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Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 44/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
Αριθ. Απόφασης 720/2020 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση υποβολής προτάσεων και την χρηματοδότηση έργων από το 
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 16 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ.4253/12-11-2020 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.  
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ευφραιμίδης 
Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης 3) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 
4) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 5) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 6) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 7) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 8) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 9) 
Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 10) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
 Απόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πολίτης, Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο οποίος 
απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
      Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 720: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας  της ΠΑΜΘ  
με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 197035/2858/ 12-11-20 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την 
εισήγηση της Υπηρεσίας που ανέφερε τα εξής: Σχετ:  
1. Ο Ν.4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,………., ρυθμίσεις για την 
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 197/τΑ΄/2020). 
2. Το αρθ 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»  
3. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 5292/28-11-2017 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη, με θέμα «Εκτέλεση  
προμηθειών και υπηρεσιών εντασσόμενων σε έργα αυτεπιστασίας και λοιπές οδηγίες» «….εντέλλεστε 
όπως δρομολογείτε και υλοποιείτε εξ’ ιδίων τις προμήθειες……. για τις δαπάνες αρμοδιότητας των Γενικών 
Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας…» 
 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Α.Μ.Θ. στο πλαίσιο 
των μέτρων  πρόληψης και διασποράς του ιού SARS-CoV-2 προτίθεται να υποβάλει για ένταξη στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τις παρακάτω  προτάσεις υλοποίησης έργων:  
 
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ SARS-CoV-2 . ΑΞΙΑΣ 24.800,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 
Το έργο θα περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω: 
Α. Αντισηπτικά χεριών και δέρματος με βάση την αιθυλική αλκοόλη (60-85%) σύμφωνα με τις επιταγές του 
Π.Ο.Υ. 
7.000  συσκευασίες αντισηπτικού του 0,5 lit  με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία ενδεικτική τιμή ανά τεμ. 
3,00 ευρώ.  
 
2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ SARS-
CoV-2 ΑΞΙΑΣ 24.800,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 
Το έργο θα περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω: 
Α. Προστατευτική ενδυμασία τύπου Tyvek 300 ΤΕΜ * 11,90 ενδεικτική τιμή ανά τεμ.  
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Οι προστατευτικές ενδυμασίες για μολυσματικούς βιολογικούς παράγοντες πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
όπως αυτά περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 14126/2003 (Κατηγορία 3, τύπος 4Β). Οι 
προδιαγραφές για τις προστατευτικές ενδυμασίες είναι οι εξής: 
• Μη διαπερατή ρόμπα ή φόρμα 
• Τα υλικά και ο σχεδιασμός δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμό του 
δέρματος ούτε να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία. 
• Η στολή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά και εύκαμπτη,προκειμένου να διασφαλιστεί η 
άνεση του ατόμου που τη φορά, να μηνπαρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει 
αποτελεσματική προστασία. 
• Η ενδυμασία πρέπει να έχει ικανοποιητικό μήκος και μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να 
φέρουν μανσέτα από λάστιχο. 
• Οι ραφές, οι αρμοί και τα συναρμολογήματα ενδυμασιών προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της 
προστατευτικής 
ενδυμασίας. 
• Οι στολές θα πρέπει να εξασφαλίζουν υγροαπωθητικότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια εργασίας. Ανάλογα με το 
υλικό κατασκευής των προστατευτικών ενδυμασιών μπορούν να αποτρέπουν τη διείσδυση μολυσματικών 
παραγόντων μέχρι και 75 λεπτά.  
 
Β. Απλές χειρουργικές ρόμπες 500 ΤΕΜ*5,50 ενδεικτική τιμή ανά τεμ.  
• Μη διαπερατή ρόμπα  
• Τα υλικά και ο σχεδιασμός δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχουν ανεπιθύμητες 
επιπτώσεις στην υγεία. 
• Η στολή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει 
αποτελεσματική προστασία. 
• Η ενδυμασία πρέπει να έχει ικανοποιητικό μήκος και μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να 
φέρουν μανσέτα από λάστιχο. 
• Οι ραφές, οι αρμοί και τα συναρμολογήματα ενδυμασιών προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της 
προστατευτικής 
ενδυμασίας. 
• Οι στολές θα πρέπει να εξασφαλίζουν υγροαπωθητικότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια εργασίας. Ανάλογα με το 
υλικό κατασκευής των προστατευτικών ενδυμασιών μπορούν να αποτρέπουν τη διείσδυση μολυσματικών 
παραγόντων μέχρι και 75 λεπτά SIZE L – XL  περίπου 5,00 ευρώ ανά τεμάχιο 300*4,00=1.200,00 
 
