
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 1o   

«Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την
επιλογή αναδόχου για  υλοποίηση σύμβασης
με  τίτλο:  «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ” που είναι το
υποέργο  με  α/α  4,  της  Πράξης  :  «ΕΡΓΑ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στο
πλαίσιο  του  Προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»  με  διαδικασία  Ανοικτού
Διαγωνισμού  (παρ.  1  άρθρου  27  του  Ν.
4412/2016),  με  κριτήριο  ανάθεσης  Σύμβασης
την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη βάσει τιμής.
Προϋπολογισμού: 1.860.000,00Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 
Χρηματοδότηση: με κωδ. έργων 
1122ΠΚΜ001ΑΤΡ21.1.ΑΤΡ και 
1122ΠΚΜ001ΑΤΡ21.1.ΚΑΠ».

Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/20-12-2021
Αριθμ. Απόφασης 85/2021

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
πραγματοποιήθηκε η  14η συνεδρίαση του έτους  2021 «με τηλεδιάσκεψη» της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.  πρωτ.  οικ.
824241(999)/16-12-2021 έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση
Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις  16 Δεκεμβρίου
2021,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  164  και  177  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  δώδεκα (12)  από  τα  δεκατέσσερα  (14)  μέλη  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Απόντες ήταν η κα. Σωτηριάδου Αναστασία και ο κ. Ασλανίδης
Δημήτριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό 
μέλος) 

3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)

1. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό 
μέλος)

2. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό 
μέλος)
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4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (τακτικό μέλος)
6. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  (τακτικό μέλος)
7. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)
8. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος)
9. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος)
10. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)
11. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)
12. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος)

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

Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ανέφερε  ότι  η  συνεδρίαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται «με τηλεδιάσκεψη», 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 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  1ο θέμα της  Ημερήσιας  Διάταξης:  «Έγκριση  του  τρόπου
δημοπράτησης  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  υλοποίηση  σύμβασης  με  τίτλο:
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ”  που  είναι  το  υποέργο  με  α/α  4,  της  Πράξης  :  «ΕΡΓΑ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στο
πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού
(παρ.  1  άρθρου  27  του  Ν.  4412/2016),  με  κριτήριο  ανάθεσης  Σύμβασης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.  Προϋπολογισμού: 1.860.000,00Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ),  Χρηματοδότηση:  με  κωδ.  έργων

1122ΠΚΜ001ΑΤΡ21.1.ΑΤΡ και 1122ΠΚΜ001ΑΤΡ21.1.ΚΑΠ.» .  
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ. οικ. 778695(10008)/02-12-

2021  εισήγηση  του  Τμήματος  Συντηρήσεων,  της  Υποδιεύθυνσης  Έργων  Δομών
Περιβάλλοντος,  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού
& Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής:

“Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-
2018) (Πρόγραμμα ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’’).

2. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  133/23-12-2010  (ΦΕΚ 226/Α΄/27.12.2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με τις 81320+77909/1-12-2016 Αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β’/30-12-2016).

3. Το Π.Δ. 7/2013 «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»  (ΦΕΚ  26
Α’/31.1.2013).
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4. Την   υπ’ αριθμ.  570607(7712)/12-9-2019  (ΦΕΚ 3475Β),  Απόφαση   Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας
«Μεταβίβασης   συγκεκριμένων   αρμοδιοτήτων   και   παροχής  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  περί  "Σύσταση  και  εκλογή  μελών  των
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
με τη οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής των Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
και Υποδομών. 

8. 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), N. 4782/2021 (ΦΕΚ36Α/9-
3-2021) και ισχύει σήμερα

9. Τις  διατάξεις  του  ν.  4013/2011  (Α’ 204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

11. Την με αρ. 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης
και Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»

12. Την με αρ. 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399/B/8-4-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και
Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί «Τροποποίησης της με α.π. 22766/9-4-2020
(ΦΕΚ  1386/B/14-4-2020)  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών-Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων-
Εσωτερικών  και  του  Υφυπουργού  Οικονομικών  «Ειδικό  Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  ΟΤΑ α’  και  β’  βαθμού,
συνδέσμων Δήμων και  Νομικών Προσώπων:  ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».

13. Το Π.Δ. 169/2013  περί «Ρύθμισης θεμάτων χορήγησης δανείων σε Ο.Τ.Α. και σε άλλους φορείς από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ 272/τ. Α΄/13-12-2013), όπως συμπληρώθηκε με το υπ’ αρίθμ. 2/24-12-
2014 ΠΔ [ΦΕΚ2/Α/9-1-2015 και ισχύει. 

αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

1. Την απόφαση 182/2019 (14η συνεδρίαση 14-10-2019 ΑΔΑ: 6ΔΞΚ7ΛΛ-3ΞΧ) του Περιφερειακού Συμβουλίου
περί έγκρισης υποβολής της πρότασης στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ που μετεξελίχθηκε σε ΤΡΙΤΣΗΣ

2. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο

3. Την απόφαση 18254/30-09-2020/ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης ένταξης του έργου
στο πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ. 

4. Την με αρ. πρωτ. 9577/01-02-2021 απόφασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί «Ανακοίνωσης
έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξια-
κό Πρόγραμμα4 “Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του για το
έργο του θέματος.

5. Την  απόφαση 24/2021του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκριση αποδοχής των όρων επενδυτικού δα-
νείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης
Τρίτσης”»

6. Την με αριθμό 40/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , «Έγκριση του προγράμματος επενδυτικών
δαπανών «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021» ,με την
οποία εντάχθηκαν τα έργα με πιστώσεις που θα καλύψουν το υπόλοιπο του προϋπολογισμού των έργων από
την αναλογούσα πίστωση, που εγκρίθηκε με την απόφαση 18254/30-09-2020/ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ του Υπουργού
Εσωτερικών περί έγκρισης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ.

7. Την  Α/Α  3041  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  ΠΚΜ  με  α.π.  460894(10096)/29-7-2021  (ΑΔΑ:
6ΨΨΠ7ΛΛ-8Θ0) για χρηματοδότηση της σύμβασης του θέματος. 
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8. Η με αριθμό 67/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου “Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος
Επενδυτικών Δαπανών ¨Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους  2021”
(ΑΔΑ:Ψ5587ΛΛ-ΤΕΡ)

9. Η με αριθμό 70/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου “ Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών Δα-
πανών¨Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022” (ΑΔΑ: 6ΥΠ77ΛΛ-
ΧΤΩ)

10. Την 539/2021 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην οποία αναφέρεται ότι δεν κωλύεται η
υπογραφή του σχεδίου της δανειακής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Ταμεί-
ου Παρακαταθηκών και Δανείων για τα “΄Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας” 

και επειδή:

Σκοπός  της  Σύμβασης  είναι  η  παρακολούθηση  της  στατικής  επάρκειας  υποδομών  (γεφυρών)  και  η  έγκαιρη
προειδοποίηση για την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών κατά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Στην
περίπτωση τεχνικών έργων ευάλωτων σε ακραίες συνθήκες πλημμυρών, ο μόνος τρόπος να ελεγχθούν τα όρια
ασφαλούς λειτουργίας τους είναι η συστηματική ενόργανη δομική παρακολούθηση.

Τα προς παρακολούθηση τεχνικά βρίσκονται εντός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Πρόκειται
για γέφυρες που χρήζουν  άμεσης προστασίας  τόσο από τις  ανθρώπινες  δραστηριότητες  (οδοποιία,  κατασκευή
τεχνητών  λιμνών,  μπαζώματα,  επιχώσεις,  κ.ά.)  όσο  και  από  τις  περιβαλλοντικές  επιδράσεις  που  γίνονται
εντονότερες  χρόνο με  το  χρόνο (κλιματική  αλλαγή)  και  σε  συνδυασμό  με  την  χρόνια  σώρευση βλαβών  λόγω
γήρανσης, απειλούν τις κατασκευές αυτές με κατάρρευση.

Τα έντονα προβλήματα που προκαλούνται από πλημμύρες στις γέφυρες λόγω σύνθετων υδραυλικών φαινομένων,
τοπικών υποσκαφών βάθρων και  υποχώρησης προσχώσεων μπορούν να ελεγχθούν και  να ποσοτικοποιηθούν
μέσω σύγχρονων διαδικασιών ενόργανης παρακολούθησης. Επίσης, οι θέσεις των εν λόγω τεχνικών άνω ποταμών
ή  χειμάρρων  που  εκδηλώνουν  προβλήματα  κατά  τη  διάρκεια  πλημμυρών  αποτελούν  ιδανική  τοποθεσία  για
παρακολούθηση  ανώτατων  σταθμών  νερού  και  άμεση  ενημέρωση  των  αρμόδιων  φορέων  σε  περιπτώσεις
υπερβάσεων των επιτρεπόμενων ορίων. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, θα ενοργανωθούν δέκα γέφυρες, όπως περιγράφονται  στην §1.3.3 του
παρόντος, κατανεμημένες ομοιόμορφα σε όλη την Π.Κ.Μ., σε θέσεις άνω γνωστών ποταμών ή χειμάρρων, οι οποίες
θα αποτελέσουν τους «κόμβους ελέγχου» για πλημμυρικά φαινόμενα σε ολόκληρη την Περιφέρεια.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

