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Του  Πρακτικού αριθ. 24/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης 418/2020 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού II του Διαγωνισμού, κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – Εξοπλισμός του τελωνείου και της σήραγγας Εξοχής», 
προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 3 Ιουλίου 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. 2381/26-6-2020 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 418: Εισηγούμενη δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Δράμας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 5809/24-6-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: 
Σας διαβιβάζουμε, σε δύο(2) αντίγραφα, το Πρακτικό II του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – 
Εξοπλισμός του τελωνείου και της σήραγγας Εξοχής», προϋπολογισμού 55.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α που πραγματοποιήθηκε με διαδικασίες συνοπτικού διαγωνισμού κατά το 
άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή και παρακαλούμε για την έγκρισή του.  
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 253/2020 (ΑΔΑ : 6ΒΥ17ΛΒ-ΥΩΔ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγκρίθηκαν α. το σχέδιο Διακήρυξης, β. το σχέδιο Προκήρυξης, γ. το 
σχέδιο Περίληψης της Διακήρυξης και δ. η συγκρότηση της επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και την αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 (ΦΕΚ 
Β2540/07.11.2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 343/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας ΑΜΘ(ΑΔΑ: 6Ν3Κ7ΛΒ-Χ18) εγκρίθηκε το Πρακτικό I της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
αναδείχθηκε «προσωρινός ανάδοχος» ο οικονομικός φορέας «Ράδος Κ. Νικόλαος» με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης 5% που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 42.137,10 (χωρίς ΦΠΑ 24%). 
 
Συγκεκριμένα το Πρακτικό ΙΙ αναφέρει τα εξής: «Τα παρακάτω μέλη : 
1. ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. ΠΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Τακτικό μέλος 
3. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Τακτικό 
μέλος , 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) και έχοντας υπόψη : 
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- την υπ’ αριθ. 253/03-04-2020(ΑΔΑ: 6ΒΥ17ΛΒ-ΥΩΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για το έργο «Συντήρηση –Εξοπλισμός Τελωνείου και Σήραγγας Εξοχής» με την 
οποία εγκρίθηκαν:  
α. το σχέδιο Διακήρυξης 
β. το σχέδιο Προκήρυξης  
γ. το σχέδιο Περίληψης της Διακήρυξης και 
δ. η συγκρότηση της επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 του 
Ν.4412/2016 και την αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 (ΦΕΚ Β2540/07.11.2011) απόφαση του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
- την διενέργεια του Διαγωνισμού στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας,  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 19η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ.  
- τη δημοσίευση της διακήρυξης του έργου στο ΚΗΜΔΗΣ η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό                              
ΑΔΑΜ: 20PROC006619270 2020-04-27 
-την υπ’ αριθμ. 343/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ(ΑΔΑ: 6Ν3Κ7ΛΒ-
Χ18) έγκρισης του Πρακτικού I της Επιτροπής του Διαγωνισμού και ανάδειξης «προσωρινού αναδόχου» 
του οικονομικού φορέα «Ράδος Κ. Νικόλαος» 
-το υπ’ αριθμ. 5083/04-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με 
το οποία κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 343/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
ΑΜΘ, σε όλους τους συμμετέχοντες, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail) 
που υποχρεωτικά κατέθεσαν ως μέσο επικοινωνίας κατά την παραλαβή του εντύπου οικονομικής 
προφοράς 
-την υπ’ αριθμ. 5618/18-06-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών «προσωρινού αναδόχου» του 
έργου «Συντήρηση –Εξοπλισμός Τελωνείου και Σήραγγας Εξοχής» στον οικονομικό φορέα «Ράδος 
Κ. Νικόλαος»,  
 συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, στο γραφείο 409 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, 
στις 23.06.2020, ημέρα Τρίτη. 
 Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός του έργου «Συντήρηση –Εξοπλισμός Τελωνείου και Σήραγγας 
Εξοχής», σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, διεξήχθη στις 19 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.μ.  
 Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, κατά σειρά μειοδοσίας, ήταν οι παρακάτω:  

α/α               
(σειρά 

μειοδοσίας) 

 
Επωνυμία οικονομικού φορέα 

 
Ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης 

 
Ποσό 

προσφοράς 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Ράδος Κ. Νικόλαος  5% 42.137,10€ 
2 Παρθενόπουλος Κωνσταντίνος του 

