
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 20/2019  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 480/2019 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση α) της διακήρυξης και προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και β) 
της συγκρότησης Επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση 
Διοικητηρίου ΠΕ Καβάλας». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 5 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 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. 2829/31-5-2019 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) Λασκαρίδης Παντελής μέλος. 
   Απόντες ήταν οι: κ.κ.: 1)  Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 2) Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα 
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 22ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε μόνιμα από την 
συνεδρίαση, το μέλος της οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  480: Εισηγούμενη το τριακοστό ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Καβαλας με το υπ’ αριθμ. 02/ 3404/οικ /28-5-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 
4605/2019, 4608/2019, 4609/2019 και ισχύει σήμερα. 

2. Τον 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 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

5. Την υπ’ αριθμό Δ.Δ. οικ. 1327/30-3-2016 (ΦΕΚ 1026/Β’/13-4-2016) Απόφαση Περιφερειάρχη ΠΑΜΘ 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘’Με εντολή 
Περιφερειάρχη’’, στους προϊσταμένους γενικών Διευθύνσεων. Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Γραφείων της ΠΑΜΘ» 

Σας διαβιβάζουμε σχέδιο Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, για την επιλογή 
αναδόχου του έργου «Συντήρηση Διοικητηρίου ΠΕ Καβάλας» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 
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i. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Α.Μ.Θ. 
σε βάρος του έργου «Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της ΠΑΜΘ» με ΚΑΕ 
2017ΕΠ53100000 της ΣΑΕΠ 531, υποέργο Κ.1, και πίστωση 70.000,00 € με το Φ.Π.Α. 

ii. Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, με προσφυγή σε συνοπτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 και 
υποβολή της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 
«επιμέρους ποσοστά έκπτωσης».  

iii. Επειδή το έργο δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες της  ΚΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/ Β’/ 
10-8-2016) και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3  της εν λόγω απόφασης, απαλλάσσεται από τη 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. 

iv. Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες για την συντήρηση των οικοδομικών 
και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας. Οι εργασίες αυτές 
είναι οι ελάχιστες που απαιτούνται για την διατήρηση της λειτουργικότητας του κτιρίου, καθώς 
καθημερινά εξυπηρετείται πλήθος κόσμου με αποτέλεσμα την ταχύτατη φθορά τόσο των 
οικοδομικών στοιχείων όσο και των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

v. Η τεχνική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 02/2918/οικ/ 
10-05-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π/Ε. Καβάλας. 

vi. Στις 22-5-2019 διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 
Επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου του θέματος και υπογράφηκε αυθημερόν το 
πρακτικό διενέργειας κλήρωσης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου του θέματος, η 
Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

α) Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση 
του έργου «Συντήρηση Διοικητηρίου ΠΕ Καβάλας», και 
β) τη συγκρότηση της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που 
κληρώθηκαν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-2011 του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 
Τακτικά μέλη: 
1. Φωτεινή Μυστερούδη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε ΠΕ Καβάλας, ως Πρόεδρος 
2. Ηλίας κακογεωργίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε ΠΕ Καβάλας, ως μέλος 
3. Φωτεινή Παγώνη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος  της Δ.Τ.Ε. ΠΕ. Καβάλας, ως μέλος 
 
Αναπληρωματικά μέλη: 
1. Γεώργιος Ζιώγας, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε ΠΕ  Καβάλας, ως  αναπληρωτής 
προέδρου 
2. Μαρία Τσιμηρίκα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε ΠΕ Καβάλας, ως  
αναπληρωματικό μέλος 
3. Ιωάννης Μερτζανίδης, Γεωτεχνικός Γεωλόγος, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε ΠΕ Καβάλας, ως 
αναπληρωματικό μέλος 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη 
που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. 
 
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) Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση Διοικητηρίου ΠΕ Καβάλας», και 
β) τη συγκρότηση της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που 
κληρώθηκαν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-2011 του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 
Τακτικά μέλη: 
1. Φωτεινή Μυστερούδη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε ΠΕ Καβάλας, ως Πρόεδρος 
2. Ηλίας κακογεωργίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε ΠΕ Καβάλας, ως μέλος 
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3. Φωτεινή Παγώνη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος  της Δ.Τ.Ε. ΠΕ. Καβάλας, ως μέλος 
Αναπληρωματικά μέλη: 
1. Γεώργιος Ζιώγας, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε ΠΕ  Καβάλας, ως αναπληρωτής 

προέδρου 
2. Μαρία Τσιμηρίκα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε ΠΕ Καβάλας, ως  αναπληρωματικό 

μέλος 
3. Ιωάννης Μερτζανίδης, Γεωτεχνικός Γεωλόγος, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε ΠΕ Καβάλας, ως 

αναπληρωματικό μέλος 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη 
που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  480/2019. 
 

 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

  
                ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΛΑΤΖΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
    ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ    
   ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
   ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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