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Του  Πρακτικού αριθ. 20/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 333/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση των εργασιών της παροχής υπηρεσίας «Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για την 
επείγουσα αντιμετώπιση πλημμυρών στην νήσο Θάσο», προϋπολογισμού 328.104,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.  
 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 22 Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.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. 1760/15-5-2020 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 Νταντή Φωτεινή. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 333: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Καβάλας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 02/ 2133/11-5-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής 
τα εξής: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα. 

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 Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 
4. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών». 
5. Της υπ’ αρ. Δ.Δ.οικ: 4099/14-06-2018 (ΦΕΚ 2696/ Β’/09.07.2018) απόφασης «Περί παροχής 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Μ.Ε.Π.» στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της ΠΑΜΘ». 

6. Της υπ’ αρ. 8/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και η 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εργασιών της υπηρεσίας του θέματος. 

7. Της υπ’ αρ. 180/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία 
εγκρίνει το από 13-02-2020 πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος 

Αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Τον φάκελο του διαγωνισμού του έργου όπου η υποβολή και η αποσφράγιση των προσφορών 

πραγματοποιήθηκε στις 13-02-2020. 
2. Το Πρακτικό Ι της Ε. Δ. που ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε αυθημερόν στις 13/02/2020, σύμφωνα 

με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση των εργασιών παροχής υπηρεσιών «Μισθώσεις 
μηχανημάτων έργου για την επείγουσα αντιμετώπιση πλημμυρών στη νήσο Θάσο», στους 
οικονομικούς φορείς του κάτωθι πίνακα, όπου αναγράφονται η δαπάνη προσφοράς ανά περιοχή και 
οικονομικό φορέα για κάθε ξεχωριστή σύμβαση: 

ΑΔΑ: ΨΒ1Β7ΛΒ-ΟΙΘ



α/α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Περιοχή Δαπάνη 
με το Φ.Π.Α. 

1. Νταβή Αναστασία (Μανιός Σπύρος) ΜΑΝΙΟΥ ΝΤΑΒΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

ΠΟΤΑΜΙΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ 71.920,00 € 

2. Ψαρράς Γεώργιος ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ - ΣΩΤΗΡΑ 24.180,00 € 

3. Ιωαννίδου Μαρία  
(Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ) 

ΡΑΧΩΝΙ 24.304,00 € 

4. Στάμος Ιωάννης ΠΟΤΟΣ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ 58.900,00 € 

5. Καρεκλάς Ιωάννης ΛΙΜΕΝΑΣ 55.800,00 € 

6. Ρήγας Ιωάννης ΜΑΡΙΕΣ 23.064,00 € 

7. Τριχάς Γεώργιος ΛΙΒΑΔΙ - ΘΥΜΩΝΙΑ -  
ΑΣΤΡΙΔΑ 

22.320,00 € 

8. Κυριατζίδης Δημήτριος ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ 23.064,00 € 

9. Κυριατζίδης Δημήτριος (Παπάγγελος Ι.) ΠΡΙΝΟΣ 23.932,00 € 

3. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση ή προδικαστική προσφυγή επί της αρ. 180/2020 
απόφασης έγκρισης του πρακτικού Ι. 

4. Την υπ’ αρ. 02/1518/17-03-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων.  

5. Το υπ’ αρ. 02/1718/οικ/23-3-2020 έγγραφο ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας για παράταση προθεσμίας 
υποβολής δικαιολογητικών μέχρι την 27-3-2020. 

6. Τις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 
Covid-19.  

7. Την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, από τους 
προσωρινούς αναδόχους. 

8. Το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής που ολοκληρώθηκε στις 30-04-2020, με το οποίο εισηγείται την 
κατακύρωση των υπηρεσιών του θέματος στους οικονομικούς φορείς, ανά περιοχή εργασιών 
με την αντίστοιχη δαπάνη, όπως αναλύονται στον κάτωθι πίνακα. 

9. Το άρθρο 100 του Ν. 4412/16 με το οποίο το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
(Οικονομική Επιτροπή) αποφασίζει και επικυρώνει το αποτέλεσμα κάθε σταδίου της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω , η Υπηρεσία 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Α) Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση των εργασιών 
της παροχής υπηρεσίας «Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για την επείγουσα αντιμετώπιση 
πλημμυρών στη νήσο Θάσο», και  
Β) Την κατακύρωση των επί μέρους συμβάσεων των υπηρεσιών του θέματος στους οικονομικούς φορείς 
για κάθε περιοχή εργασιών και με προσφορά δαπάνης ως εξής: 

α/α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Περιοχή Δαπάνη  
πλέον Φ.Π.Α. 

