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Του  Πρακτικού αριθ.   25 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. 
 

Αριθ. Απόφασης  492/2012 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση  των όρων , τευχών δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή Φράγματος Καρακόπετρας Πετρωτών» προϋπολογισμού: 61.000,00€ 
με ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 ΠΑΜΘ. 
 
 

 
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  12.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.4591/16-7-2012 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) Δημήτριος 
Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 5) Κωνσταντίνος 
Μιχελής μέλος , 6)Χρήστος Τρέλλης μέλος 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. 
Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1), Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος 
Καβαρατζής  μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 492: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Έβρου με το υπ’ αριθμ.4029/21-6-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στο 
τεχνικό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ για το έτος 2012,  περιλαμβάνεται το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΚΑΡΑΚΟΠΕΤΡΑΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ». Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βλάβης που παρουσιάστηκε στο 
θάλαμο δικλείδων στο φράγμα Καρακόπετρας Πετρωτών. Συγκεκριμένα λόγω των κακών χειρισμών των 
δικλείδων και της μη ύπαρξης καθοδικής προστασίας, αυτές δε λειτουργούν και συγχρόνως έχουν 
παρουσιάσει και έντονα φαινόμενα διάβρωσης λόγω οξείδωσης. Ο εκκενωτής του φράγματος που 
λειτουργεί και σαν υδροληψία και αποτελείται από μεταλλικό αγωγό Φ400mm, καταλήγει στο θάλαμο 
δικλείδων όπου με ειδικά τεμάχια και με τρείς δικλείδες διακλαδίζεται στον αγωγό υδροληψίας και στον 
κυρίως εκκενωτή του φράγματος. Προβλέπεται αντικατάσταση των ειδικών τεμαχίων των εξαρμόσεων και 
των τριών δικλείδων και παράλληλα θα κατασκευαστεί και σύστημα καθοδικής προστασίας που θα 
περιλαμβάνει το σταθμό μετασχηματισμού ανόρθωσης ρεύματος, ανόδους ηλεκτροδίων, στύλους/σταθμούς 
μέτρησης δυναμικού, μόνιμο ηλεκτρόδιο μεταφοράς και μονωτικούς συνδέσμους στα άκρα του αγωγού. 
Επίσης θα αλλαχθούν και δύο τεμάχια αγωγού μεταφοράς νερού από πλαστικό πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς 
ονομαστικής διαμέτρου DIN 400mm / PN 10 at, μήκους 10μ μαζί με τις μούφες στεγάνωσης των ενώσεων 
τους. Θα προκηρυχθεί πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικό  διαγωνισμό ( αρθρο 29  του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε) με 
δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν  
τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 42.501,26 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) και 
β)ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 5.428,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και 
απρόβλεπτα) Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ  και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του άρθρου 6  του Ν. 
3669/08. 
     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές :  

1.  Κοινοπραξίες   Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην Α1,Α2, 1η  
τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  και Α1,Α2, 1η  τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ, καθώς και Κ/Ξ 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα των αντίστοιχων 
κατηγοριών 
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2    Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 959,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον ένα (_1_) μήνα και τριάντα  ( 30 ) 
ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένας (_1_) 
μήνας ( αρθρο 29  του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε ). Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προγράμματος  
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΕ:121002002) . Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης.  
Με βάση τα προαναφερόμενα η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 

Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΚΟΠΕΤΡΑΣ 
ΠΕΤΡΩΤΩΝ » προϋπολογισμού 61.000,00  € με Φ.Π.Α  χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 Π.Α.Μ.Θ με ΚΕ : 
121002002 με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008 με δημοσίευση 
της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή 
της δημοπρασίας, με το  σύστημα υποβολής “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του 
άρθρου 6  του Ν. 3669/08. 
Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού αποτελούμενη από τους κάτωθι: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. ΣΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Β’β     ως πρόεδρος 
2. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ  Πολιτικών  Μηχανικών  με Δ’β ως μέλος 
3. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Δ’β  ως μέλος 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ : 
1. ΑΓΓΕΛΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Γεωλόγων  με Δ’β 
2. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ  ΤΕ Τοπογράφων   Μηχανικών  με Β΄β 
3. ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχ/κων  με Δ’β 
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Γ’β με αναπληρώτρια 
την ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΕ0 Εργοδηγός με Β’β. 
 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 τουΝ. 
4071/2012: 
 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει: α) τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΚΑΡΑΚΟΠΕΤΡΑΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 61.000,00€ με Φ.Π.Α  χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 
Π.Α.Μ.Θ με ΚΕ : 121002002 με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του 
Ν.3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε 
τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με το  σύστημα υποβολής “Με επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του άρθρου 6  του Ν. 3669/08 με τις κάτωθι παρατηρήσεις επί της 
διακήρυξης: 
 
 Αρ.4.1 στ να διορθωθεί σύμφωνα με το αρ.13.2 το σύστημα υποβολής προσφοράς. 
 
β)Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το από 18-06-2012 πρακτικό κλήρωσης 
αποτελούμενη από τους κάτωθι: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΣΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Β’β     ως πρόεδρος 
2. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ  Πολιτικών  Μηχανικών  με Δ’β ως μέλος 
3. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Δ’β  ως μέλος 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ : 
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1. ΑΓΓΕΛΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Γεωλόγων  με Δ’β 
2. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ  ΤΕ Τοπογράφων   Μηχανικών  με Β΄β 
3. ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχ/κων  με Δ’β 

Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Γ’β με 
αναπληρώτρια την ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΕ0 Εργοδηγός με Β’β 

 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 492/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 
    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ , 
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
 
                                                                     ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ 
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