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Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού αριθ. 12/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 242/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής δημοπράτησης των αποτελεσμάτων
του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση υποδομών και αποκατάσταση βλαβών
στην Ε.Ο. 51 από τελωνειακό σταθμό Καστανέων μέχρι την συνοριακή γραμμή» με κριτήριο αξιολόγησης
τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 45.680,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 27 Μαρτίου 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 COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 1213/20-3-2020 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 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.
ΑΠΟΦΑΣΗ 242: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ: Η-2130/17-3-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα
εξής:
Έχοντας υπόψη:
i.
Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
ii.
Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
iii.
Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του
iv.
Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
v.
Την προκήρυξη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.
51 ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ με Κ.Α.Ε.
2017ΕΠ93100006 της ΣΑΕΠ 531» που εγκρίθηκε με την 788/2019 απόφαση της Ο.Ε., καθώς και οι
αντίστοιχες επιτροπές για την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού.
vi.
Την από 09-01-2020 απόφαση 25/2020 της Ο.Ε. της Π.Α.ΜΘ. με την οποία εγκρίθηκε η
επαναδημοπράτηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ
Ε.Ο. 51 ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ με Κ.Α.Ε.
2017ΕΠ93100006 της ΣΑΕΠ 531»
vii.

Το από 04- 02-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με το οποίο
κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές. ήτοι
1. ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ
2.
ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
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Ότι η προσφορά του ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, με προσφερόμενο συνολικό ποσό 36.087,21€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, κρίνεται συμφέρουσα και προτείνεται ως μειοδότης για την
ανάθεση του έργου.
viii.

ix.

x.

xi.

xii.

Την με Αριθ. Απόφασης 121/2020 της ΟΕ της ΠΑΜΘ, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό της
Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με την προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του ν..4412/2016, της προαναφερόμενης προμήθειας.
Το γεγονός ότι μέσα στη νόμιμη προθεσμία των πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της
απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής με την προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του ν.4412/2016, (Αριθ. Απόφασης 953/2019 της ΟΕ της ΠΑΜΘ),
δεν υποβλήθηκε ένσταση κατ’ αυτής (ως και το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού)
Το με αρ.πρωτ.Η-1801/05-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου με το οποίο η Επιτροπή
Διαγωνισμού ζητάει από τον μειοδότη με την επωνυμία «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» να υποβάλει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 4 της Διακήρυξης του Συνοπτικού
Διαγωνισμού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.
Την αρ.πρωτ.Η-2084/13-03-2020 αίτηση του μειοδότη με την επωνυμία «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
με την οποία προσκόμισε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στην Επιτροπή Διαγωνισμού, τα οποία
διαπίστωσε ότι ήταν πλήρη και σε ισχύ.
Το από 17/03/2020 Πρακτικό Ολοκλήρωσης της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού
(Επιτροπή) για την ανάδειξη μειοδότη, για το «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 51 ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΗ με Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ93100006 της ΣΑΕΠ 531» το οποίο αναφέρει τα εξής «Στην
Αλεξανδρούπολη σήμερα την 12 Μαρτίου 2020 οι παρακάτω υπογράφοντες :
1. Θεόφιλος Πουλουτίδης ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’β ως πρόεδρο
2. Αγγελώνιας Θεόδωρος ΠΕ Γεωλόγος με Α΄β ως μέλος
3. Διαμαντής Χρήστος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β ως μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή για την ανάδειξη Αναδόχου του ανωτέρω έργου, η οποία
συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 788/2019 (ΑΔΑ:67Ε57ΛΒ-8Κ3) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την υπ’ αριθ. Η-8959/23-10-2019 διακήρυξη, συνήλθαμε στα
γραφεία της Υπηρεσίας προκειμένου να ολοκληρώσουμε το έργο αυτής, σύμφωνα με το άρθρα 4.2
και 4.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της
Διακήρυξης Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή
α) Διαπιστώνει μετά από εισήγηση του Προέδρου, ότι μέσα στη νόμιμη προθεσμία των πέντε (5)
ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής με την
προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του ν.4412/2016, (Αριθ.
Απόφασης 121/2020 της ΟΕ της ΠΑΜΘ), σύμφωνα με την οποία η Ε.Ε. «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» ανακηρύσσεται «προσωρινός μειοδότης» με το προσφερόμενο συνολικό ποσό των
τριάντα έξι χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (36.087,21€) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.24%.€), για την οποία δεν υποβλήθηκε ένσταση κατ’ αυτής.
β) Αφού παρέλαβε τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του εν
λόγω έργου, με την αρ.πρωτ. Η-2084/13-03-2020 αίτηση του μειοδότη «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ»,
τα οποία είχε ζητήσει η επιτροπή να προσκομιστούν από τον προσωρινό μειοδότη, με το αρ.πρωτ.Η1801/05-03-2020 έγγραφο της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών διαπίστωσε την πληρότητα
αυτών.
γ) Διαβιβάζει το παρόν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016 και την προαναφερόμενη
παράγραφο της Διακήρυξης Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΣΤΗΝ Ε.Ο. 51 ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ» με
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Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531», προϋπολογισμού 45.680,00€ (με Φ.Π.Α), στον μειοδότη με την
επωνυμία «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» με το προσφερόμενο συμβατικό ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων
ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (36.087,21€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..24%.
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 το πρακτικό της επιτροπής δημοπράτησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση υποδομών και αποκατάσταση βλαβών στην Ε.Ο. 51 από τελωνειακό
σταθμό Καστανέων μέχρι την συνοριακή γραμμή» με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού
προϋπολογισμού 45.680,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον μειοδότη
με την επωνυμία «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» με το προσφερόμενο συμβατικό ποσό των τριάντα έξι
χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (36.087,21€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..24%.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 242/2020.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
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ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

