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                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ.1 

Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/05.01.2022 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 4 

    
      Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 05/01/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.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. 860945 
(428)/30-12-2021 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 ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1ο – 5ο, 8ο, 6ο, 7ο. 
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
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Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: ‘’Αποκατάσταση βλαβών – 
Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης και 
επισκευή πινακίδων αναγγελίας κινδύνου 2022-2024’’ του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων 
της ΥΤΕ-ΜΕΘ»   
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: ‘’Αποκατάσταση βλαβών – Συντήρηση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης και επισκευή πινακίδων 
αναγγελίας κινδύνου 2022-2024’’ του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΥΤΕ-ΜΕΘ» και έθεσε 
υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 1963/24-12-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Δημ. Αγγελίδη, Προϊστάμενο της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Αγγελίδης 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: οικ. 833801 (11897)/21-12-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ.  και ενημέρωσε τα 
μέλη σχετικά με το προς δημοπράτηση έργο.  
 
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Ζέρβα Γεώργιο, τακτικά μέλη, 
στις οποίες απάντησε ο κ. Αγγελίδης. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις 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 ως προς τον τρόπο 
δημοπράτησης.   
Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. 
Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, κατέθεσε και 
γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: «Σε ό, τι αφορά την αναγκαιότητα των έργων 
δεν έχουμε αντίρρηση. 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 
εξυπηρέτησης των λαϊκών συμφερόντων για τα έργα ή τις μελέτες που αφορά, η αρτιότητα,  η 
ποιότητα, το κόστος και η ταχύτητα πραγματοποίησης τους, με δεδομένη  την παράδοσή τους στα 
επιχειρηματικά συμφέροντα.». 
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 
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.», την παρ. 1 του άρθρου 10 
της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), την με α.π.: 
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Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3193/05-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 
62857ΛΛ-0ΙΠ), 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.’’, την υπ’ αριθμ. 427/13-11-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), το με αρ. πρωτ.: 1963/24-12-
2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: οικ. 
833801 (11897)/21-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/νσης 
Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. 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 147 Α/8.8.2016) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4071/2012. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/27-12-10/ΦΕΚ Α΄αρ.226/ Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ΚΕΦ. Β΄ άρθρο 3 παρ. 2γ διάρθρωση οργανικών μονάδων και άρθρο 7 
διάρθρωση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 4302Β 30-12-2016 με θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

4. Την με αρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ.94/11-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία έγινε ορισμός Προϊσταμένων και αναπληρωτών 
Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών. 

5. Την υπ’ αριθ. 21071 (103)/23-1-2017 απόφαση ανάληψης Υπηρεσίας των Προϊστάμενων 
Υποδιευθύνσεων και Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων Τμημάτων που υπάγονται 
απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών Π.Κ.Μ. 

6. Την με αρ. 1344/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση Τεχνικού 
Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022” 
σύμφωνα με την οποία το έργο του θέματος με κωδ. 2131ΘΕΣ008ΙΔΠ21 προϋπολογισμού 
500.000,00€ έχει κατανομή για το 2021 0,00€, για το 2022 150.000,00€, για το 2023 
250.000,00€ και για το 2024 100.000,00€. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα  

                                     (Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με λευκό) 

 
την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του παρακάτω έργου με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με 
τον Ν. 4412/2016 άρθρο 27 όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να προχωρήσει η σύνταξη των 
αντίστοιχων τευχών δημοπράτησής του. 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

1 

“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
2022-2024” 

500.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2131ΘΕΣ008ΙΔΠ21 

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