Γ. Ιατρικά γάντια μίας χρήσης 500 ΚΟΥΤ *100 ΤΕΜ *6,50 ενδεικτική τιμή ανά κουτ.   Πρέπει να είναι μίας 
χρήσης κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και πιο συγκεκριμένα 
τις Ευρωπαϊκές Νόρμες ΕΝ 455-1, ΕΝ 455-2 και ΕΝ 455-3 (2001). Οι προδιαγραφές των ιατρικών γαντιών 
μίας χρήσης που αναλύονται σε αυτές τις οδηγίες είναι οι εξής: 
• Σήμανση CE στην συσκευασία 
• Απουσία οπών. Το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL) πρέπει να είναι 1,5 
• Παροχή ικανοποιητικής προστασίας στο χρήστη από επιμόλυνση (μέγεθος και αντοχή). 
• Τα ιατρικά γάντια μίας χρήσης πρέπει να παρέχουν βιολογική ασφάλεια στο χρήστη (να μην προκαλούν 
αλλεργικές αντιδράσεις). 
• Όλα τα υλικά κατασκευής των γαντιών είναι αποδεκτά αρκεί να πληρούν τις ΕΝ που αναφέρονται. Η 
σχετική ευρωπαϊκή νόρμα δεν υποχρεώνει στην χρήση πούδρας ή στο αντίθετο. Η πούδρα μπορεί όμως 
να δράσει ως αλλεργιογόνο και η ΕΝ 455-3, προσδιορίζει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να αναγράφει στη 
συσκευασία των γαντιών την ύπαρξη ή όχι πούδρας/ταλκ. 
 
Δ. Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας 2000 ΤΕΜ *6,00 ενδεικτική τιμή ανά τεμ.  
Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας πρέπει: 
• να έχει φίλτρο σωματιδίων (τύπου FFP2 ή FFP3), που να μπορεί να απορροφά το 98% των σωματιδίων 
μικρότερων των 0.3 μπτ 
• να είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 149:2001. 
• να φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία. 
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3) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ. ΓΙΑ 
ΤOΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΞΙΑΣ 
50.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ  
 
Το έργο θα περιλαμβάνει την διενέργεια εφαρμογών απολυμάνσεων σε δημόσια κτίρια και δομές της  
Π.Α.Μ.Θ. (ΜΦΗ, ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κτλ) και όπου παραστεί ανάγκη (πολλαπλές εφαρμογές) για τον 
περιορισμό του ιού SARS-CoV-2 και την προστασία της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις ύποπτών ή 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 στην Π.Α.Μ.Θ.  συνολικού εμβαδού 100.000 τμ. με ενδεικτική 
τιμή απολύμανσης 0,50 ευρώ το τ.μ. 
 
4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΡΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2   ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
Π.Α.Μ.Θ.  ΑΞΙΑΣ 15.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 
 
Το έργο θα περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω: 
Α. Την προμήθεια πεντακοσίων (500) αδιάβροχων ρομπών πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικής τιμής 16,43 
ευρώ ανά τεμ.  
Β. 5.000 υφασμάτινων βαμβακερών μασκών, πολλαπλών χρήσεων για ενήλικες, Μάσκα διαστάσεων εντός 
συσκευασίας καθ΄ ύψος σε 9 +/- 1 εκ. (το μέγιστο ανάπτυγμα καθ΄ ύψος από το άνοιγμα της μάσκας θα 
είναι 15 έως 16 εκ.) και κατά πλάτος σε 18 +/- 1 με κεντημένο το λογότυπο της Περιφέρειας ενδεικτικής 
τιμής 1,22 ευρώ ανά τεμ.  
 
Σε όλα τα παραπάνω ποσά και ποσότητες των έργων η Π.Α.Μ.Θ θα διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή 
μείωσης των εφαρμογών, αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το 
επιτρέπει και ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και των Υπουργικών Αποφάσεων. 
. Μετά τα παραπάνω  η Υπηρεσία  
                                                                       ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Α) για την έγκριση υποβολής προτάσεων και την χρηματοδότηση έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και 
Β) για την έγκριση  των προμηθειών σύμφωνα με το αρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)». 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 

Εγκρίνει :α) Την υποβολή προτάσεων και την χρηματοδότηση των παραπάνω έργων από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και 
β) Την προμήθεια  σύμφωνα με το αρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)». 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  720/2020. 
 

                 
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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