
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 39/2018  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 878/2018 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού:  «4ο Φεστιβάλ VIA EGNATIA 2018». 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη 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 τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 5856/31-8-2018 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) Αλατζά – 
Παπαδοπούλου Κυριακούλα Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) Γεωργιτσόπουλος 
Χρήστος μέλος, 4) Τσολάκης Σταύρος αναπληρωματικό μέλος, 5) Αραμπατζής Αθανάσιος 
αναπληρωματικό μέλος, 6) Καραλίδης Φώτιος μέλος  και 7) Λασκαρίδης Παντελής μέλος. 
 Απόντες ήταν ο: κ. 1) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 2) Μουσταφά Μετίν μέλος, 3) Αντωνιάδης 
Κωνσταντίνος μέλος και 4) Γρανάς Αρχέλαος μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα εφτά 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 η συζήτηση του έκτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
Αποχώρησαν μόνιμα από την συνεδρίαση, μετά την συζήτηση του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος, τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος και Λασκαρίδης Παντελής. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 878: Εισηγούμενη το έκτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π.Α.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ.: οικ. 482 /5-9-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής:  
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ.ΙΙ, τομέας Η.Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 27 & 28, του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Την υπ’αριθμ.156/2014 (ΦΕΚ 2765/τ.Β΄/15-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Σύσταση επιτροπών 1. Αγροτικής Οικονομίας και 
Περιβάλλοντος 2. Ανάπτυξης και ορισμός των μελών τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την 
υπ’αριθμ.171/2014 (ΦΕΚ 2883/τ.Β΄/27-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. 
«Τροποποίηση της 156/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.» και την 
υπ’αριθμ.10/2016 (ΦΕΚ 434/τ.Β΄/24-02-2016) σχετική «Τροποποίηση της 171/2014 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

4. Την υπ’αριθμ.226/2016 (ΦΕΚ 4191/τ.Β΄/27-12-2016) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάπτυξης της 
Π.Α.Μ.Θ. «Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών». 
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5. Την υπ’αριθμ.203/2017 (ΑΔΑ:6Κ5Ε7ΛΒ-ΚΘΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. 
«Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
έτους 2018». 

6. Την υπ’αριθμ.Δ.Δ.οικ.1327/2016 (ΦΕΚ 1026/τ.Β΄/13-04-2016), απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘’ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’’, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

7. Το υπ’αριθμ. 57157/1103/09-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Π.Α.Μ.Θ. με θέμα «2η Εσωτερική Εγκύκλιος ένταξης, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., τα οποία εντάσσονται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ. και στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης» 

8. Το υπ’αριθμ.2/51290/0026/02-06-2016 (ΑΔΑ:9637Η-ΩΛΦ) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες 
Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης» 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» και το υπ’αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) σχετικό του Υπουργείου 
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες 
και παροχή οδηγιών» 

10. Την με αριθμό 751/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία 
εγκρίθηκαν: α) Οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού «4ο Φεστιβάλ Via Egnatia 
2018» δια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνα Π.Α.Μ.Θ. συνολικού προϋπολογισμού δεκαεπτά 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρών (17.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β) την συγκρότηση 
των επιτροπών του διαγωνισμού:  

1. Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών. 
2. Εξέτασης Ενστάσεων 
3. Παρακολούθησης και Παραλαβής 

11. Το με αριθμό πρωτ.: οικ 427/08-08-2018 έγγραφό μας προς τα μέλη των Επιτροπών του 
Συνοπτικού Διαγωνισμού με θέμα : 

      α) Γνωστοποίηση της έγκρισης των όρων Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «4ο       
Φεστιβάλ VIA EGNATIA 2018» καθώς και της συγκρότησης των Επιτροπών του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού. 

