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

Αριθ. Απόφασης 335/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών: 
«Καθαρισμός πρανών, τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου νήσου Θάσου», προϋπολογισμού 
57.864,60€ με ΦΠΑ 24%. 
 
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 335: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Καβάλας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 02/2286/16-5-2020 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. Της υπ’ αρ. Δ.Δ. οικ. 1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026Β’/13-04-2016) απόφασης «Περί παροχής 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Μ.Ε.Π.» στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της ΠΑΜΘ». 

6. Της υπ’ αρ. 205/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία 
εγκρίθηκε η διακήρυξη της παροχής υπηρεσιών του θέματος. 

 
 

Αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Ο φάκελος του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον οποίο η υποβολή των 

προσφορών καθώς και η αποσφράγισή τους πραγματοποιήθηκε στις 12-05-2020.  
2. Το από 12-05-2020 Πρακτικό Ι, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την 

ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» ως μειοδότη για την παροχή των 
υπηρεσιών «Καθαρισμός πρανών, τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου νήσου Θάσου» με 
προσφορά δαπάνης εργασιών 46.665,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  και 57.864,60 € με ΦΠΑ (24%) 

3. Το κριτήριο ανάθεσης όπως αυτό ορίστηκε στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, ήτοι στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

 

ΑΔΑ: 6ΚΠ17ΛΒ-9Υ3



Κατόπιν των ανωτέρω,  η Υπηρεσία 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Τη λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής των υπηρεσιών 
«Καθαρισμός πρανών, τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου νήσου Θάσου», σύμφωνα με το οποίο 
προσωρινός  μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ»  για την παροχή 
των υπηρεσιών «Καθαρισμός πρανών, τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου νήσου Θάσου» με 
προσφερόμενη δαπάνη υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 57.864,60€. 

 
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης και Ταπατζάς Εμμανουήλ 
ψήφησαν θετικά αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε θετικά, διότι όπως προαναφέρθηκε στο 4ο θέμα, 
αποτελεί προτεραιότητα για την παράταξή μας η εύρυθμη λειτουργεία του νησιού, εν όψει της τουριστικής 
περιόδου, παρόλο που υπήρξε μια μόνο εταιρεία στη διαγωνιστική διαδικασία. Με την παρατήρηση ότι 
υπήρξε κωλυσιεργία από την πλευρά της διοίκησης». 

 
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  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 10 υπέρ και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει του Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής των υπηρεσιών «Καθαρισμός πρανών, 
τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου νήσου Θάσου», σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης 
αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» για την παροχή των υπηρεσιών 
«Καθαρισμός πρανών, τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου νήσου Θάσου» με προσφερόμενη δαπάνη 
υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 57.864,60€. 

  
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος, ψηφίζοντας κατά  και ο οποίος με 
έγγραφό του ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Οι δημοπρατούμενες υπηρεσίες αφορούν «στην κοπή της 
βλάστησης, αποψίλωση, κοπή δέντρων, καθαρισμός κλπ, με απομάκρυνση αυτών από τους χώρους του 
έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, που αφενός μειώνουν ή δυσχεραίνουν την 
ορατότητα των οδηγών, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζουν την ορατότητα στην κατακόρυφη και 
οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου. Επιπλέον προβλέπεται να γίνει καθαρισμός πρανών και τάφρων 
από παντός είδους αντικείμενα που παρεμποδίζουν την ομαλή απορροή των υδάτων και γενικά την καλή 
λειτουργία της οδού.» Την ίδια στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη το έργο Επισκευή, καθαρισμός και συντήρηση 
οδικού δικτύου  νήσου Θάσου Νομού Καβάλας ΚΑΕ : 2014ΕΠ53100006 προϋπολογισμού 500.000€ με 
ανάδοχο την εταιρεία ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ (33,84% έκπτωση στο δημόσιο διαγωνισμό). Η σύμβαση του 
έργου υπεγράφη στις 25-2-2019 περιλαμβάνει και εργασίες σαν αυτές που αναφέρονται στην «παροχή 
υπηρεσιών» «Καθαρισμός πρανών, τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου νήσου Θάσου». Στο 
συνοπτικό διαγωνισμό η εταιρεία ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ ήταν η μόνη που συμμετείχε με έκπτωση μόλις 
3,5%, έκπτωση ιδιαίτερα χαμηλή για το είδος των εργασιών. Επισημαίνω ότι ακόμη κι αν υπήρξαν 
μεγαλύτερες ανάγκες για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών αυτές θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν 
στα πλαίσια του μεγάλου έργου που ήδη είναι σε εξέλιξη επ ωφελεία της Περιφέρειας λόγω της έκπτωσης 
του 33,84%. Επισημαίνω επίσης ότι το φθινόπωρο του 2019, εργασίες αποχιονισμών στη Θάσο, που πάλι 
ήταν ενταγμένες στο ως άνω δημόσιο έργο, επιχειρήθηκε να ανατεθούν με μηδενική έκπτωση κατόπιν 
συνοπτικού διαγωνισμού και πάλι στην εταιρεία ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ. Περαιτέρω επισημαίνω ότι δεν 
υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Πρακτικά σημαίνει ότι οι εργολάβοι που 
θα κληθούν να εργαστούν «παρέχοντας υπηρεσίες», δεν θα ξέρουν πότε και εάν θα πληρωθούν για τις 
υπηρεσίες τους! Εάν δε γίνουν πληρωμές χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, τότε 
υπάρχει ο κίνδυνος καταλογισμού των πληρωμών αυτών στους υπόλογους των λήψεων των παράτυπων 
αποφάσεων και της εκτέλεσής τους. 

 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  335/2020. 
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                   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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