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Του  Πρακτικού αριθ. 11/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 215/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Ενεργειακή αναβάθμιση Επιμελητηρίου Δράμας» προϋπολογισμού μελέτης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
335.000,00 ευρώ.  

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 1136/13-3-2020 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, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 
5) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 8) 
Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 
11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
      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. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 215: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Δράμας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2468/10-3-2020 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 καθώς και το Ν. 3852/2010 άρθρο 176 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του 

Ν. 4071/2012. 
5. Το φάκελο με τα στοιχεία του έργου του θέματος. 
6. Το από 09-03-2020 επισυναπτόμενο 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 
 Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 
έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 
335.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης έγκρισής του και 
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

 
Συγκεκριμένα το 1ο Πρακτικό αναφέρει τα εξής: «Οι παρακάτω υπάλληλοι και εκπρόσωποι φορέων : 
1) Παγκάλου Μαρία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας 
2) Γκαρμπούνης Γεώργιος, ΠΕ Γεωπονίας, Δήμος Δοξάτου 
3) Κωνσταντινίδης Παντελής, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας-Θράκης 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5/09-01-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (απόσπασμα Πρακτικού αριθ. 1/2020) και έχοντας 
υπόψη τη Διακήρυξη δημοπρασίας του συγκεκριμένου έργου που εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα 
απόφαση, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στο γραφείο 405 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Δράμας στις 09-03-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να προβούμε στη διενέργεια 
του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμό πρωτ. 743/24-01-2020 Διακήρυξη.  
 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
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αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
αριθμό 87662. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 
Τρίτη 03-03-2020 και ώρα 10:00 π.μ.. 

Κατά τη συνεδρίασή της η επιτροπή αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 87662 και 
διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό επτά (7) προσφορές, οι οποίες 
παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος στους 
προσφέροντες : 

                                             ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 
Στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς και δημιουργήθηκε από το σύστημα ο παρακάτω 
προσωρινός κατάλογος μειοδοσίας, ο οποίος κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος στους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ποσοστών 
έκπτωσης των οικονομικών προσφορών καθώς και η ομαλότητα αυτών, μέσω του συστήματος.  
Κατά τον έλεγχο ομαλότητας των οικονομικών προσφορών, η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι η προσφορά με Α/Α 
συστήματος 145787 του οικονομικού φορέα «ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» δεν ήταν ομαλή. Ως εκ τούτου η 
συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται. 
Ακολούθως, ξεκίνησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των υπολοίπων προσφορών. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ότι η προσφορά 
με Α/Α συστήματος 145787 απορρίπτεται, ενώ οι υπόλοιπες έξι (6) προσφορές είναι σύμφωνες με τους 
όρους της Διακήρυξης και τις κάνει αποδεκτές. 
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού: εισηγείται 
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την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΚΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ» ως προσωρινού αναδόχου, με ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα κόμμα 
εξήντα δύο τοις εκατό (41,62%) για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 335.000,00€ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.)». 

 
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 το συνημμένο 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 
Επιμελητηρίου Δράμας» προϋπολογισμού μελέτης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 335.000,00 ευρώ και 
συγκεκριμένα την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΚΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗ - 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ» ως προσωρινού αναδόχου, με ποσοστό έκπτωσης σαράντα 
ένα κόμμα εξήντα δύο τοις εκατό (41,62%) για την κατασκευή του παραπάνω έργου. 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  215/2020. 
 

                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
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