
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 44/2018  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 979/2018 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης 5/2018 συνοπτικού διαγωνισμού του 
έργου: «Συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση Philoxenia 2018», προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Οκτωβρίου 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. 6344/28-9-2018 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) 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 3) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 4) Τσολάκης Σταύρος 
αναπληρωματικό μέλος, 5) Καραλίδης Φώτιος μέλος, 6) Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 7) Τσαλδαρίδης 
Αναστάσιος αναπληρωματικό μέλος. 
   Απόντες ήταν οι: κ.κ. : 1) Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα Aντιπρόεδρος της Οικονομικής 
επιτροπής, 2) Μουσταφά Μετίν μέλος, 3) Αντωνιάδης Κωνσταντίνος μέλος και 5) 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 εφτά 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 τέταρτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
Ύστερα από την συζήτηση του 5ου θέματος, προσήλθαν στην συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής 
επιτροπής Καραλίδης Φώτιος, Γρανάς Αρχέλαος και Τσαλδαρίδης Αναστάσιος. 
 
Μετά την συζήτηση του 15ου θέματος αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση το μέλος της 
Οικονομικής επιτροπής Γρανάς Αρχέλαος 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 979: Εισηγούμενη το τέταρτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα η Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Ξάνθης με το υπ’ αριθμ.: 2851/27-9-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 
2850/27-9-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:  
 
Έχοντας υπ’ όψη:   

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα το άρθρο 176 παραγρ. 1γ, σύμφωνα με το οποίο η 
Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη διακηρύξεων, τη 
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και την 
συγκρότηση ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 
υπαλλήλους της Περιφέρειας ή δημοσίους υπαλλήλους», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4071/2012, άρθρο 5, παράγραφος 1δ.  

2. Το  Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) για τα όργανα που αποφασίζουν η 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. 

3. Το Π.Δ. 144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-08) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,      

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
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5. Το σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (λόγω προϋπολογισμού) για την σύναψη  
Δημοσίων Συμβάσεων έργου σύμφωνα με το άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 παρ.2, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά με βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.  

6. Την κατευθυντήρια οδηγία 19 (αριθμό πρωτοκόλλου 3015/8-5-2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ, παράγραφος 
5.1 σύμφωνα με την οποία για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό απαιτείται η δημοσίευση απλοποιημένης 
Διακήρυξης μόνο στο ΚΗΜΔΗΣ και σε κανένα άλλο μέσο εθνικό η τοπικό / περιφερειακό η ΕτΚ. 

7. Την με αριθμό 203/2017 (ΑΔΑ:6Κ5Ε7ΛΒ-ΚΘΑ) απόφαση έγκρισης του ετήσιου προγράμματος 
Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

8. Την με αριθμό ……/2018 (ΑΔΑ:…………………) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. σχετική με  την έγκριση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 
€15.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  με κωδικό έργου 180811039. Το έργο βαρύνει τον 
Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. 1072.0844.0001 οικονομικού Έτους 2018. 

9. Την αριθμό 105/2018, (ΑΔΑ:Ω2ΙΛ7ΛΒ-ΡΟΦ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. µε την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές  διενέργειας και ενστάσεων των 
διαγωνισμών. 

10. Τις με αριθμούς 492/2018 (ΑΔΑ:Ω0Ρ67ΛΒ-ΡΕ1) και 493/2018 (ΑΔΑ:ΩΑ9Η7ΛΒ-900) αποφάσεις  
τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης και έγκρισης υλοποίησης της Δράσης 
αντίστοιχα της Επιτροπής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.  

11. Την ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισμού προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω δράση.  
12. Το φάκελο με τα στοιχεία του έργου. 

Α΄  ΓΕΝΙΚΑ 
1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει  από το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 
2018 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 203/2017 απόφασης έγκρισης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ. (με ΑΔΑ 6Κ5Ε7ΛΒ-ΚΘΑ),  με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ Λειτουργικά  
ΠΕ Δράμας και κωδικό εξόδου: 1072.0844.0001 και μετά την τροποποίηση του με την 493/2018 Απόφαση 
της Επιτροπής Ανάπτυξης της με ΑΔΑ: ΩΑ9Η7ΛΒ-900.  
2. Συμβατική προθεσμία:  μετά την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογεγραμμένης σύμβασης και μέχρι την 
ολοκλήρωση της δεύτερης έκθεσης και την παραλαβή των παραδοτέων όπως θα καθοριστεί στους όρους 
της διακήρυξης. 
 
Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ο προϋπολογισμός του έργου δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ είναι με Φ.Π.Α. (€15.000,00). 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, Υπηρεσία   

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
   

Για την δράση: «Συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση Philoxenia 2018», που θα πραγματοποιηθεί 
στην Θεσσαλονίκη από 9 - 11 Νοεμβρίου 2018, συνολικού προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 
(€15.000,00) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
ΔΡΑΜΑΣ. 
Την έγκριση των όρων και του σχεδίου της Διακήρυξης και την υλοποίηση του έργου με κριτήριο 
κατακύρωσης το συνοπτικό διαγωνισμό με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Η μέθοδος αυτή θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την ανάδειξη της καλύτερης πρότασης προβολής της Περιφέρειας για την υλοποίηση της 
δράσης, καθώς λαμβάνει υπόψη της και την καλύτερη και πιο αξιόπιστη πρόταση υλοποίησης.   
 
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 για την δράση: «Συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση Philoxenia 2018», που θα 
πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 9 - 11 Νοεμβρίου 2018, συνολικού προϋπολογισμού δεκαπέντε 
χιλιάδων ευρώ (€15.000,00) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης διά της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ: τους όρους και το σχέδιο Διακήρυξης και την υλοποίηση του έργου με κριτήριο 
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κατακύρωσης το συνοπτικό διαγωνισμό με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Η μέθοδος αυτή θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την ανάδειξη της καλύτερης πρότασης προβολής της Περιφέρειας για την υλοποίηση της 
δράσης, καθώς λαμβάνει υπόψη της και την καλύτερη και πιο αξιόπιστη πρόταση υλοποίησης.   
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  979/2018. 
 

 
 

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

               ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 

    ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
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