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

 
Αριθ. Απόφασης 428/2020 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ακύρωσης της με αριθμό 258/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σε συμμόρφωση με την με αριθμό 702/2020 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)  

 
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 428: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η- 4580/24-6-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 
24-6-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:  
Έχοντας υπόψη:  
i. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» 
ii. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
iii. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του 
iv. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
v. Την με ΑΔΑΜ 19REQ004782386/2019-4-12 πρόταση ένταξης έργου. 
vi. Την με ΑΔΑΜ 19REQ004878874/2019-5-2  απόφαση έγκρισης ένταξης του έργου στο Π.Δ.Ε.  
vii. Την διακήρυξη σε ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση την τιμή μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) του έργου του θέματος που είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 85745, με αριθμ. Πρωτ. της διακήρυξης Η-
9338/31-10-2019 & ΑΔΑΜ:19PROC005784280/2019/11-1, που εγκρίθηκε με υπ’ αριθμ. 767/2019 
απόφαση της Ο.Ε., καθώς και την αντίστοιχη επιτροπή για την διενέργεια της ανοιχτής διαδικασίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

viii. Το από 12-12-2019 1ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας της Ανοικτής Διαδικασίας, που διεξήχθη 
ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την ανάδειξη του Οικονομικού 
Φορέα «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προσωρινού Αναδόχου με 
έκπτωση 47,16%.  

ix. Την υπ’ αριθμ. 49/2020 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνεται το από 12-12-2019 
1ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας της Ανοικτής Διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία:  

ΑΔΑ: 6ΑΦΥ7ΛΒ-616



 Γίνονται δεκτές στη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας οι εταιρείες «ΑΛΦΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.»,«ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.», και «ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».   

 Αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» προσωρινός ανάδοχος με έκπτωση 47,16%. 

x. Το από 16-3-2020 2ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτού διαγωνισμού, που διεξήχθη 
ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση του 
διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
με ποσοστό έκπτωσης 47,16%. 

xi. Την υπ’ αριθμ. 258/2020 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνεται το από 16-3-2020 
2ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας της Ανοικτής Διαδικασίας και σύμφωνα με την οποία 
κατακυρώνεται το έργο του θέματος στον οικονομικό φορέα «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α/Α καταθ. 137286 με ποσοστό έκπτωσης 47,16%. 

xii. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή κατά την έλευση χρονικής περιόδου υποβολής ενστάσεων 
διάρκειας 10 ημερών και σύμφωνα με τη διακήρυξη, έλαβε εμπρόθεσμα στις 21-4-2020 από τον 
Οικονομικό Φορέα, «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» την Προδικαστική Προσφυγή κατά 
της υπ' αριθμ. 258/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με συνημμένα 
τα δικαιολογητικά που αναφέρει σ΄αυτή, καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου μέσω της 
ηλεκτρονικής δ/νσης Γενικής  Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων. 

xiii. Στις 22-4-2020, ο Οικονομικός Φορέας, «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», υπέβαλε μέσω 
του ηλεκτρονικού υποσυστήματος επικοινωνίας του διαγωνισμού την εν λόγω Προδικαστική 
Προσφυγή. 

xiv. Στην επόμενη εργάσιμη ημέρα στις 23/4/2020, η υπηρεσία μας προέβει στην ηλεκτρονική κατάθεση 
της προσφυγής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική δ/νση aepp@aepp-
procurement.gr της ΑΕΠΠ. 

xv. Ακολούθως την ίδια ημέρα (23/4/2020) κοινοποιήθηκε η προσφυγή από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω 
του συστήματος στους ενδιαφερόμενους που θίγονται από την αποδοχή της προαναφερθείσας 
προσφυγής («ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.», και ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 

xvi. Στην Προδικαστική Προσφυγή της η εταιρεία, «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» αναφέρει 
ότι για τον Οικονομικό Φορέα «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν 
αποδείχθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 
διακήρυξης και συγκεκριμένα αναφέρεται στις παραγράφους Α.2, Α.2α και Α.4θ του άρθρου 22. 

