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

Αριθ. Απόφασης  281/2012 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1/2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας» 
με χρονική διάρκεια του έργου από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2012, και προϋπολογισμό 
€9.600,00 χωρίς ΦΠΑ.  
 
   
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 281: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Καβάλας  με το υπ’ αριθμ . 1902/26-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ 
αριθμ. 1/19-4-2012 συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού του 
έργου «Συντήρηση ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας» με χρονική διάρκεια του έργου από 
την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2012, και προϋπολογισμό €9.600,00 χωρίς ΦΠΑ.  
    Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων προσφοράς των δύο συμμετεχόντων  του διαγωνισμού για την συντήρηση των ανελκυστήρων  
του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας» όπως αναφέρεται στην διακήρυξη της Π.Ε. Καβάλας με αριθμό 
διακήρυξης 04/2012. 
   1) Μέσα στον κυρίως φάκελο της εταιρίας ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. βρέθηκαν τα 
ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά, και οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 
μονογράφτηκαν από την Επιτροπή.  
  Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά του παραπάνω φακέλου και διαπίστωσε ότι είναι  
πλήρη και έγκυρα σύμφωνα με την διακήρυξη 04/2012. 
   2)  Εν συνεχεία , η επιτροπή, προέβη στο άνοιγμα του φακέλου προσφοράς  της εταιρίας ΔΗΜ.& ΝΙΚ. 
ΚΟΛΙΑΡΜΟΥ Ο.Ε. Αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά του παραπάνω φακέλου διαπίστωσε ότι δεν  είναι  
πλήρη και έγκυρα σύμφωνα με την διακήρυξη 04/2012, γιατί δεν κατέθεσε  Εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ύψους 591,00 € .   
   Ως εκ τούτου, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή αφού δεν υποβλήθηκαν όλα τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από το αρθρ. 5α παρ. β  του Π.Δ.118/07, η προσφορά της εταιρείας  απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, και η οικονομική προσφορά  της δεν ανοίχτηκε από την επιτροπή , και θα επιστραφεί  
σφραγισμένη στον κάτοχό  της.    
   Κατόπιν η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων της τεχνικής και οικονομικής  προσφοράς 
της ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. και διαπίστωσε ότι το περιεχόμενο των εν λόγω φακέλων 
είναι σύμφωνο με την διακήρυξη  04/2012,και ότι η οικονομική προσφορά της ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε που προσέφερε τιμή 760,00 € μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. είναι 
συμφέρουσα για το δημόσιο. 
   Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία : 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την οριστική κατακύρωση του έργου: «Συντήρηση των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. 
Καβάλας» στην εταιρία ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε με τιμή 760,00 € μηνιαίως, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2012. 
 



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 7 υπέρ και 1 λευκό) 
 
Εγκρίνει το Πρακτικό και την ανάδειξη της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε ως 
αναδόχου του έργου: «Συντήρηση των  ανελκυστήρων  του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας» με τιμή 
760,00 € μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 
31-12-2012.  
Η επιτροπή αποφασίζει την έγκριση του Πρακτικού και την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού διότι, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ. η του Π.Δ. 118/2007 για την περίπτωση 
μοναδικής προσφοράς, η Υπηρεσία προσκόμισε συγκριτικά στοιχεία προηγουμένων διαγωνισμών με 
αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η κρίση της προσφοράς ως συμφέρουσας για το Δημόσιο και κατ’ 
επέκταση η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ο οποίος ψήφισε Λευκό διότι κρίνει την προσφορά ασύμφορη για 
το δημόσιο. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 281/2012. 

 
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 

 


