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Του  Πρακτικού αριθ. 8/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 216/2018 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του σχεδίου Διακήρυξης και σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού 
του έργου «Επισκευαστικές εργασίες στεγανοποίησης στον σίφωνα Κομάρων Ν. Έβρου», 
προϋπολογισμού 39.983,80 € με Φ.Π.Α. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 22 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. 1178/16-2-2018 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) 
Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 3) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος,   4) Μουσταφά Μετίν μέλος 
5)Τσολάκης Σταύρος αναπληρωματικό μέλος, 6) Αραμπατζής Αθανάσιος αναπληρωματικό μέλος, 7) 
Καραλίδης Φώτιος μέλος, 8) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος αναπληρωματικό μέλος, 9) Ζιμπίδης 
Γεώργιος αναπληρωματικό μέλος, 
  Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα Αντιπρόεδρος της Οικονομικής 
επιτροπής 2)  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος μέλος 3) Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 4) Λασκαρίδης 
Παντελής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας  Νταντή Φωτεινή. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα  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 216: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. οικ.135/21-2-2018 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής  τα εξής: 
 
Θέτουμε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: 
 
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός ισχύει σήμερα. 
 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85 τ.Α/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50ΕΚ). 
 3. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης». 
 4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών». 
 5. Την υπ’αρ. Δ.Δ.οικ. 1323/30-3-2016 απόφαση «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 
Αντιπεριφερειάρχες της Π.Α.Μ.-Θ.». 
 
 Σας διαβιβάζουμε σχέδιο Διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου του θέματος και σας 
γνωρίζουμε τα παρακάτω: 
 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 
138037/14-12-2017 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου 
με τίτλο «Επισκευαστικές εργασίες στεγανοποίησης στον σίφωνα Κομάρων Ν. Έβρου» στο Πρόγραμμα 
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Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2017, στην ΣΑΕΠ-031 με αρχική πίστωση 40.000,00 € και ΚΑΕ 
2017ΕΠ03100005 (203/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.). 
 2. Προϋπολογισμός Μελέτης: 39.983,80 € (με Φ.Π.Α.) 
 3. Συμβατική προθεσμία: Τρεις (3) μήνες 
 4. Έγκριση μελέτης: 115/14-2-2018 απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Α.Μ.-Θ. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
 
 α) την έγκριση του Σχεδίου Διακήρυξης με την προσφυγή στη διαδικασία του Συνοπτικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι η εκτιμώμενη αξία τα σύμβασης 
είναι κατώτερη των 60.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (αρ. 86 του Ν. 4412/2016) και με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (αρ. 125 του Ν. 4412/2016). 
 β) την συγκρότηση της επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 
του Ν. 4412/2016 και την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (ΦΕΚ Β2540/07.11.2011) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως θα 
προκύψει από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κλήρωσης. 
 Παρακαλούμε πολύ για την εισαγωγή του θέματος εκτός ημερησίας στην συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής στις 22-2-2018 λόγω του κατεπείγοντος, καθότι η υλοποίησή του θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου 2018 ήτοι πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου. 
 

     
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  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 
 

Εγκρίνει : α) το Σχέδιο Διακήρυξης με την προσφυγή στη διαδικασία του Συνοπτικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι η εκτιμώμενη αξία τα σύμβασης 
είναι κατώτερη των 60.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (αρ. 86 του Ν. 4412/2016) και με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (αρ. 125 του Ν. 4412/2016). 
 β) την συγκρότηση της επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 
του Ν. 4412/2016 και την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (ΦΕΚ Β2540/07.11.2011) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως θα 
προκύψει από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κλήρωσης. 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  216/2018. 

 
 
 

 
 

                                Ο  ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                       ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ 
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

            ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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