
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 20/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 334/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης Ν. Καρβάλης», προϋπολογισμού 48.387,10 + 11.613,90 
(Φ.Π.Α.) = 60.000,00€. 
 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 22 Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή 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. 1760/15-5-2020 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 Νταντή Φωτεινή. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 334: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της της Π.Ε. 
Καβάλας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 02/οίκ.2304/12-5-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης ….». 
3. Τις διατάξεις του π.δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 
4. Τις διατάξεις του π.δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν…». 
5. Τη με αριθμό Δ.Δ.οίκ.1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 952Β/2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., «Περί 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής…». 
6. Τη με αριθμό 140/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το 
Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2020 το οποίο περιλαμβάνει το έργο του θέματος 
(Κ.Α.Π. Επενδύσεις, Κ.Α.Ε. 9976. Κ.Δ. 182002000). 
7. Τη με αριθμό 03/267/27-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ49Α7ΛΒ-9ΑΥ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Καβάλας για τη δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου. 
8. Τη με αριθμό 239/2020 (ΑΔΑ: ΨΠ8Θ7ΛΒ-ΗΡ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την 
οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή του 
συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος.  

 
Και σύμφωνα με: 
1. Το άρθρο 14 της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο «κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)». 
2. Το άρθρο 4.1 παρ. γ της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο «η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει 
τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται 
την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η 
οποία το εγκρίνει». 
3. Το από 05-05-2020 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης Ν. Καρβάλης», προϋπολογισμού 48.387,10 + 11.613,90 
(Φ.Π.Α.) = 60.000,00€, σύμφωνα με το οποίο όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν κρίθηκαν αποδεκτές, 

ΑΔΑ: 6ΠΥΚ7ΛΒ-Κ4Ζ



μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Τσιρέκας Δημήτριος», με προσφερόμενο 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης είκοσι ένα τοις εκατό (21 %) και προσφορά δαπάνης εργασιών 38.848,69 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24 %) και η Ε.Δ. εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. την ανάθεση 
της σύμβασης στο μειοδότη. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Τη λήψη απόφασης έγκρισης του από 05-05-2020 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για την 
επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης Ν. Καρβάλης», προϋπολογισμού 
48.387,10 + 11.613,90 (Φ.Π.Α.) = 60.000,00 €, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της 
σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Τσιρέκας Δημήτριος», με προσφερόμενο 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης είκοσι ένα τοις εκατό (21%) και προσφορά δαπάνης εργασιών 38.848,69 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24 %).  
 
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης και Ταπατζάς Εμμανουήλ 
ψήφησαν θετικά αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε θετικά, εφόσον υπήρξε συνοπτικός διαγωνισμός και 
ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες ώστε να αναδειχθεί μειοδοτούσα η συγκεκριμένη εταιρεία».  

 
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 από 05-05-2020 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης Ν. Καρβάλης», προϋπολογισμού 48.387,10 + 11.613,90 
(Φ.Π.Α.) = 60.000,00€, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Τσιρέκας Δημήτριος», με προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
είκοσι ένα τοις εκατό (21%) και προσφορά δαπάνης εργασιών 38.848,69€ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).  
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  334/2020. 
 

                       
                   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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