
 
 
 
 
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 6/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 
 

Αριθ. Απόφασης 126/2022 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου: «Συντήρηση δευτερεύοντος επαρχιακού 
οδικού  δικτύου νο14 τμήμα: Πρωτοκκλήσι - Μαυροκκλήσι - Βρυσικά» με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 349.999,99 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 2 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 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), 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 ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/58132/745/25-02-2022 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) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Κουρτίδης 
Κωνσταντίνος  Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος,  5) Ιμπραήμ Αχμέτ  μέλος, 
6) Τσώνης Αθανάσιος  μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 8) Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος μέλος, 9)  Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 10) Γρανάς Αρχέλαος αναπληρωματικό  μέλος και  
11) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
 Απόντες ήταν: ο κ. 1) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος και 2) Ζιμπίδης Γεώργιος  μέλος, οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
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. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 126: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ:  5676/1234/24-02-2022 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής  τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» 
2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
3. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του 
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 
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. 
6. Την με αριθμ. πρωτ.123185/10-11-2017  (ΑΔΑ: 71ΣΦ465ΧΙ8-Θ44) Απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης  για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 350.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14   ΤΜΗΜΑ:  ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ - ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΒΡΥΣΙΚΑ»   της 
ΣΑΕΠ931, του Π.Δ.Ε. με ΚΑΕ 2017ΕΠ93100003 και έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 
έτους 2021 με την υπ. αρ.203/2020   (ΑΔΑ:ΩΚ9Ψ7ΛΒ-1ΛΘ)   Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ 
. 
7. 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. Έβρου σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα υποδείγματα 
τευχών που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, την προκήρυξη και την περίληψη της 
διακήρυξης. 
8. Την υπ’ αριθμ. 519/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ:6Β247ΛΒ-Π6Η) 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ανωτέρω σχέδιο διακήρυξης και συγκροτείται η Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 
9. Η υπ’ αριθμ. 228265/6333/25-08-2021 Διακήρυξη η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 25.08.2021 
και φέρει τον αριθμό 21PROC009110283.     
10. Την υπ’   αριθμ. 823/2021 (Α.Δ.Α.: ΩΓΟ37ΛΒ-5ΒΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της   
Π.Α.Μ.Θ. με την οποία αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» (αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 227634) ως προσωρινός ανάδοχος του έργου με 
ποσοστό έκπτωσης 17,64 % (δέκα επτά κόμμα εξήντα τέσσερα τοις εκατό)  
11. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση  ή προδικαστική προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. 823/201 
(Α.Δ.Α.: ΩΓΟ37ΛΒ-5ΒΩ) απόφασης της Ο.Ε. 
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28674/646/01/02/2022, ηλεκτρονική πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου, 
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία», υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, εντός προθεσμίας 10 ημερών. 
13. Την από 8-02-2022 εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο 
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» και την από 9-02-2022 υποβολή των 
ανωτέρω δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή (αρ. πρωτ. εισερχόμενου 38268/828/09-02-2022), από τον 
προσωρινό ανάδοχο. 
14. Το από 23-02-2022,  2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που διαβιβάστηκε μέσω του 
συστήματος στις 23-02-2022, με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό 
φορέα «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» ως έχων την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 
άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής, με ποσοστό έκπτωσης 17,64 % (δέκα επτά κόμμα εξήντα τέσσερα 
τοις εκατό)  και η οποία πληροί τα κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου θέματος. 
 
Κατόπιν αυτών, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση του από 23-02-2022  2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής 
Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α   Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
182672), του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ - ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΒΡΥΣΙΚΑ» με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή, προϋπολογισμού 349.999,99€ (με Φ.Π.Α. 24% ). Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 931  Κ.Α.Ε. : 
2017ΕΠ93100003 και την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» (με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 227634) και ποσοστό έκπτωσης 17,64 % 
(δέκα επτά κόμμα εξήντα τέσσερα τοις εκατό).  
 
 
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. 
 
 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α  
 

Εγκρίνει το από 23-02-2022  2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας 
μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 182672), του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ - 
ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΒΡΥΣΙΚΑ» με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 
349.999,99€ (με Φ.Π.Α. 24% ). Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 931  Κ.Α.Ε. : 2017ΕΠ93100003 και την 
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κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» (με 
αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 227634) και ποσοστό έκπτωσης 17,64 % (δέκα επτά κόμμα εξήντα 
τέσσερα τοις εκατό).  

 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  126/2022. 
 

                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                         
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                    ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
                    ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ   
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