µερών  

7. το άρθρο 7 της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε το οποίο υπάρχει δυνατότητα 
παράτασης της διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης ύστερα από οµόφωνη απόφαση 
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και τις σχετικές αποφάσεις των αρµοδίων 
συλλογικών οργάνων του ∆ήµου και της ΠΚΜ. 

8. Το από 17.09.2019 3ο πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της 
προγραµµατικής σύµβασης µε το οποίο αποφασίστηκε 1. ότι η προγραµµατική σύµβαση 
µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιείται 
σύµφωνα µε όσα προβλέπουν τα άρθρα της και τηρούνται γενικά οι όροι αυτής και 2. ότι 
είναι δυνατή η τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα  µε το άρθρο 9 και 
συγκεκριµένα ως προς το χρονοδιάγραµµα του έργου το οποίο αναµένεται να έχει 
ολοκληρωθεί και να παραληφθεί σε δεκαοχτώ (18) µήνες από την 26-09-2019 ήτοι έως 26-
03-2021. 

9. Την µε αριθµό 1094/26.09.2019 (Α∆Α: ΩΛΖΡΩΡ5-ΘΝΖ) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προγραµµατικής 
σύµβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις-µικροκατασκευές αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆ήµου Θεσσαλονίκης» µεταξύ της ΠΚΜ και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

 
και επειδή 

• η προγραµµατική σύµβαση έληγε στις 26-09-2019 

• η διακοπή εργασιών του έργου έγινε λόγω καθυστέρησης πληρωµής λογαριασµού 

• έχει δοθεί παράταση στο έργο από τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης έως τις 02-12-2019 

• έχει αποφασίσει σύµφωνα µε το αρ. 9 η επιτροπή κοινής παρακολούθησης ότι δύναται να 
γίνει τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης ως προς το χρονοδιάγραµµα, ήτοι να 
δοθεί παράταση της Προγραµµατικής Σύµβασης έως τις 26-03-2021 

• έχει εγκριθεί η παράταση της Προγραµµατικής Σύµβασης έως τις 26-03-2021 από το ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης 

 
              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα  

(σύµφωνα µε το αρ. 169 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 102 του Ν. 4555/2018) 

                             [Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ‘’παρών’’]  

 
 να εγκρίνει την παράταση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, η σύναψη της οποίας είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 
97/2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (Α∆Α: Ω3ΩΜ7ΛΛ-∆4Θ), για την 
υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις - µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης» έως τις 26-03-2021 (περιλαµβάνεται ο χρόνος της πιθανής ολοκλήρωσης 
εργασιών του έργου και ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης από τον ανάδοχο). 

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