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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 12 

Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/26.09.2022 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 68 

    
      Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 26/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022), συνήλθε σε τακτική ‘’με τηλεδιάσκεψη’’ 
συνεδρίαση, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), η Μητροπολιτική 
Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) 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. 672039 (192)/22-09-2022 προσκλήσεως 
της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
      Παρόντες: 
1. Μπισμπινά Γερακίνα, Πρόεδρος 
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
4. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος 
5. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος 
6. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος 
7. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος 
8. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
9. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος 
10. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος 
11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος 
12. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος 
13. 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.  
 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Τρελλόπουλος 
Γεώργιος, τακτικό μέλος, και ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος. Οι κ. Τρελλόπουλος και 
κ. Αβραμόπουλος ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους.  
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1ο-3ο, 5ο, 4ο, 6ο, 7ο.  
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με διαγωνισμό με 
ανοιχτή διαδικασία του έργου: ‘’Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου 
Καλαμαριάς’’, προϋπολογισμού 6.300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)» 
 
Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με διαγωνισμό με ανοιχτή 
διαδικασία του έργου: ‘’Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου Καλαμαριάς’’, 
προϋπολογισμού 6.300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)» και έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 1538/20-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε τον λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. κ. Π. 
Πατουλίδου προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Πατουλίδου προχώρησε σε μία σύντομη 
εισαγωγή επί του θέματος ως ακολούθως: 
 «Η περιοχή του εσωτερικού Θερμαϊκού Κόλπου είναι μία από τις 4-5 σημαντικότερες ως προς τις 
αλιευτικές δραστηριότητες που αφορούν κυρίως την οστρακαλιεία, την παράκτια και μέση αλιεία.  
Μέχρι τώρα ο ελλημενισμός των σκαφών γινόταν στο τουριστικό λιμάνι της Αρετσούς, όπου 
στοιβάζονταν το ένα επάνω στο άλλο, ή σε φυσικούς όρμους απροστάτευτα από καιρούς.  
Στην ευρύτερη περιοχή της ακτογραμμής κόλπου της Θεσσαλονίκης, πέραν του αλιευτικού λιμένα 
και της ιχθυόσκαλας της Νέας Μηχανιώνας, δεν υπάρχει και ούτε θα υπάρξει δυνατότητα 
χωροθέτησης υποδομής ελλιμενισμού αλιευτικών σκαφών, λόγω των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων και υποδομών (εκφορτώσεις πετρελαιοειδών, λιμάνι Θεσσαλονίκης, Ναυτικοί 
όμιλοι, τουριστικό λιμάνι Αρετσούς, αεροδρόμιο, κλπ). 
Το ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του ανάγεται στο 1995, περίοδος που εδραιώθηκαν οι 
προσπάθειες για την κατασκευή του. Σήμερα, μετά 27 χρόνια με συντονισμένες προσπάθειες του 
Δήμου Καλαμαριάς, της τέως Νομαρχίας και της Περιφέρειάς μας και υπηρεσιακών παραγόντων, 
παρά τις πολλές και διαφορετικές αντιδράσεις, εγκρίθηκε επιτέλους η χρηματοδότηση σε αίτημα 
με πλήρη φάκελο που κατατέθηκε το 2018 στο ‘’Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 
2014-2020’’.  
Το Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης χρηματοδοτείται με πάνω από 6 εκ € κατά 100% από το  
‘’Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020’’. Το έργο αποτελείται από έναν 
προσήνεμο μόλο (κυματοθραύστη), δύο υπήνεμους μόλους, δύο εσωτερικά κρηπιδώματα 
εγκιβωτισμού, επαρκή και σύγχρονη χερσαία ζώνη με έργα εξυπηρέτησης υποδομών για 
ύδρευση, πυροπροστασία, ηλεκτροφωτισμό και δεξαμενές αποβλήτων. Το πλάτος των μόλων 
είναι 14 μ. και αφορά την απόθεση των αλιευτικών εργαλείων από τις δύο πλευρές, την επαρκή 
επιφάνεια για διέλευση και παραμονή αυτοκινήτων των αλιέων και ικανή επιφάνεια διέλευσης 
οχημάτων για ασφάλεια, π.χ. πυροσβεστικής. Το Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης θα εξυπηρετεί 
και θα ελλιμενίζονται σε αυτό τα 160 από τα συνολικά 200 ενεργά αλιευτικά σκάφη των επτά (7) 
δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και τα 18 γρι γρι 
της μέσης αλιείας. Θα ικανοποιεί τις ανάγκες του μεγαλύτερου τμήματος της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης σε μία τεράστια έκταση από την περιοχή της Χαλάστρας έως την περιοχή 
των Νέων Επιβατών. Ιδιαιτέρως δε για το τμήμα του κύριου πολεοδομικού συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης, από την περιοχή Καλοχωρίου έως το Αεροδρόμιο ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’, θα είναι το 
μοναδικό αλιευτικό καταφύγιο.  
Η υλοποίηση του έργου θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας μετά από τη 
σχετική προγραμματική σύμβαση που έτυχε ήδη της έγκρισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κύριος 
του έργου θα είναι ο Δήμος Καλαμαριάς. Τη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου θα αναλάβει το 
Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Καλαμαριάς. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Ήδη 
προγραμματίστηκε η δημοπράτησή του μέσα στο 2022.  
Οφείλω να συγχαρώ για την επίτευξη του στόχου τον Δήμαρχο Καλαμαριάς κ. Δαρδαμανέλλη, 
που έφερε σε πέρας προσπάθεια τουλάχιστον 4 προκατόχων του, να ευχαριστήσουμε τον 
Περιφερειάρχη μας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα για τις παρεμβάσεις του πέρα από τη δική μου 
στήριξη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, κ. Παπαστεργίου Μιχάλη, τη Διεύθυνσή του και τα 
μέλη του Τμήματός του, αλλά και τον κ. Γιάντση Απόστολο που παρακολουθεί το θέμα από το 
1995, για την υποστήριξη του θέματος προς κάθε κατεύθυνση πολιτική και υπηρεσιακή που έφερε 
προσκόμματα για τη μη χρηματοδότηση, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τον συντοπίτη 
μας Υπουργό κ. Γεωργαντά, που ενέταξε το έργο για χρηματοδότηση αλλά και τους πολλούς 
αφανείς συνεργάτες και συμμετέχοντες στην όλη προσπάθεια.».  
Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασής της η κ. Πατουλίδου ζήτησε από την κ. Β. 
Παπαδημητρίου, υπάλληλο του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., 
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να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Παπαδημητρίου  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: οικ. 
661643 (7718)/19-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Κ.Μ. Ενημέρωσε τα μέλη ότι η πράξη ‘’Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης’’ αποτελείται 
από 9 υποέργα. Σήμερα ζητείται η έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου 1 
‘’Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου Καλαμαριάς’’ με διαγωνισμό με ανοιχτή 
διαδικασία, προκειμένου να συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης και να διενεργηθεί ο 
διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου.   
 
