
 
 

 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 10/2018  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 246/2018 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α). Ανάθεσης με την προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου (2γ) του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, των δημοσίων συμβάσεων του έργου:« ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 1.300.000,00 ευρώ, 
Β). Της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και Γ). Ορισμού της επιτροπής 
που θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα συντάξει το αντίστοιχο πρακτικό. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Μαρτίου 2018 ημέρα Tετάρτη και ώρα 13:00 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.1546/2-3-2018 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) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 5) Μουσταφά Μετίν μέλος, 6) Τσολάκης 
Σταύρος αναπληρωματικό μέλος, 7) Καραλίδης Φώτιος μέλος, 8) Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 9) 
Τσαλδαρίδης Αναστάσιος αναπληρωματικό μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1), 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 και τα εννέα 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 η συζήτηση του δεύτερου  εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 246: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η-1685/5-3-2018 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής  τα 
εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010) και η τροποποίηση του  με το υπ.’ αριθμ. 
Π.Δ.7/13 άρθρο 3 παρ. 2.α (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/31-01-2013)  «Περί Οργάνων που αποφασίζουν…….και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»  

2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» (Φ.Ε.Κ. 
227/Α’/27-12-2010) 

3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » 

4. Το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» σύμφωνα με το οποίο στις ειδικές περιπτώσεις 
και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις (δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) 
προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε 
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οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: … γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν 
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 
αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη». 

5. Το Ν. 4071/2012 και συγκεκριμένα το άρθρο 5 αυτού σύμφωνα με το οποίο η οικονομική επιτροπή 
αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

6. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έλαβαν μέρος στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και 
επέβαλαν την κήρυξη του Δήμου Σαμοθράκης της Π.Ε. Έβρου της Π.Α.Μ.Θ. σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας, με την Απόφαση με Αρίθμ. Πρωτ. 6860/26-09-2017 (ΑΔΑ: 
ΩΛ1Θ465ΧΘ7-ΠΘΘ) του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για την άμεση διαχείριση των 
συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχόπτωσεις και πλημμύρες) στην εν λόγω 
περιοχή. 

7. Τα βροχομετρικά στοιχεία ΕΜΥ των ακραίων καιρικών φαινόμενων τα οποία έλαβαν χώρα στις 25 & 
26 Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και ειδικότερα στις 25/09/2017 όπου το ύψος βροχής ήταν στα 
237,40 χιλιοστά  και στις 26/09/2017 ήταν στα 91,80 χιλιοστά  και οφείλονταν σε έντονες  
μετεωρολογικές μεταβολές, που έφεραν έντονες βροχόπτωσεις και πλημμύρες και ακολούθως την 
κήρυξη του Δήμου Σαμοθράκης της Π.Ε. Έβρου της Π.Α.Μ.Θ. σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  έως 
τις 26-03-2018.  

8. Το γεγονός ότι τα παραπάνω έντονα πλημμυρικά φαινόμενα δύναται να χαρακτηριστούν ως τα 
εντονότερα των τελευταίων ετών, επέφεραν σοβαρές φθορές στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της νήσου 
Σαμοθράκης, κυρίως λόγω της ασταμάτητης βροχόπτωσης εκείνων των ημερών. 

9. Επειδή το εν λόγω φαινόμενο της κακοκαιρίας ήταν παρατεταμένο και διαρκές για τις 25 και 26 
Σεπτεμβρίου του 2017, ο αριθμός των φθορών πολλαπλασιάστηκε και επέφερε σοβαρές βλάβες στο 
οδόστρωμα του οδικού δικτύου.   

10. Η Υπηρεσία μας ενήργησε άμεσα με την μίσθωση μηχανημάτων και την υλοποίηση έργου, όπου 
κρίθηκε απαραίτητη η άμεση και επείγουσα εκτέλεση εργασιών προσωρινής αποκατάστασης των 
επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν τη Νήσο Σαμοθράκη μετά την έντονη 
βροχόπτωση στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου του έτους 2017, για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος για τα 
διερχόμενα οχήματα και για την ασφαλή τους διέλευση από το εν λόγω οδικό δίκτυο.  

11. Παράλληλα η Υπηρεσία,  για την πραγματοποίηση ουσιαστικότερων παρεμβάσεων προχώρησε 
σταδιακά  στη συλλογή στοιχείων,  για να προβεί στην καταγραφή, στην εκτίμηση του μεγέθους, του 
είδους και του τρόπου αποκατάστασης των φθορών, αλλά και στην εξακρίβωση του κόστους και 
στην άμεση σύνταξη μελετών έργων, ώστε μετά την εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης να γίνει η 
ουσιαστική αποκατάσταση του οδοστρώματος και η άρση της επικινδυνότητας που προήλθε από τα 
αποτελέσματα των ακραίων καιρικών φαινομένων. 

12. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία, προέβη σε μικρό χρονικό διάστημα σε κατεπείγουσα εξειδίκευση του 
παρακάτω έργου:  
 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με ΦΠΑ. 
για την αποκατάσταση των επικίνδυνων φθορών στο Βόρειο οδικό δίκτυο της νήσου Σαμοθράκης 
λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, μετά την προσωρινή αποκατάσταση, σύμφωνα με τα 
παραπάνω λεχθέντα.   

12. Το γεγονός ότι  μετά τα παραπάνω,  με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 128788/183/23-11-2017 (ΑΔΑ: 
7ΤΧ6465ΧΙ8-Ι6Θ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», σε βάρος του 
έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 
25-09-2017» (ΕΡΓΟΥ 2017ΕΠ83100000) της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων, της Δ/νσης 
Δημοσίων Επενδύσεων, του Τμήματος Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  (με 
Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ83100000 της ΣΑΕΠ-831). Συνολικού ποσού 3.100.000,00€ με ΦΠΑ, κατόπιν της 
άμεσης διαβίβασης από την υπηρεσία μας της τεχνικής μελέτης,  του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με ΦΠΑ και του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 
150684/2750/26-10-2017 (ΑΔΑ: 70Ι47ΛΒ-7ΜΙ) αιτήματος ένταξης έργου στη ΣΑΕΠ831 (φυσικών 
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καταστροφών), της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του τμήματος Εφαρμογής 
Προγραμμάτων & Έργων της ΠΑΜΘ. 

13. Το γεγονός ότι για το παραπάνω έργο εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 128788/183/23-11-2017 (ΑΔΑ: 
7ΤΧ6465ΧΙ8-Ι6Θ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης απόφαση 
ένταξης ως υποέργου στο έργο με ΚΑΕ 2017ΕΠ83100000 της ΣΑΕΠ-831.  

14. Το γεγονός ότι πρόκειται για έργο κατεπείγοντος χαρακτήρα που πρέπει να έχει ανάδοχο γρήγορα 
προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίησή του εν όψει των επικίνδυνων φθορών που έχουν 
προκληθεί στο Βόρειο οδικό δίκτυο της Νήσου Σαμοθράκης, κατόπιν των έντονων καιρικών 
συνθηκών που έπληξαν την περιοχή, με έντονες, συνεχείς και παρατεταμένες βροχοπτώσεις και η 
ανάγκη κατασκευής του έργου αυτού, για την διασφάλιση και προστασία των πολιτών που κινούνται 
στο παραπάνω δίκτυο των αντίστοιχων περιοχών, των περιουσιών τους περιλαμβανομένου των 
φθορών που πιθανόν θα προκύψουν στα οχήματα τους από την διέλευση στα εν λόγω δίκτυα, 
καθώς και η απώλεια χρηματικών πόρων από την καθυστέρηση μεταφοράς προϊόντων ή μείωσης 
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους μέσω του ανωτέρω δικτύου και επιπροσθέτως λόγω της 
σοβαρότητας του δικτύου αφού αποτελεί στο μεγαλύτερο τμήμα του το μοναδικό οδικό δίκτυο  της 
Νήσου Σαμοθράκης, που συνδέει τους οικισμούς της. Να σημειωθεί επίσης ότι οφείλεται δε σε 
γεγονότα απρόβλεπτα  τα οποία περιγράφονται παραπάνω και δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται στις ανοικτές διαδικασίες. Οι παραπάνω περιστάσεις  όπως 
αιτιολογούνται για την  κατεπείγουσα ανάγκη σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη της 
αναθέτουσας αρχής. 

15. Το γεγονός ότι συντάχθηκε πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, την 
οποία σας υποβάλλουμε συνημμένα και στην οποία περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία 
διαπραγμάτευσης.  

16. Το γεγονός ότι η επιτροπή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης είναι 7μελής κατά το άρθρο 221 παρ. 
8β και αποτελείται  από 4 υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα, που θα προκύψουν μετά από 
ηλεκτρονική κλήρωση κατ’ εφαρμογή της ΥΑ ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017), έναν 
εκπρόσωπο των ΟΤΑ, έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ και έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών 
οργανώσεων. 

