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Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού αριθ. 23/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 384/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 308/2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Ιουνίου 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), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 2054/5-6-2020 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 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 δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης
θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 384: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της
ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 79037/Ξ-ΔΤΕ-1661/5-6-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της
επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη :
1.
Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 163 που αφορά τις αρμοδιότητες του
περιφερειακού Συμβουλίου.
2.
Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3.
Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις
4.
Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
5.
Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013)
6.
Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016).
7.
Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΦΕΚ 116/Α/18.06.2005) όπως αυτός ισχύει
8.
Τον Ν.4250/2014 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
9.
Τον Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα)
10. Τη με αρ. πρωτ. 179181/2339/27.11.2019 (19REQ005922262) Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ
περί συμπλήρωσης των αποφάσεων ορισμού υποέργων σε βάρος του έργου «Επισκευή και
συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (συνέχιση του έργου
2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006) όπου συμπληρώθηκε με α/α Ξ.18 το
υποέργο του θέματος.
11. Το σχέδιο Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
έργων (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με το πρότυπο
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12.

13.
14.
15.

τεύχος που προβλέπεται με το αρ. πρωτ. 3005/03.06.2019 Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ
(ΑΔΑ:60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4)
Τη με αρ. πρωτ. 63718/Ξ-ΔΤΕ-1366/19.05.2020 (20PROC006730283) Διακήρυξη σύμφωνα με την
οποία ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η Ιουνίου 2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:00 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
17η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00.
Την με αρ. 308/2020 Απόφαση (ΑΔΑ: 9Ο8Ο7ΛΒ-ΑΒΒ) της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ που
εγκρίνει την ανωτέρω-υπό το στοιχείο 12- Διακήρυξη.
Τον με α/α 88738 ηλεκτρονικό διαγωνισμό στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ_PW.
Το με αρ. πρωτ. 14178/ΕΞ/2020/03.06.2020 Έγγραφο της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων περί
διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ από Παρασκευή 12.06.2020
έως Δευτέρα 22.06.2020 λόγω απαραίτητων εργασιών μετάπτωσης στο G-Cloud.

και επειδή:
κατά την ορισμένη από την ανωτέρω Διακήρυξη ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, το σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ_PW θα είναι εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους και συνεπώς η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν
θα μπορεί να πραγματοποιήσει την αποσφράγιση των κατατεθειμένων προσφορών
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
στα πλαίσια του υποέργου «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 20202021» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
(συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006), εκτιμώμενης αξίας
2.000.000,00€ (2.480.000,00 με ΦΠΑ 24%), την τροποποίηση της 308/2020 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής μόνο ως προς το 1ο σημείο αυτής, λόγω μετάθεσης για τεχνικούς λόγους της ημερομηνίας
αποσφράγισης που προβλέπεται στη Διακήρυξη 20PROC006730283. Νέα ημερομηνία αποσφράγισης
ορίζεται η 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00. Κατά τα λοιπά, η 308/2020 Απόφαση παραμένει
σε ισχύ ως έχει.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του
Ν.4071/2012 :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει στα πλαίσια του υποέργου «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους
2020-2021» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006), εκτιμώμενης
αξίας 2.000.000,00€ (2.480.000,00 με ΦΠΑ 24%), την τροποποίηση της 308/2020 Απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως προς το 1ο σημείο αυτής, λόγω μετάθεσης για τεχνικούς λόγους της
ημερομηνίας αποσφράγισης που προβλέπεται στη Διακήρυξη 20PROC006730283. Νέα ημερομηνία
αποσφράγισης ορίζεται η 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00. Κατά τα λοιπά, η 308/2020
Απόφαση παραμένει σε ισχύ ως έχει.
Παρών δήλωσε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος .
Παρών δήλωσαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης,
Ταπατζάς Εμμανουήλ αναφέροντας τα εξής: « ψηφίζουμε παρών, διότι το έργο θα έπρεπε να έχει
ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας, πράγμα το οποίο δεν συνέβη κατά την έγκριση του
προγράμματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2019».
Παρών δήλωσε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος αναφέροντας τα εξής «Η
απόφαση 308/2020 της ΟΕ αφορά το υποέργο «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ
Ξάνθης έτους 2020-2021» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006),
εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00€ (2.480.000,00 με ΦΠΑ 24%).
Με την με αρ. πρωτ. 179181/2339/27.11.2019 (19REQ005922262) Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ
περί συμπλήρωσης των αποφάσεων ορισμού υποέργων σε βάρος του έργου «Επισκευή και συντήρηση
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)»
της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006) όπου συμπληρώθηκε με α/α Ξ.18 το υποέργο «Τακτική
συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021» με προϋπολογισμό 1.500.000 €.
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Αν και έργο το οποίο θα έπρεπε να είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν έχει ενταχθεί σε αυτό του
2020 που εγκρίθηκε από το ΠΣ τον Νοέμβριο του 2019. Με τον τίτλο «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου
αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021» και προϋπολογισμό 1.500.000 € περιλήφθηκε στην
τροποποίηση του Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ και δη στην 37/2020 απόφαση του ΠΣ η οποία
συμπαραπέμπεται προς ακύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜΘ μαζί με την 176/2019 κύρια
απόφαση του ΠΣ για το Πρόγραμμα Δράσης του 2020. Ενδεχόμενη ακύρωση της απόφασης τινάζει και το
έργο αυτό στον αέρα δημιουργώντας ζητήματα νομιμότητας στις σχετικές αποφάσεις της ΟΕ αλλά και
ζητήματα στην αποπληρωμή του έργου. Επισημαίνω δε ότι αν και αποτελεί έργο που θα έπρεπε να έχει
υπαχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα (του οποίου η διαδικασία έγκρισης γίνεται εκ του νόμου με ειδική
ψηφοφορία) αυτό εσφαλμένα εντάχθηκε σε τροποποίηση του Προγράμματος Δράσης (του οποίου η
διαδικασία εγκρίσεως είναι διάφορη από αυτή που απαιτείται για το Τεχνικό Πρόγραμμα και συνακόλουθα
και για τις τροποποιήσεις του).
Όπως επισημάνθηκε παραπάνω ο προϋπολογισμός του έργου που έχει εγκριθεί είναι αυτός του 1.500.000
€. Ατυχώς, στον τίτλο του έργου και των εγγράφων που μας έχουν κοινολογηθεί, δεν αναγράφεται ότι
πρόκειται για έργο 1.200.000 € (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης 800.000 € (χωρίς ΦΠΑ), όπως
προκύπτει από την σελ 17 της διακήρυξης. Έτσι το έργο είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
(1.488.000 με το ΦΠΑ) καθώς η προαίρεση δεν είναι απαραίτητο να προϋπολογίζεται, παρά μόνο εάν
κρίνει ο κύριος του έργου (η Περιφέρεια εν προκειμένω) ότι είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του σχετικού
δικαιώματος. Ως εκ τούτου ισχύουν όσα προανέφερα για την ένταξη του έργου στην 37/2020 απόφαση του
ΠΣ και ψηφίζω «παρών».
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 384/2020.
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