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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού αριθ. 6/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 128/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 11/2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και την έγκριση του διορθωμένου σχεδίου διακήρυξης και περίληψης
διακήρυξης για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του
έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης αγροκτήματος Ποδοχωρίου», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.
50.000,00 ευρώ και της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη 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. 546/7-2-2020 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)
Πολίτης Αλέξιος Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Τσαλικίδης Νικόλαος
Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης αναπληρωματικό μέλος 3) Παπαδόπουλος Γεώργιος
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 5) Μουλταζά Ταρκάν
μέλος, 6) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 7) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 8) Ταπατζάς
Εμμανουήλ μέλος, 9) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 10) Γρανάς Αρχέλαος μέλος
Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2)
Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, οι οποίοι απουσίαζαν για υπηρεσιακούς
λόγους.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο
Προεδρεύων 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του πρώτου εκτός
ημερήσιας διάταξης θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 128 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 2/οικ.677/7-2-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των
μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης ….».
3. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
…».
4. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α/2019), «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
…».
5. Τις διατάξεις του π.δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή
γνωμοδοτούν…».
7. Τη με αριθμό 03/267/27-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ49Α7ΛΒ-9ΑΥ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Καβάλας για τη δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου.
8. Τη με αριθμό 140/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. με την οποία
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2020 το οποίο περιλαμβάνει το
έργο του θέματος (Κ.Α.Π. Επενδύσεις, Κ.Α.Ε. 9976. Κ.Δ. 182002000).
9. Το με αριθμό 20976/Φ.1364,1388/29-11-2019 (α.π. εισερχ. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας
02/7985/11-12-2019) έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.Θ., σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται
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η έκδοση άδειας εκτέλεσης για το έργο του θέματος καθώς αυτό υπάγεται στην περίπτωση της
παρ. 2β του άρθρου 1 της ΚΥΑ 146896/2014, ως ερευνητική υδρογεώτρηση.
10. Τη με αριθμό 02/οίκ.8029/12-12-2019 απόφαση του προϊστάμενου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας
με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης εκτέλεσης του έργου, τα οποία συντάχθηκαν,
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας στις 22-10-2019.
11. Το από 23-12-2019 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό των μελών της
επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
εκτέλεσης του έργου του θέματος.
12. Την παρ. 2 του άρθρου 45 του π.δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α), όπου αναφέρονται οι κατηγορίες
έργων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.).
13. Τη με αριθμό 11/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
α) Την ανάκληση του (α) μέρους της με αριθμό 11/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
λόγω λανθασμένης αναγραφής στα σχέδια της διακήρυξης, της κατηγορίας έργων στην οποία
πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) Την έγκριση του συνημμένου διορθωμένου σχεδίου της διακήρυξης και περίληψης διακήρυξης
για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Ανόρυξη υδρογεώτρησης αγροκτήματος Ποδοχωρίου», προϋπολογισμού 40.322,58 + 9.677,42
(Φ.Π.Α.) = 50.000,00 €.
γ) Τη διατήρηση του (β) μέρους της με αριθμό 11/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
όσον αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει:
ΑΠΟ ΦΑΣ ΙΖΕ Ι ΟΜ Ο ΦΩ ΝΑ
Εγκρίνει Α. Την τροποποίηση της με αριθμό 11/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
ως προς το α’ μέρος αυτής, λόγω λανθασμένης αναγραφής στα σχέδια της διακήρυξης, της
κατηγορίας έργων στην οποία πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δικαιούμενοι συμμετοχής στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης και Β. Το συνημμένο διορθωμένο σχέδιο της διακήρυξης και της
περίληψης διακήρυξης για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης αγροκτήματος Ποδοχωρίου», προϋπολογισμού
40.322,58 + 9.677,42 (Φ.Π.Α.) = 50.000,00 €.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η με αριθμό 11/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 128/2020
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