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Του  Πρακτικού αριθ. 11/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 237/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση αναβολής της ημερομηνίας για την αποσφράγιση των προσφορών 
του έργου : « Ανακατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων και νησίδων του Διοικητηρίου Π.Ε. Δράμας και 
των χώρων στάθμευσης της». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 1136/13-3-2020 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) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής, 2) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης 
Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 
5) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 8) 
Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 
11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
      Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του πέμπου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 237: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ. 2793/19-3-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: 
Με την υπ’ αριθμ. 112/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ(ΑΔΑ: 
ΩΣ1Ε7ΛΒ-ΘΚΓ), για το έργο «Ανακατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων και νησίδων του 
Διοικητηρίου και των χώρων στάθμευσης», εγκρίθηκαν: το σχέδιο διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη σύμβασης έργου κάτω των ορίων, με συνοπτικό διαγωνισμό, το σχέδιο προκήρυξης και η 
επιτροπή του συνοπτικού διαγωνισμού.  
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική μελέτη του έργου του θέματος η 
οποία  εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 613/22-01-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας.  
 Τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ο 
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  50.000,00 € εκ των οποίων 9.677,42 € Φ.Π.Α. 
Λαμβάνοντας υπόψη:  
Α) την υπ’ αριθμ. 1289/18-03-2020(ΑΔΑ: ΩΛ3Μ7ΛΒ-Κ7Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού», 
Β) την προάσπιση της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό COVID-19, 
Γ) το γεγονός ότι ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 
31-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ,  
Δ) το άρθρο 18 της εγκεκριμένης διακήρυξης,  
 
Με βάση τα προαναφερόμενα η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Την αναβολή της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών μέχρι νεοτέρας.   
 

ΑΔΑ: 6Τ727ΛΒ-4ΩΧ



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: 
 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει την αναβολή της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για το έργο: «Ανακατασκευή και 
διαμόρφωση πεζοδρομίων και νησίδων του Διοικητηρίου Π.Ε. Δράμας και των χώρων στάθμευσης της», 
μέχρι νεοτέρας.   
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  237/2020. 
 

                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  

 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Τ727ΛΒ-4ΩΧ
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