
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 3o   

«Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την
επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 118
του  Ν.  4412/2016  της  σύμβασης:
«Υποβοήθηση  της  ΔΤΕ/ΠΚΜ  στην
επικαιροποίηση  υφιστάμενης  μελέτης  του
υποέργου:  “ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  ΜΕ  ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ME Δ.Τ. “ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”»,προϋπολογισμού
36.322,92€ (με ΦΠΑ) 
 Χρηματοδότηση: 2017ΕΠ00810067».

Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/08-11-2021
Αριθμ. Απόφασης 73/2021

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  08 Νοεμβρίου 2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 π.μ.
πραγματοποιήθηκε η  12η συνεδρίαση του έτους  2021 «με τηλεδιάσκεψη» της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.  πρωτ.  οικ.
705546(840)/04-11-2021 έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση
Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις  04 Νοεμβρίου
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.  Μαλλιάρα  Μαρία  και  ο  κ.  Τζιουβάρας
Χρήστος τακτικά μέλη της Επιτροπής.
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό 
μέλος) 

3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος)
6. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)
7. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)
8. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
9. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος)
10. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος)
11. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)
12. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος)

1. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  (τακτικό 
μέλος)

2. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό 
μέλος)

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739, -659
E-mail :   persymb@pkm.gov.gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: 673Ψ7ΛΛ-Ω7Π



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  3ο  θέμα της  Ημερήσιας  Διάταξης:  «Έγκριση  του  τρόπου
δημοπράτησης για την  επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
της σύμβασης: «Υποβοήθηση της ΔΤΕ/ΠΚΜ στην επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης
του  υποέργου:“ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  ΜΕ  ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ME  Δ.Τ.  “ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”»,  προϋπολογισμού

36.322,92€ (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: 2017ΕΠ00810067».. 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ..669640(8705)/22 -10-2021

εισήγηση της Υποδιεύθυνσης 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).

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)  και
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

1. Την 114312/21-10-2021 (ΑΔΑ:6Ε1346ΜΤΛΡ-ΨΥ0) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων έγκρισης της ένταξης στο ΠΔΕ 2021 στη ΣΑΕΠ 0081/1 του έργου :“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΊ-
ΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ME Δ.Τ.  “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ”, με ενάριθμο:2017ΕΠ00810067 και προϋπολογισμό 2.536.259,97€, στην οποία περιλαμβάνεται
το υποέργο του θέματος με προϋπολογισμό 36.322,92€.

2. Το αρ.οικ.647861(8478)/12-10-2021 ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑΜ 21REQ009376224) πρωτογενές  αίτημα και  την
αρ.620876(8111)/22-10-2021 ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑΜ 21REQ009410148) έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος της
μελέτης του θέματος.

και επειδή:

Η υπό ανάθεση μελέτη αφορά την επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης κατασκευής  μιας Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων δυναμικότητας 99 κλινών, με υπόγειους βοηθητικούς χώρους, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Κ.
ΦΙΛΥΡΟΥ  –  Δ.Ε.  ΧΟΡΤΙΑΤΗ  του  ΔΗΜΟΥ  ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ.  Το  συγκρότημα  της  Μονάδας  Φροντίδας
Ηλικιωμένων  (κτίριο,  διαμορφώσεις,  υπαίθριος  χώρος  στάθμευσης),  που  πρόκειται  να  εγκατασταθεί  και  να
λειτουργήσει σε γήπεδο συνολικής έκτασης Ε=10.050,00 τ.μ., ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως.

Η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου του θέματος υπογράφηκε στις 15 Ιουλίου 2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005273316) με
συμβατική  Προθεσμία για την ολοκλήρωση του, ύστερα από την παράταση που δόθηκε από την ΥΔΕΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
(οριακή προθεσμία), έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Υπάρχει ανάγκη :

Α)  για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην εκκαθάριση του έργου, ύστερα από την Οριστική Διακοπή Εργασιών,
σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. οικ.620733(8108)/1-10-2021 Διαταγή του ΤΚΕ/ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ.

Β) για την  επικαιροποίηση – συμπλήρωση της υπάρχουσας μελέτης, σύνταξη επικαιροποιημένων τευχών
δημοπράτησης, καθώς και την τροποποίηση – αναθεώρηση της  Οικοδομικής Άδειας και των όλων των
απαραίτητων  εγκρίσεων στο  πλαίσιο  έκδοσης  της,  προκειμένου  να  επαναδημοπρατηθούν  οι  υπολειπόμενες
εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Η υποβοήθηση της υπηρεσίας, από εξωτερικό σύμβουλο μελετητή, κρίνεται απαραίτητη για την εκπλήρωση των
παραπάνω απαιτήσεων.

Προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης είναι η απευθείας ανάθεση  του άρθρου 118 του ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει σήμερα, καθώς το έργο είναι ενταγμένο και υλοποιείται από το  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  2014-2020  με  κωδικό  ΟΠΣ:5008948 και  επείγει  η
γρηγορότερη  το  δυνατόν  δημοπράτηση  των  υπολειπόμενων  εργασιών,  μετά  την  επικαιροποίηση  και
συμπλήρωση των υφιστάμενων μελετών, στα χρονικά όρια του ΕΠ.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την έκδοση Απόφασης, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο Συλλογικό όργανο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας,  έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου  σύμφωνα με  το  άρθρο 118 του  Ν.
4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο: «Υποβοήθηση της ΔΤΕ/ΠΚΜ στην επικαιροποίηση υφιστάμενης
μελέτης του υποέργου:“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ  ME  Δ.Τ.  “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”»  προϋπολογισμού 36.322,92€  (με  ΦΠΑ)  Χρηματοδότηση:
2017ΕΠ00810067.”

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.

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
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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.  1140/25-10-2021 διαβιβαστικό  από το  Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων της ΠΚΜ..

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει  τον τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο

118 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο: «Υποβοήθηση της ΔΤΕ/ΠΚΜ στην
επικαιροποίηση  υφιστάμενης  μελέτης  του  υποέργου:“ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  ΜΕ  ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ME  Δ.Τ.  “ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”»  προϋπολογισμού  36.322,92€  (με  ΦΠΑ)  Χρηματοδότηση:
2017ΕΠ00810067.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ι. Σκούφας και Ν. Χρυσομάλλης.
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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