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

Αριθ. Απόφασης 61/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας 
(υποέργου): «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Π.Ε. Ξάνθης έτους 2019» του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ.(συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531, προϋπολογισμού 9.994,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 
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 61: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 6363/Ξ-ΔΤΕ- 134/14-1-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής την από 10-1-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:  
Έχοντας υπ’ όψη:  
1.  Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

2.  Το Π.Δ. 144/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 
3.  Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την  αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει. 
4.  Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013). 
5.  Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 
6.  Τον Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και 
λοιπές ρυθμίσεις»,  αρ. 1 παρ. 2. 

7.  Την Απόφαση με αρ. πρωτ. 27313/339/28-2-2019 του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: 690Φ7ΛΒ-
ΗΔΗ)  με την οποία έγινε συμπλήρωση των αποφάσεων ορισμού υποέργων του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-ΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ 
(ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)»  με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531  

8.  Τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας (υποέργου) με τον  τίτλο του θέματος, που συντάχθηκαν 
και ελέγχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και περιλαμβάνουν: 
το τεύχος τεχνικές προδιαγραφές, τον  Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Έντυπο  Οικονομικής 
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Προσφοράς και εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 83186/Ξ-ΔΤΕ- 1952/16-5-2019 Απόφαση της 
Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης. 

9.  Την με αρ. πρωτ. 215348/Ξ-ΔΤΕ-5110/12-12-2019 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας 
(ΑΔΑ: ΩΩΓΙ7ΛΒ-Ν5Δ) & (ΑΔΑΜ: 19PROC006027358 20019-12-13) σύμφωνα με το άρθρο 117 του 
Ν. 4412/2016 και  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, όπως συντάχθηκε από της Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης 

10.  Την παρ. 3 και 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για τη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού 
και της επιτροπής ενστάσεων στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών  

11.  Την αρ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό 
μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την 
ανάθεση ή την αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων», η οποία 
δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2540/Β΄/7-11-2011 . 

12.  Το με αρ. πρωτ. 194165 /Ξ-ΔΤΕ-4600/12-11-2019 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης με το 
οποίο προέκυψαν τρεις (3) υπάλληλοι της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλη της ετήσιας επιτροπής 
διαγωνισμών των προμηθειών της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης και τρεις (3) υπάλληλοι ως μέλη της ετήσιας 
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών. 

13.  Την αριθ. 897/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: 6Ω5Σ7ΛΒ-ΚΕΛ)   με την 
οποία εγκρίθηκε α)η διακήρυξη της προμήθειας (υπο-έργου) του θέματος, β) τα μέλη της ετήσιας 
Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού των προμηθειών και γ)τα μέλη της ετήσιας επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών 

14.  Την από 8-1-2020 διενέργεια του διαγωνισμού του θέματος. 
15.  Το από 8-1-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 9-1-2020 και 

σύμφωνα με αυτό : 
16.  Α) Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος τρείς (3) οικονομικοί φορείς. 

Β)Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό και των έλεγχο των τεχνικών 
προσφορών η επιτροπή έλεγξε την πληρότητα των υπογραφών – μονογραφών στις προσφορές 
των διαγωνιζομένων, καθώς και την ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής 
προσφοράς. Από τον έλεγχο  της πληρότητας: α)των δικαιολογητικών β) των τεχνικών προσφορών 
και γ)της ορθότητας συμπλήρωσης των εντύπων των οικονομικών προσφορών προέκυψε ότι 
γίνονται δεκτές και οι τρείς (3) προσφορές των οικονομικών φορέων: α) ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.,  β) 
BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. γ) ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε. 
Γ) Από τον πίνακα συμμετεχόντων στο διαγωνισμό που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές 
προκύπτει ότι 1ος μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.,  με 
προσφορά ολικής δαπάνης με  Φ.Π.Α.: 4.526,00 €. 
Δ) Σύμφωνα με :  
1) το από 9-1-2020 έγγραφο  του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Φλώρινας (αρ. 
πρωτ. 3743/Ξ-ΔΤΕ-57/9-1-2020 Εισερχομένου στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης) 
2) το από 9-1-2020 έγγραφο της ALPHA BANK καταστήματος  ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. 
3989/Ξ-ΔΤΕ-75/9-1-2020 Εισερχομένου στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης)  
3) το από 9-1-2020 έγγραφο του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ  Αλεξανδρούπολης   
(αρ.  πρωτ.   3789/Ξ-ΔΤΕ-60 / 9-1-2020 Εισερχομένου στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης)  
βεβαιώνεται ότι όλες οι  εγγυητικές επιστολές συμμετοχής είναι έγκυρες. 

  
και επειδή: 

1. Ο οικονομικός φορέας ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε., προσέφερε την οικονομική προσφορά με την  
μικρότερη τιμή, σύμφωνα με το πρακτικό δημοπρασίας και επιπλέον καλύπτει όλες τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό   

2. Σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της διακήρυξης του διαγωνισμού, κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

                                                                        ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Α) την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας (υποέργου): 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» του έργου: 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
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ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000), προϋπολογισμού 9.994,40€ με ΦΠΑ (24%), με 
μειοδότη τον  οικονομικό φορέα  ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. με προσφορά ολικής δαπάνης της προμήθειας  
τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι ευρώ (4.526,00 €) με ΦΠΑ 24%. 
Β) την εξουσιοδότηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ό,τι 
αφορά την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού μειοδότη και των λοιπών συμμετεχόντων στον 
διαγωνισμό. 

    
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: Α) το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας (υποέργου): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000), προϋπολογισμού 9.994,40 € με ΦΠΑ (24%), με μειοδότη τον  οικονομικό 
φορέα  ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. με προσφορά ολικής δαπάνης της προμήθειας  τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια 
είκοσι έξι ευρώ (4.526,00€) με ΦΠΑ 24%. 
Β) την εξουσιοδότηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ότι αφορά 
την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού μειοδότη και των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. 
 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  61/2020. 
 

                         
                       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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