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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ.16 

Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/22.11.2021 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 100 

    
         Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 22/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., σύμφωνα με 
το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε), το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & Οργάνωσης και την με αρ. 
πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 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 
(ΑΔΑ: 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. 743401 
(389)/18-11-2021 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. Δωρής 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. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος 
15. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.  
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων έχει ως εξής: 1ο, 2ο, 3ο, 6ο - 9ο, 4ο, 5ο. 
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου, με εφαρμογή της 
ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), για την εκτέλεση του υποέργου 1 
“Ανακαίνιση του Καρδιολογικού Τμήματος” προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του έργου: “Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. 
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’» 

 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου, με εφαρμογή της ανοικτής 
διαδικασίας (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), για την εκτέλεση του υποέργου 1 “Ανακαίνιση του 
Καρδιολογικού Τμήματος” προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ) του έργου: “Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’» και 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 1728/17-11-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Αικ. Καφτεράνη, 
υπάλληλο της Υποδ/νσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., 
προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Καφτεράνη έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. 
πρωτ.: οικ. 735900 (9483)/16-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Κατασκευών Έργων Δομών 
Περιβάλλοντος της ανωτέρω Υποδ/νσης και ενημέρωσε τα μέλη για το προς δημοπράτηση έργο, 
το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της 
Π.Κ.Μ. και του Γ.Ν.Θ. ‘’ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’. Κατόπιν πήρε το λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. 
Π. Πατουλίδου, η οποία ανέφερε ότι η υπογραφή της σύμβασης αυτής αποτελεί συνεισφορά της 
Π.Κ.Μ. για την καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου.  
 
Ακολούθησε ερώτηση της κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής, τακτικού μέλους, στην οποία απάντησε η 
κ. Καφτεράνη. Η ερώτηση και η απάντηση είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της 
συνεδρίασης.   
 
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. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό μέλος, επίσης δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. 
Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, κατέθεσε και 
γραπτώς την τοποθέτησή του ως εξής: «Σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα  του έργου δεν έχουμε 
αντίρρηση. Βέβαια είναι ευθύνη του υπουργείου και όχι της Περιφέρειας να λύνει τα προβλήματα 
με τις μεγάλες ανάγκες των νοσοκομείων. Έτσι κι αλλιώς η χρηματοδότηση της ΠΚΜ δεν επαρκεί 
ούτε για τα έργα άμεσης αρμοδιότητάς της.  
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 ποιότητας, του κόστους, της 
ταχύτητας πραγματοποίησης έργων ή μελετών.  
Είναι δυστυχώς πικρή η εμπειρία με υπερκοστολογήσεις, καθυστερήσεις, κακοτεχνίες σε πολλές 
περιπτώσεις σε έργα αναγκαία, απόδειξη και αυτή για τα αδιέξοδα του σχεδιασμού και 
υλοποίησης έργων με κριτήριο το επιχειρηματικό κέρδος.». 
Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, 
δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, ομοίως και τα λοιπά μέλη του Σώματος. 
 
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 (ΑΔΑ: 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 Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 109/2019 (ΑΔΑ: 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 Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης σύμφωνα με την οποία δεν εμπίπτει σε έλεγχο νομιμότητας η απόφαση της 
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Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 125/2019 (ΑΔΑ: 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 άρθρο 67 του 
ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε), την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) 
εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών 
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, το με αρ. πρωτ. 
76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & 
Οργάνωσης, το με αρ. πρωτ.: 1728/17-11-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: οικ. 735900 (9483)/16-11-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Κατασκευών Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδ/νσης Έργων Δομών 
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 

 

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), 

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 και 
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. 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 Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, 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, 

6. Την αρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ.2482/3-9-2019 (ΑΔΑ: 6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3) (ΦΕΚ708/ΥΟΔΔ/9-9-2019), 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Ορισμός Αντιπεριφεριαρχών και 
ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας”, 

7. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της εγκυκλίου 6 (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2013 του 
Τμήματος Γεν. Υποθέσεων/Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών/Γεν. Δ/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 έλαβε ειδικότερα υπόψη: 

