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Του  Πρακτικού αριθ. 41/2019  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 845/2019 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 
Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού  Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση 
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου), για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 
248.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 π.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. 5001/25-10-2019 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 μέλος, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 5) Ναλμπάντης 
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) 
Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
    Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1)Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος και 2) Ιμάμογλου Τζιχάν 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. 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
Μετά την συζήτηση του 25ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση 
το μέλος της οικονομικής επιτροπής Μωυσιάδης Αριστείδης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 845: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 
της Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. οικ. 4643/30-10-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
i. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ii. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

iii. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». 

iv. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

v. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  
vi. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
vii. Την αριθ. 72/2019 (ΑΔΑ: Ψ98Ο7ΛΒ-9ΩΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την έγκριση συγκρότησης αρμόδιων επιτροπών για 

ΑΔΑ: 6ΨΕΣ7ΛΒ-ΥΨ7



διαγωνιστικές διαδικασίες που θα διενεργηθούν από τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 

viii. Την αριθ. 4485/21-10-2019 περίληψη – διακήρυξη (ΑΔΑ: 6Π287ΛΒ-8ΧΒ ΑΔΑΜ: 
19PROC005733173) του Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού  Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου),  (Αρ. Διακήρυξης 08/2019) η οποία έχει:                               
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  ΤΕΤΑΡΤΗ  06-11-2019  και ώρα 
10:00 π.μ. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: ΤΡΙΤΗ 12-11-2019  και ώρα 10:00 π.μ. 

ix. Την αριθ. 1302/29-10-2019 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & 
ΣΙΑ Ο.Ε που στρέφεται κατά της ΠΑΜΘ-ΠΕ ΈΒΡΟΥ και κατά της αριθ774/2019 απόφασης Ο.Ε της 
ΠΑΜΘ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 73263 

x. Την αριθ. 1666/30-10-2019 Πράξη Προέδρου του 3ου κλιμακίου ΑΕΠΠ περί ορισμού ημερομηνίας 
εξέτασης προσφυγής και εισήγηση-κλήση περί απόψεων επί αιτήματος προσωρινών μέτρων. 

xi. Τις διατάξεις του άρθρου 366 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Π.Δ 39/2017 
σύμφωνα με την οποία η ΑΕΠΠ  στο αίτημα αναστολής – προσωρινών μέτρων του προσφεύγων 
οφείλει να εκδώσει εντός 10 ημερών από την επόμενη της χρέωσης της υπόθεσης, αναστολή ή όχι 
εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, ήτοι 08-11-2019. 

xii. Την ανάγκη παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών καθώς 
και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του Επαναληπτικού Ανοικτού 
Μειοδοτικού  Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητα 
των κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου). 
 

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  και της ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητα των κτιρίων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 248.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (200.000€ χωρίς Φ.Π.Α) 
(Αρ. Διακήρυξης 08/2019)  (ΑΔΑ: 6Π287ΛΒ-8ΧΒ ΑΔΑΜ: 19PROC005733173) ως αναφέρεται κάτωθι: 
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  ΔΕΥΤΕΡΑ  18-11-2019  και ώρα 10:00 
π.μ. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22-11-2019  και ώρα 10:00 π.μ. 

 
 

Το κατεπείγον της εισήγησης και το γεγονός ότι την αποστέλλουμε ως θέμα εκτός ημερησίας, στην 41η 
συνεδρίαση,  έγκειται στο γεγονός ότι: 
α) Στην υπηρεσία γνωστοποιήθηκε στις 30-10-2019 με την αριθ. 1666/30-10-2019 Πράξη Προέδρου του 
3ου κλιμακίου ΑΕΠΠ,  το αίτημα προσωρινών μέτρων της προσφεύγουσας.   
β)  Η ΑΕΠΠ οφείλει να εκδώσει εντός 10 ημερών από την επόμενη της χρέωσης της υπόθεσης, αναστολή 
ή όχι εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, ήτοι  έως 08-11-2019. 
γ) Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του διαγωνισμού είναι η 6-11-2019. Με 
βάση τα ανωτέρω η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία, μέχρι να μας 
γνωστοποιηθεί η απόφαση της ΑΕΠΠ.  Η ανωτέρω αρμοδιότητα, βάση νομοθεσίας, ανήκει στην 
οικονομική επιτροπή, που η επόμενη συνεδρίασή της είναι στις 7-11-2019. 
Ζητούμε επομένως να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω νομίμως 
αναπτυχθέντα γεγονότα. 

 
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: 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

 
Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και της 
ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού 
Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητα των κτιρίων της 
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Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), για χρονικό διάστημα 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 248.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
(200.000€ χωρίς Φ.Π.Α) (Αρ. Διακήρυξης 08/2019)  (ΑΔΑ: 6Π287ΛΒ-8ΧΒ ΑΔΑΜ: 19PROC005733173) ως 
αναφέρεται κάτωθι: 
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  ΔΕΥΤΕΡΑ  18-11-2019  και ώρα 10:00 
π.μ. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22-11-2019  και ώρα 10:00 π.μ. 
 
Παρών δήλωσαν τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ταπατζάς 
Εμμανουήλ. 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  845/2019. 
 

                         
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

              ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
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