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Του  Πρακτικού αριθ. 16/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 281/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι  της επιτροπής διαγωνισμού με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, του έργου: «Αποκατάσταση Βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Θάσου μετά 
από έντονες βροχοπτώσεις», προϋπολογισμού: 164.364,80 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) και με   έκπτωση 12%. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 23 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.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. 1476/16-4-2020 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 281: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Καβάλας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 02/1917/οικ /10-4-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, 
όπως ισχύουν. 
3. Του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 
4. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών». 
5. Την με αριθμό Δ.Δ.οικ:4697/09.10.2019 (ΦΕΚ 4064Β’/07.11.2019) απόφαση «Μεταβίβαση άσκησης 
αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
6. Την με αριθμό  221/2020 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Α.Μ.Θ. με  
ΑΔΑ: ΨΓΥΧ7ΛΒ-Ξ3Ω, με  την οποία  αποφασίζει  την προσφυγή  στην διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  
χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  του  έργου του θέματος,  την αποστολή  πρόσκλησης  εκδήλωσης  
ενδιαφέροντος  σε  πέντε (5) εργοληπτικές    επιχειρήσεις  καθώς  και  την  συγκρότηση  της  επιτροπής  
που  θα διενεργήσει  την διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης. 

 
Αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Την υπ' αριθμό 02/1779/1-04-2020 Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  το έργο  του 
θέματος προς  τους συμμετέχοντες  στον διαγωνισμό  καθώς  και τα  κριτήρια  ανάθεσης  και την 
διαδικασία  ανάδειξης  μειοδότη – κατακύρωση.  
2.   Το  από 8/04/2020  Πρακτικό  Ι  της  Επιτροπής διαγωνισμού με την  διαδικασία 
 της  διαπραγμάτευσης  για την ανάδειξη  του προσωρινού μειοδότη του έργου του θέματος, από το οποίο 
προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία  ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Ε Τεχνική  εταιρεία, 
που προσέφερε έκπτωση δώδεκα επί τις εκατό (12%). 
3.  Το κριτήριο ανάθεσης της όπως ορίστηκε στην πρόσκληση ενδιαφέροντος  είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή . 
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Συγκεκριμένα το πρακτικό Ι αναφέρει τα εξής: « Στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας, 
στις 8-04-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) 
η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 221/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΥΧ7ΛΒ-Ξ3Ω) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., για τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ», με παρόντα μέλη: 
1. Αθανασία Γανίτη, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως αν. πρόεδρος, 
2. Φωτεινή Μυστερούδη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως μέλος, 
3. Μαρία Τσιμηρίκα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως μέλος. 
 
Η αν. πρόεδρος της Ε.Δ., αφού διαπίστωσε την απαρτία και το νόμιμο της σύνθεσης της επιτροπής, 
κήρυξε την έναρξη υποβολής των προσφορών, μισή ώρα πριν την λήξη της προθεσμίας, η οποία 
σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είχε οριστεί η 8-04-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
9:30 πμ. 
Στην Ε.Δ. δεν κατατέθηκε κανένας Φάκελος Προσφοράς οικονομικού φορέα έως και τις 9:30π.μ. Μετά την 
επέλευση της ώρας 9:30 π.μ., η αν.  πρόεδρος της Ε.Δ. ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου και κήρυξε τη 
λήξη της παραλαβής προσφορών με προειδοποίηση λίγων λεπτών. Στη συνέχεια επικοινώνησε αμέσως 
με τη Γραμματεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και πληροφορήθηκε ότι έχουν υποβληθεί πέντε προσφορές 
μέσω του πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, τις οποίες και παρέλαβε. 
Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων λειτουργίας των Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
Κορωνοϊού, οι οικονομικοί φορείς δεν ήταν δυνατό να μεταβούν στα γραφεία της Υπηρεσίας 
αυτοπροσώπως, όπως προβλέπεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Ως εκ τούτου, 
προσήλθαν στην είσοδο του Διοικητηρίου όπου παρέδωσαν τους σφραγισμένους φακέλους των 
προσφορών τους σε υπάλληλο της γραμματείας στις 9:00 π.μ. και εν συνεχεία οι φάκελοι προσήλθαν στη 
γραμματεία της υπηρεσίας και πρωτοκολλήθηκαν με τη σειρά παραλαβής τους. 
Όλοι οι Φάκελοι Προσφορών αριθμήθηκαν με αύξοντα αριθμό κατάθεσης λαμβάνοντας υπόψην τον 
αριθμό πρωτοκόλλου τους και μονογράφησαν από την αν. πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ.  
Φάκελο Προσφοράς κατέθεσαν οι κάτωθι οικονομικοί φορείς, κατά σειρά κατάθεσης: 

Πίνακας Ι 
α/α Οικονομικός Φορέας Αρ.Πρωτοκόλου Ημερομηνία Ώρα 

1 ΒΟΥΚΙΟΥΚΛΗΣ Α.Ε. 02/1877 08/04/2020 9:00 π.μ. 

