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Του  Πρακτικού αριθ. 8/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 208/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση υποβολής προτάσεων και τη χρηματοδότηση έργων από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη 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), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/73878/1373/26-3-2021 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) 
Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) 
Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 208: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Υγείας της ΠΑΜΘ με το 
υπ’ αριθμ. 76575/682/30-3-21 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής 
Έχοντας υπόψη: 
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:  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΦΟΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2,  ΑΞΙΑΣ 2.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ 
ΦΠΑ. 
Το έργο θα περιλαμβάνει την προμήθεια όπως παρακάτω: 
Ενός (1) Επιτραπέζιου Μηχανήματος Φυγοκέντρισης με τα τεχνικά χαρακτηριστικά: Να διαθέτει μέγιστο 
αριθμό στροφών τουλάχιστον 13.300rpm, με μέγιστη δύναμη (RCF) τουλάχιστον 17.000 X g. Να φέρει 
ψηφιακή ένδειξη παραμέτρων: ταχύτητας (rpm)/φυγοκεντρικής δύναμης (rcf) και χρόνου. Να φέρει 
διακόπτη για μικρού χρόνου φυγοκεντρήσεις. Να συνοδεύεται από κατάλληλο ρότορα για τη συνολική 
φυγοκέντριση 24 σωληνάριων 1,5/2ml, με καπάκι βιολογικής ασφάλειας (biocontaintment lid). Να μπορεί 
να δεχτεί ποικιλία κεφαλών, π.χ. κεφαλή αιματοκρίτη για 24 τριχοειδή σωληνάρια, κεφαλή για PCR strips, 
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κεφαλή για τουλάχιστον 36 σωληνάρια των 0.5ml, καθώς και κεφαλή για τουλάχιστον 10 σωληνάρια 
μικροφυγοκέντρων των 5ml. 
Να υπάρχει διαθέσιμη κεφαλή που μπορεί να φυγοκεντρήσει σωληνάρια μικροφυγοκέντρου 0.5ml και 
2.0ml συγχρόνως χωρίς τη χρήση μετατροπέων. Να διαθέτει ταχείς ρυθμούς επιτάχυνσης και 
επιβράδυνσης, με χρόνο επίτευξης της μέγιστης ταχύτητας από στάση μέγιστο 12 sec και χρόνο 
επιβράδυνσης από τη μέγιστη σε στάση το ίδιο. Να έχει πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου μέγιστο 56dBA. 
Να διαθέτει χρονόμετρο από 1 έως τουλάχιστον 99 λεπτά και δυνατότητα συνεχούς φυγοκέντριση. Να 
λειτουργεί με τάση 230V/50-60Ηz. Οι διαστάσεις να είναι μικρότερες από 25 x 25 x 36cm (YxMxΠ). Να 
διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη Το προσφερόμενο μοντέλο να φέρει σήμανση CE και να πληροί 
την οδηγία 98/79/EC. Τόσο ο κατασκευαστής όσο και η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτουν πιστοποιητικό 
ISO9001. Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι εξουσιοδοτημένη για την Τεχνική Υποστήριξη των προς 
προμήθεια ειδών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό-διαδικασία. 
   
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Υπηρεσία 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Α) για την έγκριση υποβολής πρότασης και την χρηματοδότηση του υποπέργου από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και 
Β) για την έγκριση της προμήθειας σύμφωνα με το αρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία 
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)». 
Εισηγητής: Λουκάς Γεωργίου  

 
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 ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει:  Α) την υποβολή πρότασης και την χρηματοδότηση του υποπέργου 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  208/2021. 
 

                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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