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Του  Πρακτικού αριθ.   14 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης  278/2012 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – Σύνδεση 
Πλωτών Συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2012». 
   
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  8 Μαΐου 2012  ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2976/3-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. 
   Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος 
Τρέλλης μέλος. 
   Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 278: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Έβρου  με το υπ’ αριθμ . Η-2601/4-5-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα από 
24/4/2012 και 30/4/2012 συνημμένα Πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου :« «Συντήρηση – Σύνδεση Πλωτών Συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2012». 
  Στο πιο πάνω από 24-4-2012 Πρακτικό αναφέρεται ότι μετά από έλεγχο λογιστικό, πληρότητας 
υπογραφών , ορθότητας συμπλήρωσης και τυχόν διόρθωσης των οικονομικών προσφορών κατάρτισε 
πίνακα κατάταξης κατά τη σειρά μειοδοσίας ως εξής : 

Α/α Ε ρ γ ο λ ή π τ η ς Έκπτωση 
1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε. 

 
9% 

2 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – ΜΑΝΟΥΣΗΣ Γ. Ο.Ε. 1% 

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  Δεν προσκόμισε το 
πρωτότυπο πτυχίο 

(1) Στη συνέχεια η Επιτροπή έκανε πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των 
διαγωνιζομένων κατά σειρά ( όπως στον ανωτέρω πίνακα κατάταξης) και διαπίστωσε τα παρακάτω: 
α.  Στα δικαιολογητικά συμμετοχής της διαγωνιζόμενης  ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε.  διαπιστώθηκε ότι :  
βάσει του άρθρου 21, έπρεπε να έχει πτυχίο ΜΕΕΠ  τάξης Α1, Α2 ή 1η κατηγορία Υδραυλικών  και 
ακυρώθηκε λόγω του ότι το πτυχίο του ήταν 2η κατηγορία Υδραυλικών. 
β.  Η ατομική εργοληπτική επιχείρηση δεν προσκόμισε το πρωτότυπο πτυχίο και εξ’αυτού του γεγονότος  
ακυρώθηκε και  δεν  ανοίχτηκε η Οικονομική του Προσφορά. 
(2) Μετά τα ανωτέρω και αφού βεβαιώθηκε η γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών (μετά την 
λήψη γραπτών βεβαιώσεων γνησιότητας από όλα τα Πιστωτικά/Τραπεζικά ιδρύματα που εξέδωσαν 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής) η επιτροπή προέβη στον αποκλεισμό των  προαναφερομένων  Ε.Ε., 
και κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα με τους διαγωνιζόμενους που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές: 

Α/α Ε ρ γ ο λ ή π τ η ς Έκπτωση 
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – ΜΑΝΟΥΣΗΣ Γ. Ο.Ε. 1% 

   Στο από 30-4-2012 Πρακτικό αναφέρεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του Πρακτικού 
δημοπρασίας. 
  Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού και την ανάδειξη της εταιρείας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – 
ΜΑΝΟΥΣΗΣ Γ. Ο.Ε. ως αναδόχου του έργου του θέματος , με έκπτωση 1%. 
 



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  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 5 υπέρ , 2 κατά και 1 λευκό) 

 
Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά και την ανάδειξη της εταιρείας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – ΜΑΝΟΥΣΗΣ Γ. 
Ο.Ε. ως αναδόχου του έργου: «Συντήρηση – Σύνδεση Πλωτών Συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2012» , με 
έκπτωση 1%. 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης οι οποίοι ψήφισαν  Κατά  και ο Πρόεδρος 
Παύλος Δαμιανίδης ο οποίος ψήφισε Λευκό διότι θεωρούν ότι δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός με 
αποτέλεσμα η προσφορά της αναδόχου εταιρείας να είναι πολύ χαμηλή. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 278/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

       
    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 
 