Δημητρίου 
3% 43.024,19€ 

  Με την υπ’ αριθμ. 343/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ(ΑΔΑ: 
6Ν3Κ7ΛΒ-Χ18) εγκρίθηκε το Πρακτικό I της Επιτροπής του Διαγωνισμού και αναδείχθηκε «προσωρινός 
ανάδοχος» ο οικονομικός φορέας «Ράδος Κ. Νικόλαος». 
 Στις 04-06-2020 έγινε η κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 343/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, σε όλους τους συμμετέχοντες: 1. Ράδος Κ. Νικόλαος 2. Παρθενόπουλος 
Κωνσταντίνος του Δημητρίου,   με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail) που 
υποχρεωτικά κατέθεσαν ως μέσο επικοινωνίας κατά την παραλαβή του εντύπου οικονομικής προφοράς. 
 Εφόσον παρήλθε η σχετική πενθήμερη(5) προθεσμία ενδεχόμενης υποβολής ένστασης, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης «Ενστάσεις», ακολούθησε γραπτή πρόσκληση προς 
τον οικονομικό φορέα «Ράδος Κ. Νικόλαος», υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
«προσωρινού αναδόχου», εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών(υπ’ αριθμ. 5618/18-06-2020 έγγραφο), 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 23.2-23.10 
της διακήρυξης.  
 Στις 22-06-2020, ημέρα Δευτέρα, η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού παρέλαβε και υπέγραψε τα 
προσκομισθέντα δικαιολογητικά του «προσωρινού αναδόχου» «Ράδος Κ. Νικόλαος», συνεδρίασε την 
επόμενη μέρα και διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορθά 
συμπληρωμένα και θεωρημένα.  
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 Κατά τον έλεγχο όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών λήφθηκαν υπόψη τα υπ’ αριθμ. 28-09-
2018 (ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) και 2210/1-04-2019(ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφα της Διεύθυνσης 
Νομικών Υπηρεσιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και διαπιστώθηκε ότι: 
-τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τον οικονομικό φορέα με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) είναι ακριβή  
-τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονομικού φορέα 
«Ράδος Κ. Νικόλαος» («προσωρινός ανάδοχος»), υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο και εντός της 
προθεσμίας των δέκα(10) ημερών (υπ’ αριθμ. 5738/22-06-2020 αίτηση)    
-από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα «Ράδος Κ. Νικόλαος»(«προσωρινός ανάδοχος»), 
σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της διακήρυξης. 
  Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ, την έκδοση σχετικής απόφασης κατακύρωσης και την σύναψη σύμβασης του έργου    
«Συντήρηση –Εξοπλισμός Τελωνείου και Σήραγγας Εξοχής» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.000,00 
€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα «Ράδος Κ. Νικόλαος» με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
5% που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 42.137,10 (χωρίς ΦΠΑ 24%) που αναλύεται ως εξής: 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
μετά την έκπτωση σε 

ευρώ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Α’ Χωματουργικά Καθαιρέσεις 458,85 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Β’ Τοιχοποιίες Επιχρίσματα 1.898,10 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Γ’ Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες  28.677,18 
Σύνολο κόστους Εργασιών Σ1: 31.034,13 
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 5.586,14 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2: 36.620,27 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 5.493,04 
Σύνολο δαπάνης του έργου  (Κατά την προσφορά) 42.113,31 
Αναθεώρηση 23,79 
Σύνολο δαπάνης του έργου  (Κατά την προσφορά) 42.137,10 

Η Επιτροπή διαγωνισμού υποβάλλει προς έγκριση στην αναθέτουσα αρχή το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI»  (Άρθρο 4, 
παρ. 4.2α της Διακήρυξης). 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν 
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Δράμας εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί 
αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, η Υπηρεσία 
 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση του Πρακτικού II του Διαγωνισμού, κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης του έργου: 
«Συντήρηση – Εξοπλισμός του τελωνείου και της σήραγγας Εξοχής», προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ 
με 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  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 7 υπέρ  και 3 κατά) 
 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό II του Διαγωνισμού, κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης του έργου: 
«Συντήρηση – Εξοπλισμός του τελωνείου και της σήραγγας Εξοχής», προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα την κατακύρωση στον οικονομικό φορέα «Ράδος Κ. Νικόλαος» με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης 5% που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 42.137,10 (χωρίς ΦΠΑ 24%) 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης και Ταπατζάς 
Εμμανουήλ ψηφίζοντας κατά, αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά. Δεν συμφωνούμε με αυτή τη 
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διαδικασία, της ανάθεσης έργου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς 
βάση την τιμή, διότι είναι ολοφάνερο πως το ποσοστό της έκπτωσης και στις δύο προσφορές είναι 
μηδαμινό. Αν σε αντίθεση περίπτωση είχε προκηρυχθεί διαγωνιστική διαδικασία τα ποσοστά της 
έκπτωσης θα ήταν μεγαλύτερα». 
 
Το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος δήλωσε παρών, αναφέροντας τα εξής: 
«Έχοντας ήδη ψηφίσει «παρών» στην υπ αριθ 343/2020 απόφαση της ΟΕ επαναλαμβάνω την θέση μου 
ότι «Πολλές και διαφορετικές εργασίες συνθέτουν αυτό που ονομάζεται ως «έργο» στην εισήγηση 
(ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, τεχνικές κλπ). Η ένταξή τους σε ένα ενιαίο έργο, φρονώ ότι δεν επέφερε το 
καλύτερο δυνατό διαγωνιστικό αποτέλεσμα. Ας σημειωθεί ότι ο κος Ράδος (που αναδείχθηκε έναντι μίας 
ακόμη προσφοράς μειοδότης με έκπτωση 5%) υπήρξε ο συντηρητής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
τα τελευταία χρόνια». 

 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  418/2020. 
 

                       
                   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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