
 
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 49/2018  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 1071/2018 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του έργου: «Συμμετοχή της 
Περιφέρειας στην έκθεση Philoxenia 2018» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 15.000,00 ευρώ. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 5 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 6989/5-11-2018 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 λόγω στενών χρονικών περιθωρίων επειδή: Α. Η έκθεση 
πραγματοποιείται από 9 έως 11-11-2018 και Β. Επιβάλλεται ο έλεγχος και η άμεση τακτοποίηση 
των πληρωμών μέχρι την 13-11-2018. 
Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα Προεδρεύουσα της Οικονομικής 
επιτροπής, 2)  Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 3) Τσολάκης Σταύρος αναπληρωματικό μέλος  
4) Αραμπατζής Αθανάσιος αναπληρωματικό μέλος   5)Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα μέλος, 6) 
Καραλίδης Φώτιος μέλος και 7) Γρανάς Αρχέλαος μέλος 8)Λασκαρίδης Παντελής μέλος. 
 
   Απόντες ήταν οι: κ.κ. : 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος 
απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) Εξακουστός Κωνσταντίνος και 3) Μουσταφά Μετίν μέλος οι 
οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οκτώ μέλη, η 
Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα  ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1071: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Δράμας με 
το υπ’ αριθμ.: 3288/31-10-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
    Έχοντας υπ’ όψη: 
1. To N.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης  Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
2. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 
4. Το  Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) Όργανα που αποφασίζουν η 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, καθώς και το Ν. 3852/2010, άρθρο 176,  παράγρ. 1δ.  

5. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου. 
6. Το 1o Πρακτικό Διαγωνισμού το οποίο ανέφερα τα εξής : «Οι κατωτέρω υπογράφοντες 

1. Ράιτσου Χριστίνα, ΤΕ Μηχανικών 2. Χαμαλίδου Πολυξένη, ΤΕ Μηχανικών 3. Εφραιμίδης 
Αναστάσιος, ΠΕ Μηχανικών ορισθέντες ως επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 
του ανωτέρω διαγωνισμού με την με αριθμ. 105/2018 (ΑΔΑ: Ω2ΙΛ7ΛΒ-ΡΟΦ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση τη Δευτέρα 22-
10-2018 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα αυτοδιοίκησης της Π.Ε. Δράμας προκειμένου να 
προβούμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού για την ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 
15.000,00 με  ΦΠΑ, σύμφωνα με την Διακήρυξη 5/2018 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 
Δευτέρα  22-10-2018 και ώρα 12.00’ π.μ., στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Δράμας  της Π.Α.Μ.Θ. 
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Η επιτροπή κήρυξε την έναρξη στις 11:30 π.μ., περιμένοντας έως τις 12:00 π.μ., παράλληλα 
επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και παρέλαβε από το ανωτέρω τμήμα το 
μοναδικό φάκελο που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα για τον διαγωνισμό, στις 22-10-2018 με αριθμό 
πρωτοκόλλου 3146/22-10-2018 από την εταιρεία LOUDER THAN HORN- ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ Ο.Ε.. 
Αφού δεν εμφανίστηκε κανείς άλλος κήρυξε την λήξη παραλαβής προσφορών.  

Η επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρο 3.1.1. της διακήρυξης προχώρησε στην αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι υποφάκελοι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής αριθμήθηκαν και 
μονογράφηκαν από την Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. 

Ελέγχθηκαν  τα εξής δικαιολογητικά με την σειρά που υπήρχαν στο φάκελο: 
1.Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8Ν.1599/1986) για τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.  και το 

άρθρο 2.2. στις  παραγράφους 2.2.3./2.2.5./2.2.6./2.2.7 της διακήρυξης , από τον Αλέξανδρο 
Τζεναλή. 

2.Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8Ν.1599/1986) για τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.  και το 
άρθρο 2.2. στις  παραγράφους 2.2.3./2.2.5./2.2.6./2.2.7 της διακήρυξης , από τον Δημοσθένη 
Τζεναλή. 

3. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1435:2009 με ισχύ έως 03/03/2019 
4. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 με ισχύ έως 15/09/2018 
5. ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο και από τους δύο εταίρους 
6. Γενικό Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
7. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί σύστασης και  τροποποίησης του καταστατικού 

της εταιρείας LOUDER THAN HORN- ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ Ο.Ε. 
8. Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας  LOUDER THAN HORN- ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ Ο.Ε 
9. Προέγκριση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών 
10. Πίνακας τεχνικής επάρκειας 
11. Έξι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
12. Τεχνική προσφορά 

Α.  Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής  διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι όλα τα ανωτέρω  