      β) Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και       
Αξιολόγησης Προσφορών 

12. Το με αριθμό πρωτ.: οικ. 438/17-08-2018 έγγραφό μας προς τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας  
του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού « 4ο Φεστιβάλ VIA 
EGNATIA 2018» με θέμα «Νέα Πρόσκληση σε συνεδρίαση των Μελών της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού «4ο Φεστιβάλ VIA 
EGNATIA 2018» 

13. Το από 21-08-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των 
Προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού « 4ο Φεστιβάλ VIA EGNATIA 2018». 

14.Την με αριθμό 835/2018/πρακτικό 37/23-08-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ.  

15. Την από 04-09-2018 Ένσταση της επιχείρησης TWO K PROJECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ «2K PROJECT Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 800376982 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και έδρα την Κομοτηνή 
( Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου, 69100) με συνημμένο Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α΄  ( Α/Α: 4209 / 
04-09-2018) ποσού 110,00€ ( Είδος φόρου: Αξία Παραβόλου) Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, κατά της με 
αριθμό 835/2018/πρακτικό 37/23-08-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. με θέμα «Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών που αποσφραγίστηκαν για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού «4ο Φεστιβάλ VIA EGNATIA 2018» συνολικού προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (17.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΚΑΕ 0072.0844.0002». 

16.Την από 05-09-2018 πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ενστάσεων του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού « 4ο Φεστιβάλ VIA EGNATIA 2018» για την εξέταση της  από 04-09-2018 ως άνω 
Ένστασης της επιχείρησης TWO K PROJECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «2K 
PROJECT Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. : 800376982 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και έδρα την Κομοτηνή ( Όπισθεν 
οικισμού Ηφαίστου, 69100). 
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17. Το υπ’ αρίθμ. 1/ 05-09-2018 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ενστάσεων του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού « 4ο Φεστιβάλ VIA EGNATIA 2018», το οποίο αναφέρει τα εξής: «Σήμερα την 5-9-2018 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μμ. συνήλθε στα γραφεία της Δ/νσης  Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π.Α.Μ.Θ. (Υψηλάντου – Αλ.Συμεωνίδη), η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων επί των προσφορών για 
τον συνοπτικό διαγωνισμό «4ο Φεστιβάλ Via Egnatia 2018”. 
Τα μέλη της επιτοπής  
1.Σωτηρίου Γεωργία ,Πρόεδρος, Προϊσταμένη του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, υπάλληλος της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Α.Μ.Θ. του κλάδου Τ.Ε.επαγγελμάτων Υγείας με βαθμό Α΄. 
2.Κούσανδας Παναγιώτης, μέλος: Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ροδόπης, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, 
με βαθμό Α΄ 
3.Γκαβανόζη Δήμητρα μέλος: υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε.Ροδόπης του κλάδου Τ.Ε. Επαγγελμάτων Υγείας  με βαθμό Α΄ 
΄Εχοντας υπόψη : 
1.Την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  για συμβάσεις προμηθειών με ΑΔΑ:9ΞΖΩ7ΛΒ-Ξ1Ζ 
2.Την με αρ. πρωτ.479/05/09/2018 πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της επιτροπής 
Κατά την συνεδρίαση  διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεσή της, σύμφωνα με την με αρ. 751/2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., αλλά και η απαρτία της. Στην συνέχεια η 
Επιτροπή εξέτασε την εμπρόθεσμη  ένσταση που υποβλήθηκε από την επιχείρηση «TWO 
PROJECT Ε.Π.Ε», κατά της με αριθμό 835/2018/ πρακτικό 37/23-08-2018 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. και ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψή της για τους εξής 
λόγους.  
Η προσφορά της εταιρείας PRINTEX DIGITAL Ε.Π.Ε., κατά την γνώμη της επιτροπής, δεν περιείχε 
ελλείψεις κατά τον χρόνο κατάθεσης, ούτε δημιουργούσε αμφιβολίες, ως προς το ακριβές ποσό 
προσφοράς, αφού για το ΤΜΗΜΑ 1: ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ, (για το οποίο κατέθεσε προσφορά), 
εκτιμώμενης αξίας, (σύμφωνα με την διακήρυξη), 8.871,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 2129,00 ευρώ 
κατέθεσε έκπτωση 71%.. Η έκπτωση υπολογίζεται σύμφωνα με την εκτιμώμενη αξία, βάσει του 
ποσού που ορίζεται  στην διακήρυξη .Εκ παραδρομής ζητήθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης 
προσφορών  διευκρινήσεις για την οικονομική της προσφορά και αυτές εδόθησαν με το από 
22/08/2018 έγγραφο της εταιρείας, αν και αυτές δεν οφείλοντο, επειιδή η προσφορά ήταν απολύτως 
σύμφωνη με το πράρτημα 4 της Διακήρυξης.Σε κάθε περίπτωση η οικονομική προσφορά της 
εταιρείας PRINTEX Ε.Π.Ε. ήταν η πιο συμφέρουσα  για την αναθέτουσα αρχή δηλαδή την Π.Α.Μ.Θ. 
και γι’ αυτό σωστά η επιτροπή αξιολόγησης την κατέταξε πρώτη. 
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, γνωμοδοτεί υπέρ της 
απόρριψης της με αρ. πρ. 479/04-09-2018, ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία TWO 
Κ.PROJECT Ε.Π.Ε.  Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα συζήτησης, η παρούσα συνεδρίαση έλαβε τέλος. 
Το παρόν πρακτικό, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω: η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Α) Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/ 05-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Συνοπτικού  
Διαγωνισμού   «4ο Φεστιβάλ VIA EGNATIA 2018», με το οποίο η Επιτροπή  αποφασίζει ομόφωνα : 
 
