
 
 

 
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 3/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 58/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής 
Διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από διασταύρωση με δημοτική οδό Σκαρή – 
Κτηνιατρείου Καλαμπακίου μέχρι σφαγεία Αγ. Αθανασίου μήκους 1.000 μέτρων», προϋπολογισμού 
μελέτης με Φ.Π.Α. 85.000,00 ευρώ. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 23 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 12/17-1-2020 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) Τσαλικίδης 
Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης αναπληρωματικό μέλος, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος 
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 5) Ναλμπάντης Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 6) 
Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 8) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος,  10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και  11) Ζαμπουνίδης Ιωάννης αναπληρωματικό 
μέλος. 
    Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 2) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης μέλος και 3) Γρανάς Αρχέλαος μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 58: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Δράμας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 232/13-1-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής:  
Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Το Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης 

2. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ 
3. Τις διατάξεις το Ν.4412(ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 
4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 καθώς και το Ν.3852/2010 άρθρο 176 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 

του Ν.4071/2012. 
5. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου   «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού  από  διασταύρωση 

με δημοτική οδό Σκαρή – Κτηνιατρείου Καλαμπακίου μέχρι σφαγεία Αγ. Αθανασίου μήκους 
1.000 μέτρων» 

6. Το από 13-01-2020 επισυναπτόμενο το 2ο Πρακτικό Διαγωνισμού 
 

σας διαβιβάζουμε εις διπλούν το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του παραπάνω έργου και 
παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης έγκρισής του και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα της υπ’αριθμ. Πρωτ. 8749 / 16-10-2019 διακήρυξης, το οποίο αναφέρει τα εξής:«Οι 
παρακάτω υπάλληλοι : 
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1) Αναγνώστου Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Δράμας, ως 
πρόεδρος 
2) Τσαούσης Αλέξανδρος, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασαρχείο Δράμας, ως μέλος  
3) Λαλές Ευστράτιος, ΠΕ Γεωπόνων, Δήμος Δράμας, ως μέλος 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 730/2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, απόσπασμα Πρακτικού αριθ. 37/2019 (ΑΔΑ : 9ΞΙ37ΛΒ-
ΝΛΑ) και έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη δημοπρασίας του συγκεκριμένου έργου που εγκρίθηκε με την 
προαναφερθείσα απόφαση, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στο γραφείο 406 της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Δράμας στις 13-1-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ., προκειμένου να προβούμε 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης «Ι ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ 
& ΣΙΑ ΕΕ» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη με ΑΔΑΜ : 19PROC005710664//16-10-2019. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 914/28-11-2019 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Πρακτικό 46/2019), όπως ορίζεται στην 
παράγραφο α του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, είχε καλέσει μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ (ημερ. αποστολής ειδοποίησης 16-12-2019) τον προσωρινό μειοδότη να υποβάλλει εντός 
προθεσμίας δεκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, δηλαδή τα δικαιολογητικά που 
καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της Διακήρυξης. 

Κατά τη συνεδρίασή της Ε.Δ., ο Πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήριά του 
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 86001 
και διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος «Ι ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ & ΣΙΑ ΕΕ» υπέβαλλε ηλεκτρονικά στις 16-
12-2019 (δηλαδή εντός της οριζόμενης 10ήμερης προθεσμίας), μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Επίσης, η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος με το υπ’ αριθ. πρωτ. 10397/17-12-2019 
έγγραφο του προσκόμισε στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας (εντός της οριζόμενης στην 
παράγραφο γ του άρθρου 4.2 3ήμερης προθεσμίας από την ηλεκτρονική υποβολή) τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο. 

Καθώς λοιπόν η ηλεκτρονική υποβολή αλλά και η προσκόμιση σε έντυπη μορφή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης αναδόχου πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και προσηκόντως, η Ε.Δ. προχώρησε στον 
έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε πως αυτά είναι σύμφωνα με τους 
όρους της Διακήρυξης του έργου και του υποβληθέντος ΤΕΥΔ. 
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού  Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 
Την κατακύρωση του έργου: « Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από διασταύρωση με δημοτική οδό 
Σκαρή – Κτηνιατρείου Καλαμπακίου μέχρι σφαγεία Αγ. Αθανασίου μήκους 1.000 μέτρων »,  
προϋπολογισμού μελέτης 85.000,00€ (με Φ.Π.Α),  στον οικονομικό φορέα «Ι ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ & ΣΙΑ ΕΕ» ο 
οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την  τιμή, προσφορά 
συνολικής δαπάνης 31.532,25€ (χωρίς Φ.Π.Α), με μέσο ποσοστό έκπτωσης 54,00% (πενήντα 
τέσσερα τοις εκατό) και πληροί τα κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης του συγκεκριμένου 
έργου». 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του έργου: 
«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από διασταύρωση με δημοτική οδό Σκαρή – Κτηνιατρείου 
Καλαμπακίου μέχρι σφαγεία Αγ. Αθανασίου μήκους 1.000 μέτρων», προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 
85.000,00 ευρώ. 

 
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 συνημμένο Πρακτικό Νο 2 της επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του 
έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από διασταύρωση με δημοτική οδό Σκαρή – Κτηνιατρείου 
Καλαμπακίου μέχρι σφαγεία Αγ. Αθανασίου μήκους 1.000 μέτρων», προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 
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85.000,00 ευρώ και συγκεκριμένα κατακύρωση του παραπάνω έργου: στον οικονομικό φορέα «Ι 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ & ΣΙΑ ΕΕ» ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση την  τιμή, προσφορά συνολικής δαπάνης 31.532,25€ (χωρίς Φ.Π.Α), με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
54,00% (πενήντα τέσσερα τοις εκατό) και πληροί τα κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης του 
συγκεκριμένου έργου. 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  58/2020. 
 

                         
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

 
           ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                   ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
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