Δαπάνη  
με Φ.Π.Α 24% 

1. Νταβή Αναστασία (Μανιός Σπύρος)  
ΜΑΝΙΟΥ ΝΤΑΒΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

ΠΟΤΑΜΙΑ –  
ΠΑΝΑΓΙΑ 

58.000,00 € 71.920,00 € 

2. Ψαρράς Γεώργιος ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ -  
ΣΩΤΗΡΑ 

19.500,00 € 24.180,00 € 

3. Ιωαννίδου Μαρία  
(Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ) 

ΡΑΧΩΝΙ 19.600,00 € 24.304,00 € 

4. Στάμος Ιωάννης ΠΟΤΟΣ -  
ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

47.500,00 € 58.900,00 € 

5. Καρεκλάς Ιωάννης ΛΙΜΕΝΑΣ 45.000,00 € 55.800,00 € 

6. Ρήγας Ιωάννης ΜΑΡΙΕΣ 18.600,00 € 23.064,00 € 

7. Τριχάς Γεώργιος ΛΙΒΑΔΙ - ΘΥΜΩΝΙΑ –  
ΑΣΤΡΙΔΑ 

18.000,00 € 22.320,00 € 

ΑΔΑ: ΨΒ1Β7ΛΒ-ΟΙΘ



8. Κυριατζίδης Δημήτριος ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ 18.600,00 € 23.064,00 € 

9. Κυριατζίδης Δημήτριος  
(Παπάγγελος Ι.) 

ΠΡΙΝΟΣ 19.300,00 € 23.932,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ:  264.100,00 € 327,484,00 € 

 
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης και Ταπατζάς Εμμανουήλ 
ψήφησαν θετικά αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε θετικά. Για την παράταξή μας αποτελεί 
προτεραιότητα η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα καθώς 
βρισκόμαστε στην εκκίνηση της τουριστικής περιόδου. Με την κίνηση αυτή ενισχύομε την εύρυθμη 
λειτουργεία του νησιού. Με την παρατήρηση ότι υπήρξε κωλυσιεργία από την πλευρά της διοίκησης».  

 
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: Α) Το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση των εργασιών της 
παροχής υπηρεσίας «Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για την επείγουσα αντιμετώπιση πλημμυρών στη 
νήσο Θάσο», και  
Β) Την κατακύρωση των επί μέρους συμβάσεων των υπηρεσιών του θέματος στους οικονομικούς φορείς 
για κάθε περιοχή εργασιών και με προσφορά δαπάνης ως εξής: 
 

α/α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Περιοχή Δαπάνη  
πλέον Φ.Π.Α. 

Δαπάνη  
με Φ.Π.Α 24% 

1. Νταβή Αναστασία (Μανιός Σπύρος)  
ΜΑΝΙΟΥ ΝΤΑΒΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

ΠΟΤΑΜΙΑ –  
ΠΑΝΑΓΙΑ 

58.000,00 € 71.920,00 € 

2. Ψαρράς Γεώργιος ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ -  
ΣΩΤΗΡΑ 

19.500,00 € 24.180,00 € 

3. Ιωαννίδου Μαρία  
(Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ) 

ΡΑΧΩΝΙ 19.600,00 € 24.304,00 € 

4. Στάμος Ιωάννης ΠΟΤΟΣ -  
ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

47.500,00 € 58.900,00 € 

5. Καρεκλάς Ιωάννης ΛΙΜΕΝΑΣ 45.000,00 € 55.800,00 € 

6. Ρήγας Ιωάννης ΜΑΡΙΕΣ 18.600,00 € 23.064,00 € 

7. Τριχάς Γεώργιος ΛΙΒΑΔΙ - ΘΥΜΩΝΙΑ –  
ΑΣΤΡΙΔΑ 

18.000,00 € 22.320,00 € 

8. Κυριατζίδης Δημήτριος ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ 18.600,00 € 23.064,00 € 

9. Κυριατζίδης Δημήτριος  
(Παπάγγελος Ι.) 

ΠΡΙΝΟΣ 19.300,00 € 23.932,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ:  264.100,00 € 327,484,00 € 

 
 

Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος, αναφέροντας τα εξής: 
«ΠΑΡΩΝ: Όπως έχω ήδη επισημάνει στην 1η ΟΕ του 2020 που συζητήθηκε το θέμα, δεν περιγράφονται 
οι προς εκτέλεση εργασίες. Επιπλέον το αντικείμενο των εργασιών (καθαρισμός ρεμάτων κλπ) φέρεται να 
επικαλύπτεται έστω και μερικά από το έργο «Καθαρισμός και άρση καταπτώσεων ρεμάτων, τάφρων και 
οχετών Π.Ε Θάσου» που είναι σε εξέλιξη. Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας εντάχθηκε στην 
τροποποίηση του Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας το Φεβρουάριο που μας πέρασε. Το 
Πρόγραμμα Δράσης και οι τροποποιήσεις του αυτή τη στιγμή είναι στον …αέρα καθώς η ακύρωση της 
αρχικής εγκριτικής απόφασης περιλαμβάνει και τις τροποποιήσεις. Πρακτικά σημαίνει ότι οι εργολάβοι που 
θα κληθούν να εργαστούν δεν θα ξέρουν πότε και εάν θα πληρωθούν για τη δουλειά τους! Εάν δε γίνουν 
πληρωμές χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης τότε υπάρχει ο κίνδυνος καταλογισμού των 
πληρωμών αυτών στους υπόλογους των λήψεων των παράτυπων αποφάσεων και της εκτέλεσής τους. 
 
 

ΑΔΑ: ΨΒ1Β7ΛΒ-ΟΙΘ



 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  333/2020. 

 
                       
                   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: ΨΒ1Β7ΛΒ-ΟΙΘ
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