
 
 

 
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 7/2018  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 180/2018 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το 
άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή καθώς και ορισμό επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου: 
«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» του έργου: «Κατασκευή μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Νέου 
Ιωακειμείου Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
991.765,02 ευρώ χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 με συγχρηματοδότηση 
από το Ε.Τ.Π.Α.» με κωδικό έργου 2011ΕΠ03180003 της ΣΑΕ ΕΠ0318, του Π.Δ.Ε. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 1025/9-2-2018 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) Αλατζά – 
Παπαδοπούλου Κυριακούλα Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) Γεωργιτσόπουλος 
Χρήστος μέλος, 4) Μουσταφά Μετίν μέλος, 5) Αραμπατζής Αθανάσιος αναπληρωματικό μέλος, 6) 
Καραλίδης Φώτιος μέλος, 7) Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 8) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 
αναπληρωματικό μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος,  2)  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος μέλος και  
3) Λασκαρίδης Παντελής μέλος,  οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
Μετά την συζήτηση του δωδέκατου θέματος, αποχώρησαν μόνιμα από την συνεδρίαση ο 
Καραλίδης Φώτιος μέλος  και  ο Τσαλδαρίδης Αναστάσιος αναπληρωματικό μέλος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 180 : Εισηγούμενη το εικοστό έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η-889/7-2-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του. 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

4. Την με αριθμό 5912/20-12-2016 (ΑΔΑ:7ΚΗΗ7ΛΒ-ΒΞΥ), (ΑΔΑΜ:18REQ002594311 2018-01-29) 
απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η 
δέσμευση πίστωσης ποσού 991.765,02 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για το υποέργο 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΄΄ΝΕΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ΄΄ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ».  
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5. Την απαίτηση για κατασκευή του ανωτέρω υποέργου, έτσι ώστε να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η 
Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΄΄ΝΕΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ΄΄ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ».  

6. Τη συνταχθείσα μελέτη του υποέργου, που αφορά στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα 
χώρου του Νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης και 
περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή του κόμβου εισόδου και την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος απορροής των όμβριων υδάτων, με τι εξής ομάδες εργασιών: 
α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
     β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ, ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ 
     γ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
     δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
     ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
     ζ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
     η. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
     θ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
      ι. ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

7. Τη διακήρυξη του έργου, ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (του άρθρου 27 του Ν.4412/16) με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, που 
θα διεξαχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη) με 
σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με 
έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

8. Την με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ/Β΄/4841/29-12-2017) απόφαση Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία μητρώου μελών επιτροπών 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

9. Την από 13-02-2018 κλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, με χρήση του 
ΜΗ.Μ.Ε.Δ., από την οποία προέκυψαν: 

1. ΠΟΛΛΟΥΞΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, (Δήμος Αλεξανδρούπολης)   
2. ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, (Περιφέρεια Α.Μ.Θ.)  
3. ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, (Περιφέρεια Α.Μ.Θ.).  

 
Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

1. Την έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΄΄ΝΕΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ΄΄ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ», προϋπολογισμού 991.765,02 € με Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. 
«Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α.» με κωδικό έργου 
2011ΕΠ03180003 της ΣΑΕ ΕΠ0318, του Π.Δ.Ε., με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών».  
2. Τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού (βάσει του άρθρου 9, παράρτημα II, της απόφασης 
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017), αποτελούμενη από τους κάτωθι: 
1. ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ως πρόεδρος  
2. ΠΟΛΛΟΥΞΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως μέλος 
3. ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012: 

 

ΑΔΑ: 6Ο1Λ7ΛΒ-ΦΗ8



ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει: α) τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΄΄ΝΕΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ΄΄ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ», προϋπολογισμού 991.765,02 € με Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. 
«Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α.» με κωδικό έργου 
2011ΕΠ03180003 της ΣΑΕ ΕΠ0318, του Π.Δ.Ε., με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών» και  
β) την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού (βάσει του άρθρου 9, παράρτημα II, της απόφασης 
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017),, η οποία αποτελείται  από τους κάτωθι: 
1. ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ως πρόεδρος  
2. ΠΟΛΛΟΥΞΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως μέλος 
3. ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος. 
 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  180/2018. 
 

 
                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

  
      ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ  
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
    ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ   
   ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
   ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
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