2 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ 02/1878 08/04/2020 9:00 π.μ. 

3 ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/1879 08/04/2020 9:00 π.μ. 

4 ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 02/1880 08/04/2020 9:00 π.μ. 
5 ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ 02/1881 08/04/2020 9:00 π.μ. 

Μετά την ανωτέρω καταγραφή και εφόσον επήλθε η 9:30 πμ., η Ε.Δ. προχώρησε στην αποσφράγιση των 
Φακέλων Προσφορών, οι οποίοι περιελάμβαναν : 
α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής». 
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
Κάθε ένας από τους ως άνω δύο ξεχωριστούς φακέλους αριθμήθηκε με την αρίθμηση του αντίστοιχου 
εξωτερικού Φακέλου Προσφοράς και μονογράφτηκε από την αν.  πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. 
Ακολούθησε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής 
προσφοράς και συντάχθηκε ο παρακάτω προσωρινός πίνακας μειοδοσίας: 

Πίνακας ΙΙ 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ 12,00% ΔΩΔΕΚΑ 
2 ΒΟΥΚΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. 6,96% ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΤΑ ΕΞΙ 

3 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ 4,02% ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΔΥΟ 
4 ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4,00% ΤΕΣΣΕΡΑ 

5 ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3,02% ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΔΥΟ 

 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης και διαπιστώθηκε η ομαλότητα αυτών.  

ΑΔΑ: ΨΔ1Μ7ΛΒ-Χ1Ε



Ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έγινε η καταγραφή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
διαδικασία που ολοκληρώθηκε αυθημερόν και καταχωρήθηκε στον πίνακα 1 που συνοδεύει το παρόν 
πρακτικό. 
Κατά τον ενδελεχή έλεγχο όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων οικονομικών 
φορέων, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας διαπίστωσε α) ότι υποβλήθηκαν 
στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα έγγραφα (πρωτότυπα ή αντίγραφα), ήτοι νόμιμα 
και εμπρόθεσμα, β) ότι είναι πλήρη και αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γ) ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 
74 του Ν.4412/2016.  
 Ακολούθως, η Ε.Δ. ολοκλήρωσε τη σύνταξη του παρόντος Πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης (σε ενιαίο στάδιο), όπως προβλέπει η πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, με το οποίο προτείνει στην αναθέτουσα 
αρχή την λήψη μιας απόφασης για:  
Α)  την ανάδειξη ως αναδόχου τον οικονομικό φορέα «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ», και  
Β) την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ» στον οικονομικό φορέα 
«ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» με προσφορά δαπάνης εργασιών 164.364,80€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) και μέση 
έκπτωση 12,00 %. 
 Το παρόν Πρακτικό, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4412/2016 και υπογράφεται σε έξι 
(6) αντίτυπα, ως ακολούθως:». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω,  η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 
«Αποκατάσταση Βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Θάσου μετά από έντονες 
βροχοπτώσεις», σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας 
«ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Ε» Τεχνική  εταιρεία» με προσφορά δαπάνης εργασιών 164.364,80 € πλέον Φ.Π.Α. 
(24%) και με   έκπτωση 12 %. 

 
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης και Ταπατζάς Εμμανουήλ 
ψήφησαν θετικά αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε θετικά με την παρατήρηση να ενημερωθούμε 
αναφορικά με τα σημεία των παρεμβάσεων. Επισημαίνουμε ότι το ίδιο θέμα υπήρχε στην 11η συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, με τον ίδιο ακριβώς τίτλο και αντικείμενο αλλά με προϋπολογισμό 230.000,οο 
Ευρώ. Παρακαλούμε για τις δικές σας διευκρινίσεις.  

 
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 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, του έργου: 
«Αποκατάσταση Βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Θάσου μετά από έντονες βροχοπτώσεις», 
προϋπολογισμού: 164.364,80€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) και με έκπτωση 12 % και συγκεκριμένα: Α)  την 
ανάδειξη ως αναδόχου τον οικονομικό φορέα «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ», και  
Β) την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ» στον οικονομικό φορέα 
«ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» με προσφορά δαπάνης εργασιών 164.364,80€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) και μέση 
έκπτωση 12,00 %. 
 
Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος, αναφέροντας τα εξής:« Όπως 
επισήμανα στην υπ αριθ 221/2020 απόφαση της ΟΕ  «Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
όπως αυτός ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το αρ. 32 αυτού παρ. 2γ σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές, ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
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διαπραγμάτευση. Η ολιγωρία της Πολιτείας (που χρειάστηκε τρεις μήνες για να απαντήσει στο αίτημα της 
Περιφέρειας) δεν μπορεί να αιτιολογήσει την διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/16» 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  281/2020. 
 

                       
                   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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