δικαιολογητικά συμμετοχής γίνονται δεκτά εκτός από το υπ αριθ.  4, «Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO9001:2008 με ισχύ έως 15/09/2018» , το οποίο είχε λήξει πριν  την ημέρα του διαγωνισμού. 
 Η επιτροπή καθώς υπήρχε μόνο μια προσφορά, αποφάσισε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με 
τους εταίρους της εταιρείας  LOUDER THAN HORN- ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ Ο.Ε. με σκοπό να διαπιστώσει 
αν από λάθος επισυνάφθηκε στο φάκελο δικαιολογητικών, το πιστοποιητικό που έχει λήξει. Όλες οι 
προσπάθειες επικοινωνίας απέτυχαν. Στη συνέχεια η επιτροπή απευθύνθηκε στη Δ/νση Ανάπτυξης 
Π.Ε. Δράμας, η οποία και κατάφερε να επικοινωνήσει με εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος 
διαβεβαίωσε ότι θα αποστείλει στην επιτροπή άμεσα το νέο πιστοποιητικό το οποίο θα είναι σε ισχύ. 
 Επειδή σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2.  (αποδεικτικά μέσα) στο Α. και στο Β.5 δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν όσοι θα προσκομίσουν τα πρότυπα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (παράγραφος 2.2.7), η προσφορά θα είναι απορριπτέα και για αυτόν το 
λόγο η επιτροπή αποφάσισε να διακόψει την συνεδρίαση μη προχωρώντας στον περαιτέρω έλεγχο 
και στην αξιολόγηση  της τεχνικής προσφοράς ούτως ώστε εντός των ημερών να παραλάβει το νέο εν 
ισχύ πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. 
 
Συνέχεια πρακτικού 
Β. Σήμερα Δευτέρα 29-10-2018 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα αυτοδιοίκησης της Π.Ε.  Δράμας.  Επικοινώνησε πάλι με την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. 
Δράμας (ενώ επανειλημμένα είχε επικοινωνία όλη την προηγούμενη εβδομάδα με την Δ/νση 
Ανάπτυξης) για να διαπιστώσει εάν έχει παραλάβει από την εταιρεία  LOUDER THAN HORN- ΑΦΟΙ 
ΤΖΕΝΑΛΗ Ο.Ε. το πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. 
 Από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας η επιτροπή παρέλαβε βεβαίωση της 29-10-2018, με 
αρ. βεβαίωσης ΚΖ/53194/2018, από την «Ευρωπαϊκή εταιρεία ελέγχων και πιστοποιήσεων Α.Ε.» 
όπου αναφέρονται τα εξής:  
 «Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι μετά από αίτηση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ Ο.Ε. 
πραγματοποιήθηκε επαναπιστοποίηση των υπηρεσιών της σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 
1435:2009 και ISO 9001:2015. η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2018. Η έκδοση των 
νέων πιστοποιητικών θα πραγματοποιηθεί μετά την επικείμενη αλλαγή της έδρας της εταιρείας.» 
 
 Από τα ανωτέρω προκύπτει πως η ανωτέρω Ο.Ε. δεν έχει σε ισχύ πιστοποιητικό και δεν 
γίνεται δεκτή η συμμετοχή της στον διαγωνισμό (παράγραφος 2.2.9.2).Γνωμοδοτεί   ομόφωνα να μη 
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γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας  LOUDER THAN HORN- ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ Ο.Ε., λόγω της 
έλλειψης του πιστοποιητικού ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008». 

 
Α΄  ΓΕΝΙΚΑ 

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης:  Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει  από το Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης 2018 της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με ΚΑΕ 
1072.0844.0001 και κωδικούς  εξόδου : 180811039 

2. Προϋπολογισμός : 15.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α..                                                            
3. Ημερομηνία διακήρυξης : 10-10-2018 

 
Β΄  ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2018 
    Σύμφωνα με το 1o Πρακτικό του Διαγωνισμού  με το οποίο απορρίφθηκε η προσφορά της μοναδικής 
ενδιαφερόμενης εταιρείας «LOUDER THAN HORN – ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 999960590, για 
τους  λόγους που αναφέρονται στο συνημμένο πρακτικό  .  
 
  Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και έχοντας υπόψη τη διακήρυξη και το Ν.4412/2016, 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω,  η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Α) Την έγκριση του 1ου Πρακτικού του Διαγωνισμού της 10ης Οκτωβρίου 2018 για την ανάδειξη αναδόχου  
υλοποίησης της δράσης: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ ΣΤHN  ΕΚΘΕΣΗ PHILOXENIA 2018», με το οποίο απορρίφθηκε η μοναδική προσφορά  
και  
Β) Την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και ανάρτηση στο 
διαδίκτυο  ως συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας με σκοπό την υλοποίηση της δράσης συμμετοχής 
μας στην εν λόγω έκθεση που αποτελεί τη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Ελλάδα και πόλο έλξης 
επαγγελματιών και φορέων του τουρισμού από την οποία δεν μπορεί να λείψει η Περιφέρεια μας. Η 
διαδικασία θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ως εξαιρετικά επείγουσα με δεδομένο το ότι η έκθεση 
πραγματοποιείται από 9 έως 11/11/2018 και για το λόγο αυτό παρακαλούμε να συζητηθεί σε έκτακτη 
συνεδρίαση σας. 

 
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: 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει :Α) το συνημμένο  1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού της 10ης Οκτωβρίου 2018 για την ανάδειξη 
αναδόχου  υλοποίησης της δράσης: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤHN  ΕΚΘΕΣΗ PHILOXENIA 2018», με το οποίο απορρίφθηκε η μοναδική 
προσφορά  και  
Β) Όσον αφορά την προσφυγή στην διαδικασία της ανάθεσης με  διαπραγμάτευση και ανάρτηση στο 
διαδίκτυο ,παραπέμπει στην Επιτροπή Ανάπτυξης λόγω αρμοδιότητας. 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  1071/2018. 
 
 
 

 
 

                              Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

 ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
 

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
   ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ – ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
   ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
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