
 
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Του  Πρακτικού αριθ.   14 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης  283/2012 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον έλεγχο εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής στο 
διαγωνισμό «Βελτίωση ισόπεδης διάβασης στην κεντρική τάφρο Τεναγών Φιλίππων – αγρόκτημα 
Αμισιανών», προϋπολογισμού €58.000,00 με ΦΠΑ. 
 
   
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  8 Μαΐου 2012  ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2976/3-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. 
   Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος 
Τρέλλης μέλος. 
   Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 283: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Καβάλας  με το υπ’ αριθμ . 02/2222/οικ./2-5-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
(1) Του Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων" όπως 
ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 116 Α/18-06-2008). 
(2) Του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, 
όπως ισχύουν. 
(3) Του ΠΔ 144/10 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αν. Μακ. - Θράκης". 
(4) Την υπ’ αριθμό οικ.39/14-01-2011 Απόφαση “Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 
Αντιπεριφερειάρχες”. 
(5) Του ΠΔ 186/96 “Περί οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν επί θεμάτων Αυτοδιοίκησης”. 
(6) Την με αριθμό ΔΔ.οικ.23/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θράκης “Τοποθέτηση 
υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας”. 
(7) Την Εγκύκλιο 6 αριθμ. Πρωτ. 2067/14-01-2011 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011”. 
 
Αφού λάβαμε υπόψη: 
(8) Την υπ’ αριθμό 02/1879/11-04-2012 πρόσκληση της Προϊσταμένης Αρχής για την εκ νέου υποβολή 
δικαιολογητικών συμμετοχής που τυχόν έχουν λήξει και επί πλέον πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε 
πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση.   
(9) Το άρθρο 4 §4.2 της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον μειοδότη 
να προσκομίσει σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4.2 της 
διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 §2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
(10) Την από 24-04-2012 εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη, η 
υπηρεσία:  

   ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
1. Ότι, μετά την υποβολή και έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 26 §2 

του Ν.3669/08 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 §4.2 της διακήρυξης του έργου του θέματος, 
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.    

2. Την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης με την ατομική εργοληπτική επιχείρηση  ΒΑΛΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ με την προσφερθείσα έκπτωση πέντε επί τοις εκατό (5,00%), επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης. 

       
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: Β4957ΛΒ-6ΜΖ



ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Βελτίωση ισόπεδης διάβασης 
στην κεντρική τάφρο Τεναγών Φιλίππων – αγρόκτημα Αμισιανών», προϋπολογισμού €58.000,00 με ΦΠΑ 
με την ατομική εργοληπτική επιχείρηση  ΒΑΛΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ με την προσφερθείσα 
έκπτωση πέντε επί τοις εκατό (5,00%), επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
 
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ο οποίος ψήφισε Κατά διότι διαφωνεί με το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 283/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

       
    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
                                                                     ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 
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