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ΘΕΜΑ:   Απόφαση έγκρισης του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας κάθε είδους Διαγωνισμών 
προμηθειών και υπηρεσιών για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων που 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την 
επιστημονική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου FLOOD PROTECTION το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». 

 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 190-193 του ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη», όπως ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 εδ. 5 του Κανονισμού Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων 
Ανάπτυξης (ΥΕΚ 140/13.2.1998 τεύχος Β’), σχετικά με το έκτακτο προσωπικό, το οποίο 
προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ και είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται με σύμβαση 
μίσθωσης έργου και θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη κατάρτιση ή εμπειρία στο ειδικό 
αντικείμενο για το οποίο συνάπτεται η σύμβαση.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 ν. 4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις – Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2012/17 τροποποίηση ν. 3419/2005», περί συμβάσεων Μίσθωσης έργου σε 
συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας – Αποκατάσταση αδικιών» περί απλούστευσης και επιτάχυνσης 
διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων.  

6. Το π.δ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα υπ’ αρίθμ. π. δ. 347/2003, 
44/2005, 116/2006 και 146/2007, καθώς και με τον ν. 4115/2013 και ν. 4148/2013.  

7. Την αρίθμ. οικ. 3955/21-01-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον 
«Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους Ο.Τ.Α. α' και β' 
βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών».  

8. Την υπ’ αριθμ.191/2017 (ΑΔΑ:Ψ3ΙΤ7ΛΛ-Ψ0Ζ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αποδοχή του έργου “Flood Protection” και την 
εκχώρηση της αρμοδιότητας διαχείρισης και υλοποίησης των δράσεων του “Flood Protection” 
στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του τεχνικού έργου της 
Στεγάνωσης, σε τμήματα του Ανατολικού Αναχώματος Κερκίνης, και όποιων άλλων τεχνικών 
έργων προκύψουν στην πορεία υλοποίησης του. 
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9. Την υπ’ αριθμ. 711/2017 (ΑΔΑ:60ΠΨΟΡΡΓ-584) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία έγινε αποδεκτή η 
εκχώρηση από την ΠΚΜ προς το ΠΤΑ ΚΜ της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου “Flood 
Protection”.  

10. Το τεχνικό δελτίο του FLOOD PROTECTION καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων του 
και τον προϋπολογισμό του.  

11. Την απάντηση των αρμοδίων οργάνων του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» που έλαβε αριθμ. πρωτ. 1980/18-06-2020 
ΠΤΑ ΚΜ βάσει της οποίας εγκρίθηκε η παράταση υλοποίησης του έργου FLOOD PROTECTION 
μέχρι τις 10-09-2022. 

12. Την απάντηση των αρμοδίων οργάνων του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» που έλαβε αριθμ. πρωτ. 2593/27-07-2020 
ΠΤΑ ΚΜ βάσει της οποίας εγκρίθηκε το αίτημα για αύξηση του προϋπολογισμού της κατηγορίας 
δαπάνης «Έξοδα προσωπικού» για τον επικεφαλής εταίρο του έργου. 

13. Την ανάγκη πρόσληψης ενός ΠΕ μηχανικού για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της 
υλοποίησης του έργου FLOOD PROTECTION μέχρι την λήξη του δηλαδή μέχρι 10-9-2022. 

14. Την υπ’ αριθμ. 54/2020 (Συνεδρίαση 7/31-07-2020) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΘ5ΕΟΡΡΓ-ΘΚ9), με την 
οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης 
μίσθωσης έργου για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου FLOOD 
PROTECTION. 

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. τ.τ. 2773/7-8-2020 (ΑΔΑ: 99ΔΘΟΡΡΓ-ΗΥΥ) πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική και 
τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου FLOOD PROTECTION. 

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3147/09-10-2019 απόφαση του Αντιπροέδρου του ΔΣ ΠΤΑ ΚΜ (ΑΔΑ: 
62ΣΥΟΡΡΓ-ΕΩΨ) με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας κάθε είδους Διαγωνισμών 
προμηθειών και υπηρεσιών (ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών άνω των ορίων, ανοικτών 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών κάτω των ορίων, συνοπτικών διαγωνισμών, απευθείας αναθέσεων) 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων που διενεργεί το ΠΤΑ ΚΜ. 

17. Το από 31-08-2020 Πρακτικό Νο1 της ανωτέρω επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των 
αιτήσεων των υποψηφίων του έργου FLOOD PROTECTION.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας κάθε είδους Διαγωνισμών προμηθειών 
και υπηρεσιών για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για 
την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη 
υλοποίησης του έργου FLOOD PROTECTION το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και 
εγκρίνουμε την σειρά κατάταξης όπως ακολούθως: 
 

1. Ανθούλα Ντότα: 433,50 μόρια 
 
Η αίτηση του υποψηφίου κ. Τριαντάφυλλου Πνευματικού απορρίπτεται λόγω μη κάλυψης των 
κριτηρίων της πρόσκλησης. 
 
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης έγκρισης αποτελεί το Πρακτικό Νο1 και ο πίνακας 
κατάταξης των υποψηφίων. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η εισηγήτρια Η Προϊστάμενη 
Ο Διευθυντής 
του ΠΤΑ ΚΜ 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΠΤΑ ΚΜ 

 Κ.α. 
 

 

 
 
 
 

Λαμπρινή 
Τσώλη 

Χρυσάνθη 
Κισκίνη 

Κωνσταντίνος 
Τερτιβανίδης 

  Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας 
Περιφερειάρχης Κεντρικής 

Μακεδονίας 
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