xvii.  Κατόπιν η Υπηρεσία (Αναθέτουσα Αρχή) στις 30-4-2020 έστειλε την κοινοποίηση της προσφυγής, 
το αποδεικτικό της κοινοποίησης προς τους συμμετέχοντες, τις απόψεις της Υπηρεσίας καθώς και 
τα δικαιολογητικά της διαγωνιστικής διαδικασίας, επί της προσφυγής στην ηλεκτρονική δ/νση 
aepp@aepp-procurement.gr της ΑΕΠΠ. 

xviii. Την υπ’ αριθμ. 702/2020 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σχετικά με την από 22-4-2020 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού 
Φορέα «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά της υπ’ αριθμ. 258/2020 απόφαση της 
Ο.Ε. της Π.Α.Μ.Θ., σύμφωνα με την οποία δέχεται πλήρως την προδικαστική προσφυγή της 
εταιρείας «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ακυρώνει την προσβαλλόμενη υπ’ 
αριθμ. 258/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και επιστρέφει στον προσφεύγοντα το κατατεθειμένο παράβολο.  
Και επειδή:  

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, προβλέπεται ότι «οι αναθέτουσες 
αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ».  
 Με την απόφαση 38,00 % της Αρχής, απορρίπτεται η εταιρεία «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  
 Γίνονται  δεκτές στη συνέχεια της διαδικασίας οι εταιρείες «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.» και «ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 
2. Σε εφαρμογή της 702/2020 απόφαση της Αρχής,  αλλάζει ο πίνακας μειοδοσίας των οικονομικών 

φορέων και διατυπώνεται ως ακολούθως:  
α/α α/α 

κατάθεσης 
Επωνυμία προσφέροντα Ποσοστό 

1 135634 ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 38,00 % 
2 136690 ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27,25 % 

    
Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία  
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ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 702/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: 
α) Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 258/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την οποία κατακύρωνε το έργο του θέματος στην εταιρεία 
«ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.». Συνεπώς, η εταιρεία «ΑΛΦΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» αποκλείεται από τη συνέχεια της διαγωνιστικής 
διαδικασίας και  γίνονται δεκτές στη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας οι εταιρείες «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και «ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».   
β) Αναδεικνύεται ο Οικονομικός Φορέας «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», με Α/Α κατάθεσης 
135634 ως προσωρινός ανάδοχος του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019» του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 (Α/Α συστήματος 85745), με ποσοστό 
έκπτωσης 38,00 % (τριάντα οχτώ %). 
 
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης και Ταπατζάς Εμμανουήλ 
ψήφησαν κατά αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε θετικά. Για άλλη μια φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με 
τα λάθη και τις παραλήψεις της διοίκησης της περιφέρειας. Το αποτέλεσμα της μη τήρησης της τυπικής 
διαδικασίας του διαγωνισμού είναι η σημερνή ακύρωση της προηγουμένης απόφασης της Οικονομική 
Επιτροπής. Επιτέλους, θα πρέπει η διοίκηση της περιφέρειας να λειτουργεί με διαφάνεια και προς όφελος 
των πολίτων και των επιχειρηματιών της περιφέρειά μας».  

 
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 
 

Σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 702/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: 
α) Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 258/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την οποία κατακύρωνε το έργο του θέματος στην εταιρεία 
«ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.». Συνεπώς, η εταιρεία «ΑΛΦΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» αποκλείεται από τη συνέχεια της διαγωνιστικής 
διαδικασίας και  γίνονται δεκτές στη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας οι εταιρείες «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και «ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».   
β) Αναδεικνύεται ο Οικονομικός Φορέας «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», με Α/Α κατάθεσης 
135634 ως προσωρινός ανάδοχος του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019» του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 (Α/Α συστήματος 85745), με ποσοστό 
έκπτωσης 38,00 % (τριάντα οχτώ %). 

 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  428/2020. 
 

                       
                   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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