       την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν.
4412/2016)  για  την  υλοποίηση  της  σύμβασης  «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ” που είναι το υποέργο με α/α 4, της Πράξης :

«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

με  διαδικασία Ανοικτού   Διαγωνισμού   (παρ. 1 άρθρου 27 του Ν. 4412/2016), με  κριτήριο ανάθεσης Σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης σχέση ποιότητας τιμής  (παρ. 13 και  14
άρθρου 86 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Προϋπολογισμού: 1.860.00,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

Χρηματοδότηση:  ΚΕΠ  1122ΠΚΜ001ΑΤΡ21,1  (1122ΠΚΜ001ΑΤΡ21.1.ΑΤΡ 1.456.676,99€ Αντώνης Τρίτσης και
1122ΠΚΜοο1ΑΤΡ21.1.ΚΑΠ 403.324,00€ ΚΑΠ)”

Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι εκ παραδρομής η υπηρεσία αναφέρει:
α)  στα  ποσά  χρηματοδότησης  από  το  πρόγραμμα  Αντώνης  Τρίτσης

1122ΠΚΜ001ΑΤΡ21.1.ΑΤΡ, ποσό  1.456.676,99€  αντί  του ορθού 1122ΠΚΜ001ΑΤΡ21.1.ΑΤΡ
1.456.676,00€      και 

β) στον ΚΕΠ 1122ΠΚΜοο1ΑΤΡ21.1.ΚΑΠ αντί του ορθού  1122ΠΚΜ  00  1ΑΤΡ21.1  .ΚΑΠ.
Τα Μέλη της Επιτροπής έκαναν δεκτή την επισήμανση του Προέδρου.
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση

που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:
α) Το  N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β)  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010  (Φ.Ε.Κ  226/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθ.
81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016.
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γ) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

δ)  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

ε)  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” .

στ) 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”

ζ)  την  εκ  της  ευθείας  και  ρητής   πρόβλεψης  των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του”,

η)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών
και  των  εποπτευόμενων  Νομικών  τους  Προσώπων,  κατά  το  διάστημα  λήψης  μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

θ)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  77440/13.11.2020  (ΑΔΑ:  Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  περί  “Λειτουργία  συλλογικών  οργάνων των  περιφερειών  κατά  τη
διάρκεια  εφαρμογής  των  μέτρων  περιορισμού  της  διασποράς  του  Covid  19  και  κατά  το
διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020”

ι) την με αριθμ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή
της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.

ια)  το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών &
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ιβ)  το  με  αρ.  πρωτ.  1273/02-12-2021  διαβιβαστικό  έγγραφο  του  γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Δικτύων.

Αποφασίζει  ομόφωνα
Εγκρίνει  τον τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία

(άρθρο  27  του  Ν.  4412/2016)  για  την  υλοποίηση  της  σύμβασης  «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ   ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ”  που
είναι το υποέργο με α/α 4, της Πράξης : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»   στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» με διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού (παρ. 1 άρθρου 27 του Ν. 4412/2016), με
κριτήριο  ανάθεσης  Σύμβασης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας τιμής (παρ. 13 και 14 άρθρου 86 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
Προϋπολογισμού: 1.860.00,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 
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Χρηματοδότηση:  ΚΕΠ  1122ΠΚΜ001ΑΤΡ21,1  (1122ΠΚΜ001ΑΤΡ21.1.ΑΤΡ  1.456.676,00€
Αντώνης Τρίτσης και 1122ΠΚΜ001ΑΤΡ21.1.ΚΑΠ 403.324,00€ ΚΑΠ).

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ι. Σκούφας.
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως

ακολούθως.

         Ο Πρόεδρος  της                                                                               Τα Μέλη
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                
                                           

      Παρίσης Μπίλλιας                      Η Γραμματέας

                                                         Μυρωνίδου Ελένη
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