Ακολούθησαν ερωτήσεις της κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής, τακτικού μέλους, και του κ. Ζέρβα 
Γεωργίου, Αντιπροέδρου, στις οποίες απάντησε η κ. Παπαδημητρίου. Οι ερωτήσεις και οι 
απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.   
 
Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα μέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και 
η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Ο κ. Ζέρβας 
σχολίασε ότι πρόκειται για διαχρονικό αίτημα του Δήμου Καλαμαριάς το οποίο πλέον υλοποιείται.  
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. 
Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, επίσης δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, 
χαρακτηρίζοντας το αλιευτικό καταφύγιο έργο πνοής για όσους απασχολούνται στον τομέα της 
αλιείας.  
Τα λοιπά μέλη του Σώματος ομοίως δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 
  
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Παπαδημητρίου, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των 
μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, η 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. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 
την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής 
Προέδρου και Αντιπροέδρου 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 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) 
με το οποίο ρυθμίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ 
βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το 

διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, το με αρ. πρωτ.: 

1538/20-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. 
πρωτ.: οικ. 661643 (7718)/19-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το 
Άρθρο 100, καθώς και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου … Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, με το Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50Α/26.03.2019), το Άρθρο 21, 
του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30.05.2020), το Άρθρο 6, του Ν. 4711/2020 (ΦΕΚ 
145Α/29.07.2020) και το Άρθρο 132, του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148Α/31.07.2020). 

2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) 
«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ». 

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «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». 

4. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα. 
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5. Την υπ’ αρ. ΓΠΚΜ οικ61/13.01.2022 (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ) (ΦΕΚ27/ΥΟΔΔ/20.01.2022) 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αντιπεριφεριαρχών και ανάθεση 
τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας". 

6. Την υπ’ αρ. πρ. 72217(1346)/31.01.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ458/Β/07.02.2022). 

7. Το τελευταίο εδάφιο του Άρθρου 3, της Εγκυκλίου 6 (αρ. πρ. 15400/17.04.2013 του 
Τμήματος Γενικών 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). 

