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

Αριθ. Απόφασης 336/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Κατασκευή αμμοκράτη στο κεντρικό ρέμα του οικισμού Πρίνου» προϋπολογισμού 145.000,00€ με 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 336: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/2371/οίκ./14-5-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής:  
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Την ΚΥΑ με αριθμό απόφασης 117384/17 (ΦΕΚ 3821 Β/31-10-2017): Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

3. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85 τ.Α /11.04.2012) ‘’Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50ΕΚ). 

4. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/27.12.2010) ‘’Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης’’. 

5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/31.01.2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

6. Την υπ’ αριθμό Δ.Δ. οικ. 4697/09-10-2019 (ΦΕΚ 4064/Β’/2019) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων 
εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη στους Περιφερειακούς Συμβούλους που 
ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 

  
Σας διαβιβάζουμε το σχέδιο Προκήρυξης και Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας η οποία θα 
πραγματοποιηθεί μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την 
επιλογή αναδόχου του έργου θέματος και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

i. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΑΜΘ εις 
βάρος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια 

ΑΔΑ: Ω6ΨΩ7ΛΒ-1ΨΧ



Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ531, υποέργο Κ.13 και πίστωση 145.000,00 € με το Φ.Π.Α.  

ii. Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, με προσφυγή σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης κατά το άρθρο 27 
του Ν.4412/2016 και υποβολή της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 
4412/2016 «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης».  

iii. Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί αναβαθμός συγκράτησης φερτών κατά 
πλάτος της κοίτης σε τμήμα του κεντρικού ρέματος του οικισμού Πρίνου Θάσου. Επιπλέον για την 
προστασία του αναβαθμού θα κατασκευαστούν συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) εκατέρωθεν αυτού 
προκειμένου να επιτευχθεί η στερέωση και να αποφευχθεί η διάβρωση των πρανών της κοίτης.  

iv. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5819πε/20-01-2020 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας της Π/Ε Καβάλας το έργο του θέματος υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 171923/2013 (ΦΕΚ3071/Β/2013) και ειδικότερα στα 
Παραρτήματα ΣΤ και Ζ αυτής.  

v. Η τεχνική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 02/676/οικ/ 
07-02-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π/Ε. Καβάλας. 

vi. Με την υπ’ αρ.  mined-ecb-a-2-id-aa-5966-eba-2020-05-08-00:00:10.000000 ταυτότητα κλήρωσης, η 
οποία διενεργήθηκε μέσω ΜΗΜΕΔ σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρ. 8 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016, κληρώθηκαν με την σειρά που αναφέρονται στο κάτωθι πίνακα, τα μέλη της επιτροπής 
για την διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού. 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Κοσμάς Μάντης, Π.Ε Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου, ως 

Πρόεδρος  
2. Γεώργιος Ράνης, Π.Ε Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, υπάλληλος του Δασαρχείου Θάσου, 

ως μέλος 
3. Διαμαντής Σταγγίδης, Π.Ε Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, υπάλληλος της Διεύθυνση 

Δασών Ν. Καβάλας, ως μέλος 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Μαργαρίτα Σπυροπούλου, Π.Ε Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος του ΤΕΙ Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης, ως αναπληρωτής προέδρου ή μέλους 
2. Λουκάς Κόνιας, Λοιποί Τ.Ε, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου, ως αναπληρωματικό μέλος 
3. Κωνσταντίνος Δουκίδης, Π.Ε Γεωπονίας, υπάλληλος του Δήμου Καβάλας, ως αναπληρωματικό 

μέλος 
 

Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη 
που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. 
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου του θέματος, 
μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

 
Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

α) Την έγκριση των όρων του σχεδίου της Διακήρυξης, 
β) Την έγκριση του σχεδίου της Προκήρυξης 
γ) Την συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αποτελούμενη από τα 
παραπάνω μέλη τα οποία κληρώθηκαν από το ΜΗΜΕΔ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό: mined-ecb-a-2-id-
aa-5966-eba-2020-05-08-00:00:10.000000 ταυτότητα κλήρωσης.  
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε  Π.Ε. Καβάλας.     
 
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 
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Εγκρίνει για την δημοπράτηση μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Κατασκευή αμμοκράτη στο κεντρικό ρέμα του οικισμού Πρίνου» προϋπολογισμού 
145.000,00€ με ΦΠΑ 24%.:  
α) τους όρους του σχεδίου της Διακήρυξης, 
β) το σχέδιο της Προκήρυξης και 
γ) Την συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αποτελούμενη από τα 
παραπάνω μέλη τα οποία κληρώθηκαν από το ΜΗΜΕΔ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό: mined-ecb-a-2-id-
aa-5966-eba-2020-05-08-00:00:10.000000 ταυτότητα κλήρωσης και η οποία αποτελείται από τα εξής 
μέλη: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Κοσμάς Μάντης, Π.Ε Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου, ως Πρόεδρος  
2. Γεώργιος Ράνης, Π.Ε Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, υπάλληλος του Δασαρχείου Θάσου, ως 
μέλος 
3. Διαμαντής Σταγγίδης, Π.Ε Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, υπάλληλος της Διεύθυνση Δασών Ν. 
Καβάλας, ως μέλος 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Μαργαρίτα Σπυροπούλου, Π.Ε Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης, ως αναπληρωτής προέδρου ή μέλους 
2. Λουκάς Κόνιας, Λοιποί Τ.Ε, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου, ως αναπληρωματικό μέλος 
3. Κωνσταντίνος Δουκίδης, Π.Ε Γεωπονίας, υπάλληλος του Δήμου Καβάλας, ως αναπληρωματικό μέλος 

 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη 
που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. 
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε  Π.Ε. Καβάλας.     
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  336/2020. 
 

                       
                   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  
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