«Απορρίπτει την από 04-09-2018 Ένσταση της επιχείρησης TWO K PROJECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «2K PROJECT Ε.Π.Ε.», κατά της με αριθμό 835/2018/πρακτικό 37/23-08-
2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διότι εκ παραδρομής ζητήθηκαν 
από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού περεταίρω 
διευκρινήσεις υπό την  οικονομική προσφορά  του  υποψηφίου προσωρινού ανάδοχου PRINTEX DIGITAL 
ΕΠΕ (ΑΦΜ:9981255014) διότι η αρχική οικονομική  προσφορά ήταν πλήρης δεν περιείχε ελλείψεις κατά 
τον χρόνο κατάθεσης ούτε δημιουργούσε αμφιβολίες ως προς το ακριβές ποσό προσφοράς  και ήταν 
σύμφωνα με το παράρτημα 4 της διακήρυξης  καθώς και η συμφερότερη οικονομικά προσφορά». 
  
Β) Επειδή το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2018, ήτοι η διάρκεια της σύμβασης 
ορίζεται από την υπογραφή της έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2018,παρακαλούμε όπως εισάγεται την εν 
λόγω εισήγηση για συζήτηση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06-09-2018.   
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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 το υπ’ αριθμ. 1/ 05-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Συνοπτικού  Διαγωνισμού   
«4ο Φεστιβάλ VIA EGNATIA 2018», με το οποίο η Επιτροπή  αποφασίζει ομόφωνα : 
«Απορρίπτει την από 04-09-2018 Ένσταση της επιχείρησης TWO K PROJECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «2K PROJECT Ε.Π.Ε.», κατά της με αριθμό 835/2018/πρακτικό 37/23-08-
2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διότι εκ παραδρομής ζητήθηκαν από 
την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού περεταίρω 
διευκρινήσεις υπό την  οικονομική προσφορά του  υποψηφίου προσωρινού  ανάδοχου PRINTEX DIGITAL 
ΕΠΕ (ΑΦΜ:9981255014) διότι η αρχική οικονομική  προσφορά ήταν πλήρης δεν περιείχε ελλείψεις κατά 
τον χρόνο κατάθεσης ούτε δημιουργούσε αμφιβολίες ως προς το ακριβές ποσό προσφοράς  και ήταν 
σύμφωνα με το παράρτημα 4 της διακήρυξης  καθώς και η συμφερότερη οικονομικά προσφορά». 
  
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  878/2018. 
 

 
 

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

                ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
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