 
8. Την αριθμ. (21REQ008746891/10.06.2021) έγκριση πρωτογενούς αιτήματος 

(21REQ008746891/10.06.2021) της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
9. Την από 459/2021/24.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΑΑ246906Ι) Απόφαση Διοικητή με την οποία 

εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 32.500,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΝΟΣ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ 
Κ.Α.Ε.9779.01 οικ. Έτος 2021, 

10. Την με αριθμ. Β17/15η Συνεδρίαση/17.06.20, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Β3/36η 
Συνεδρίαση/30.12.20, και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την  Β11 8η Συνεδρίαση 
31.03.21 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”, με τις 
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οποίες εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και το ποσό συμμετοχής του Γ.Ν.Θ. ¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”, 

11. Την με αριθμ. B12/24η Συνεδρίαση 29.09.21 (ΑΔΑ: 9ΤΞΠ46906Ι-ΥΑ0) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”, με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο 
της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

12. Την με αριθμ. Πρωτ. ΔΔΥΚΜ/ΜΕΘ/633537(18566)/11.11/2021 Εισήγηση της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ προς την Ο.Ε./ΠΚΜ  για την έγκριση της 
προγραμματικής σύμβασης του έργου του θέματος, καθώς και τη συγκρότηση κοινής 
επιτροπής  παρακολούθησής του, 

13. Την με αριθμ. 1286/2021, Πρακτικό 43ο/25.10.2021 (ΑΔΑ:6BΣΚ7ΛΛ-Θ8E)  Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίνεται η προγραμματική σύμβαση του 
έργου του θέματος, καθώς και η συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησής του, 

14. Την από 08.11.2021 Προγραμματική Σύμβαση του έργου μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και Γ.Ν.Θ. ‘’ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”, 

 
   και επειδή: 

με την υλοποίηση του έργου: “Αναβάθμιση Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ", 
προϋπολογισμού: 182.500,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα γίνουν στο 
αναφερόμενο Γ.Ν.Θ. τα εξής: 

Υποέργο 1 
Ανακαίνιση του Καρδιολογικού Τμήματος. Το έργο περιλαμβάνει αντικατάσταση δαπέδων, 
ανακαίνιση χρωματισμών, ανακαίνιση υπαρχόντων WC και κατασκευή νέων WC σε τρεις 
θαλάμους ασθενών, συνολικού προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 

 Όλες οι εργασίες θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, την τεχνική μελέτη 
του έργου και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ όπως ισχύουν σήμερα.  
     Σύμφωνα με την από 08.11.2021 Προγραμματική Σύμβαση το Υποέργο 1 θα έχει Φορέα 
Υλοποίησης την ΔΤΕ/ΠΚΜ. 

 Υποέργο 2 
1. Αντικατάσταση των κονσολών κλίνης ασθενούς, τεμάχια 31, προϋπολογισμού 20.000 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
2. Προμήθεια ηλεκτροκίνητων κλινών για την στεφανιαία μονάδα, τεμάχια 10, προϋπολογισμού 
40.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
3. Προμήθεια αεροστρώματος πρόληψης κατακλίσεων τεμάχιο 1, προϋπολογισμός 2.500 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με την από 08.11.2021 Προγραμματική Σύμβαση το Υποέργο 2 θα έχει Φορέα 
Υλοποίησης το Γ.Ν.Θ. ‘’Άγιος Παύλος’’. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα  

                                     (Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με λευκό) 
 

Να εγκρίνει τον τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για το υποέργο 1: “Ανακαίνιση 
του Καρδιολογικού Τμήματος”, προϋπολογισμού  120.000,00 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του 
Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στην 
οδηγία 2014/24/ΕΕ)». 
 
 
           Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη                                                     
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
      M.Ε. Θεσσαλονίκης       
 
 
                                           
                                                                                                                   (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
      Θεόδωρος Μητράκας                                                                                  ανωτέρω) 

ΑΔΑ: ΨΖΟΒ7ΛΛ-ΩΛΡ
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