17. Το γεγονός ότι με τα υπ’ αριθμ. Πρωτ. Η 955/08-02-2018, και Η-1535/28-02-2018 Ζητήσαμε από το 
ΤΕΕ Θράκης, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη ΣΑΤΕ τον 
ορισμό εκπροσώπων τους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή. 

18. Το γεγονός ότι μετά την ηλεκτρονική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας 
μας  την 05-03-2018 προέκυψαν οι κάτωθι υπάλληλοι: 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΠΑΜΘ 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΠΑΜΘ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 
ΕΒΡΟΥ ΠΑΜΘ 
 ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΑΒΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 
ΠΑΜΘ 
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 
ΕΒΡΟΥ ΠΑΜΘ 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΖΙΚΑΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΠΑΜΘ 

19. Το γεγονός ότι με βάση την ΥΑ ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017), ως πρόεδροι των 
επιτροπών του άρθρου 221 παρ. 8 και 9 ορίζονται μέλη κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών. 

 
   Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

1. Την  ανάθεση με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου (2γ) του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, των 
δημοσίων συμβάσεων του  έργου:  
 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με ΦΠΑ. 
και συγκεκριμένα για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα και  περιστάσεις που δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. 
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2. Την έγκριση της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στην οποία 
περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
 
3. Τον ορισμό της επιτροπής που θα διενεργήσει  τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση και θα συντάξει το αντίστοιχο πρακτικό, αποτελούμενη από τους κάτωθι:  
 ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΑΒΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΠΑΜΘ ως 

Πρόεδρος, 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΖΙΚΑΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 

ΕΒΡΟΥ ΠΑΜΘ ως μέλος, 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΜΘ ως μέλος, 
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΜΘ ως μέλος. 
Τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά αποτελούμενα από τους κάτωθι, θα αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη,  
που απουσιάζουν ή κωλύονται: 
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 

ΕΒΡΟΥ ΠΑΜΘ σε θέση Προέδρου ή μέλους και 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 

ΕΒΡΟΥ ΠΑΜΘ σε θέση Προέδρου ή μέλους. 
 
4. Τον ορισμό εκπρόσωπου των ΟΤΑ, εκπρόσωπου του ΤΕΕ και εκπρόσωπου των εργοληπτικών 
οργανώσεων, για τους οποίους αναμένουμε τις απαντήσεις τους. 
 
Παρακαλούμε για την εισήγηση του θέματος στην 10η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 
07/03/2018 ως εκτός ημερησίας διάταξης θέμα λόγω του επείγοντος εκτέλεσης των έργων για την  άρση 
των συνεπειών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των συνεχών και 
παρατεταμένων βροχοπτώσεων και πλημμυρών που έπληξαν τη Νήσο Σαμοθράκη. 
 
 
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:  

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 6 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει: Α) την ανάθεση με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου (2γ) του άρθρου 32 του 
Ν.4412/2016, των δημοσίων συμβάσεων του  έργου:  
 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με ΦΠΑ. 
και συγκεκριμένα για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα και  περιστάσεις που δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. 
Β) την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στην οποία περιγράφονται οι 
όροι και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
Γ) την συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση και θα συντάξει το αντίστοιχο πρακτικό, αποτελούμενη από τους κάτωθι:  
 ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΑΒΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΠΑΜΘ ως 

Πρόεδρος, 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΖΙΚΑΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 

ΕΒΡΟΥ ΠΑΜΘ ως μέλος, 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΜΘ ως μέλος, 
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΜΘ ως μέλος. 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά αποτελούμενα από τους κάτωθι, θα αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη,  
που απουσιάζουν ή κωλύονται: 
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 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 
ΕΒΡΟΥ ΠΑΜΘ σε θέση Προέδρου ή μέλους και 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 
ΕΒΡΟΥ ΠΑΜΘ σε θέση Προέδρου ή μέλους. 

 
Δ) Τον ορισμό εκπρόσωπου των ΟΤΑ, εκπρόσωπου του ΤΕΕ και εκπρόσωπου των εργοληπτικών 
οργανώσεων, για τους οποίους αναμένουμε τις απαντήσεις τους. 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος, Γρανάς Αρχέλαος και Τσαλδαρίδης 
Αναστάσιος ψηφίζοντας κατά, διότι θεωρούν οτι δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη ανοιχτή διαδικασία και 
ακολουθείται ειδική διαδικασία εκτάκτων αναγκών και εκτιμούν ότι αυτή την στιγμή έχει παρέλθει αυτό το 
γεγονός.  
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  246/2018. 
 

 
 

                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

  
      ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
   ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ 
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
   ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
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