 
Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη: 
8. Το υπ’ αρ. πρ. 753758(1751)/23.11.2021 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή 

Προγραμματισμού και Υποδομών ΠΚΜ, για την ανάθεση καθηκόντων υλοποίησης του Έργου 
του θέματος. 

9. Την αρ. πρ. οικ.843789(10753)/23.12.2021 Αίτηση Χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Αλιείας 
και θάλασσας 2014-2020» (ΑΔΑΜ: 22REQ011178955) της ΔΤΕ/ΠΚΜ. 

10. Την Ένταξη της Πράξης «Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης» στο Ε.Π. «Αλιεία και 
Θάλασσα 2014-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5158831, συνολικού προϋπολογισμού 6.601.400,00€ 
(ΑΔΑ: ΡΛΖΕ4653ΠΓ-87Σ). 

11. Την Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 στη ΣΑΕ 086/1 της 
Πράξης «Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης» (ΑΔΑ: Ψ9ΟΠ46ΜΤΛΠ-ΨΩΖ). 

12. Την αρ. πρ. 578960(6661)/02.09.2022 Βεβαίωση Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος 
(ΑΔΑΜ: 22REQ011183147). 

13. Την από 13.09.2022 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου 
Καλαμαριάς και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Πράξη: «Αλιευτικό 
Καταφύγιο Νέας Κρήνης» (ΑΔΑ: Ω3Ο37ΛΛ-ΗΘΠ). 

 
Καθώς και την Τεχνική Περιγραφή της Πράξης, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, όπου: 
Το Έργο πρόκειται να κατασκευαστεί στην παράκτια ζώνη της περιοχής Νέας Κρήνης του 

Δήμου Καλαμαριάς, από το ύψος της οδού Βρυούλων μέχρι την οδό Αιολίας περίπου, σε συνέχεια 
της νομίμως υφιστάμενης επιχωμάτωσης που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό το 1996 
κατά την κατασκευή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. 

Το Έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
• Έναν (1) προσήνεμο μώλο (κυματοθραύστη), μήκους στέψης (στη ΜΣΘ) 279,0m περίπου. 
• Δύο (2) υπήνεμους μώλους εγκάρσια προς την ακτή, μοναδιαίου μήκους 155,0m περίπου. 
• Ένα (1) εσωτερικό κρηπίδωμα, μήκους 152,0m περίπου. 
• Χερσαία ζώνη επιφάνειας 15,3 στρεμμάτων περίπου, από την οποία έχει ήδη υλοποιηθεί η 

επίχωση 9,9 στρεμμάτων. 
Η χερσαία ζώνη περιλαμβάνει έργα εξυπηρέτησης των αναγκών του αλιευτικού καταφυγίου, 

ήτοι: 
- Δίκτυο ύδρευσης. 
- Δίκτυο πυροπροστασίας. 
- Ηλεκτροφωτισμό-Ηλεκτρική εγκατάσταση και 
- Δεξαμενές ειδικών αποβλήτων. 
- Κτίσμα Η/Μ χώρων, (πυροσβεστικού, πιεστικού ύδρευσης και δεξαμενών νερού), οι 

υπόγειες δεξαμενές συλλογής καταλοίπων (λαδιών και σεντινόνερων) και τα pillar 
ηλεκτροδότησης. 

Συνολικά, τα χαρακτηριστικά του Αλιευτικού Καταφυγίου έχουν ως εξής: 
• Έκταση λειτουργικής λιμενολεκάνης = 20.476m2 [(155,00m – 20,18m) x 151,88m] 

περίπου. 
• Έκταση λιμενολεκάνης = 23.541m2 (155,00m x 151,88m) περίπου. 
• Συνολικό μήκος μώλων και κρηπιδωμάτων = 741,0m (2 x 155,00m + 151,88m + 279,00 m) 

περίπου. 
Το Έργο με τίτλο: «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου 

Καλαμαριάς» αφορά στο κύριο κατασκευαστικό λιμενικό έργο, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η 
Πράξη. 
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Τα υπόλοιπα (8) Υποέργα της Πράξης διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα του προτεινόμενου 
Λιμενικού Έργου, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση σκαφών παράκτιας αλιείας που αποτελεί έναν 
από τους σπουδαιότερους αναπτυξιακούς τομείς της Καλαμαριάς. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα  

να εγκρίνει τον τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με διαγωνισμό με ανοιχτή 
διαδικασία του έργου: «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου Καλαμαριάς», 
προϋπολογισμού 6.300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το άρθρο 27 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα. 

 
 
           Η Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη                                                     
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
      M.Ε. Θεσσαλονίκης       
 
 
                                           
                                                                                                                   (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
      Γερακίνα Μπισμπινά                                                                                  ανωτέρω) 
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