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Του  Πρακτικού αριθ. 5/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 
 

Αριθ. Απόφασης 89/2020 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 650.000,00 ευρώ. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Φεβρουαρίου 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. 419/31-1-2020 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) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 5) 
Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 6) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 7) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 8) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 9) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και  10) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
    Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 2) Παπαδόπουλος 
Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας 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 τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 89: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Καβάλας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 02/468/οικ./20-1-2020 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 952Β’/06.04.2016) 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. 822/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία 
εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου του θέματος. 
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Αφού λάβαμε υπόψη: 
 

1. Τον ηλεκτρονικό φάκελο του διαγωνισμού του έργου με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 86563, όπου η 
υποβολή των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 15-01-2020 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών υλοποιήθηκε στις 21-01-2020. 

2. Το Πρακτικό Ι της Ε. Δ. που ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε στις 24-01-2020, σύμφωνα με το οποίο 
η Ε.Δ. εισηγείται α) την αποδοχή  των προσφορών, που είναι σύμφωνες με τους όρους της 
διακήρυξης όπως φαίνονται στον πίνακα παραδεκτών προσφορών, β) την ανάθεση της σύμβασης 
στο μειοδότη «ΜΑΓΓΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» για την κατασκευή του έργου 
«Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» με προσφορά 
δαπάνης εργασιών 146.239,43 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 72,10 %. 

3. Το άρθρο 4 §4.2 της διακήρυξης κατά το οποίο η Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) 
αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4412/16. 

4. Το κριτήριο ανάθεσης όπως ορίστηκε στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού στην πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
 
 

Συγκεκριμένα το Πρακτικό Ι αναφέρει τα εξής: « Στην Καβάλα στις 21-01-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 
π.μ. συνήλθε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμό 65/2019 (ΑΔΑ:ΩΙΤ67ΛΒ-541) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Έργο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού είναι να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με α/α 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 86563 και αριθμό δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 19PROC005951524. 
Στον διαγωνισμό ήταν παρόντες:  
1.Ουρανία Ζώνιου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου βαθμίδας A, ως 
Αναπληρώτρια Προέδρου 
2. Ηλίας Τσαγκαλίδης, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος του Δήμου Καβάλας 
Βαθμίδας Α, ως μέλος  
3. Κωνσταντίνος Δουκίδης, Γεωπόνος ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Καβάλας βαθμίδας A, ως μέλος 
Η Αναπληρώτρια προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού διαπίστωσε την απαρτία. 
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 15-
01-2020 ημέρα Τετάρτη & ώρα 9:30 π.μ. και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίστηκε η 21-01-2020 ημέρα Τρίτη & ώρα 9:30 π.μ. 
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός διεξήχθη μέσω της διαδικτυακής πύλης με URL www.promitheus.gov.gr, και 
της επέκτασης του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια έργα.  
Ο πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής κος Σταύρος Παπαδόπουλος διαβίβασε, μετά την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών και πριν την αποσφράγιση αυτών, τον 
φάκελο διαγωνισμού και την κυριότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο 
χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού ήτοι στην Αν. Προέδρου κα Ουρανία Ζώνιου. Εν συνεχεία η Αν. 
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού αφαίρεσε τον κ.Σταύρο Παπαδόπουλο από τον πίνακα χρηστών 
ώστε να μην έχει πρόσβαση στα στοιχεία των προσφορών του εν λόγω Διαγωνισμού μέχρι την έκδοση 
του σχετικού πρακτικού της ΕΔ. 
Πριν προχωρήσει η Ε.Δ. στις προβλεπόμενες διαδικασίες αποσφράγισης των υποβληθέντων προσφορών 
του διαγωνισμού, η Αν. Πρόεδρος της Ε.Δ. προέβη σε ενέργειες επισκόπησης στοιχείων των 
σφραγισμένων προσφορών. Η Αν. Πρόεδρος πιστοποίησε ότι έχουν υποβληθεί προσφορές από 
συγκεκριμένους Οικονομικούς φορείς και ότι οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες. 
Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των οικονομικών προσφορών, η Αν. Πρόεδρος και εν συνεχεία τα μέλη της Επιτροπή καταχώρησαν στο 
ΕΣΗΔΗΣ τα στοιχεία σύνδεσης τους, ήτοι όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Κατόπιν επέλεξαν τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 86563. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε 
τους ψηφιακούς φακέλους των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών 
χωρίς να παρέχει πρόσβαση στους προσφέροντες. 
Σε αυτό το χρονικό σημείο η αν. πρόεδρος της Ε. Δ. α) εκτύπωσε από το σύστημα τον πίνακα 
συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, β) κοινοποίησε τον ανωτέρω πίνακα σε όλους τους συμμετέχοντες 
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δια μέσου της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του συστήματος και γ) ανήρτησε τον εν λόγω πίνακα στο 
χώρο των συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους. 
Ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας όπως εκτυπώθηκε από το σύστημα στις 21-01-2020, 
φαίνεται παρακάτω: 

 
 
 
Αμέσως μετά η αν. Πρόεδρος εκτύπωσε, τα ψηφιακά αρχεία που παράχθηκαν αυτόματα από το σύστημα, 
ήτοι i) τον έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε μία οικονομική προσφορά, ii) 
την ανασκόπηση του διαγωνισμού και iii) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, ώστε να προχωρήσει στην 
αξιολόγηση των προσφορών.  
Ακολούθως η Ε.Δ. προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, στον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης διαπιστώνοντας ότι οι προσφορές όλων των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι παραδεκτές και ομαλές.  
Την ίδια μέρα η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε, κατά σειρά μειοδοσίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 24.2 της Διακήρυξης του διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον μειοδότη. 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων, προέκυψε ότι οι «ΜΑΓΓΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», «Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» & «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» δεν 
συμπλήρωσαν τα στοιχεία που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ ενότητα Α του ΤΕΥΔ, το τελευταίο εδάφιο 
σχετικά με την αναφορά των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά. Με το από 21/01/2020 έγγραφο οι εν λόγω συμμετέχοντες προσκλήθηκαν, δια του πεδίου 
«Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλλουν εντός 7 ημερών συμπληρωματικά 
στοιχεία στην εν λόγω πλατφόρμα.  
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Οι ανωτέρω συμμετέχοντες, υπέβαλλαν εμπρόθεσμα, μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ, τις απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις οι οποίες είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της 
Διακήρυξης.  
Οι υπόλοιποι  προσφέροντες υπέβαλαν εξ αρχής και  εμπρόθεσμα, μέσω του υποσυστήματος 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Διακήρυξης.  
Για την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού, η Επιτροπή Διαγωνισμού α) έλεγξε την εγκυρότητα των 
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που εκδόθηκαν ηλεκτρονικά από το ΤΜΕΔΕ, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης http://www.tmede.gr και συγκεκριμένα την online εφαρμογή «e-Εγκυρότητα» εκτυπώνοντας 
ταυτόχρονα την ψηφιακή βεβαίωση γνησιότητας για κάθε εγγυητική, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 
5 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 1ζ της Διακήρυξης. 
Η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι οι εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων που εκδόθηκαν ψηφιακά από το 
ΤΜΕΔΕ είναι όλες έγκυρες και σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει ο πίνακας των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους 
κρίνονται παραδεκτές και έχει ως εξής:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

Έκπτωσης 
1 ΜΑΓΓΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 72,10 % 

2 MAYCON ANVNYMH EMPORIKH &TEXNIKH ETAIREIA me diakritik;o t;itlo MAYCON 
HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A 70,00 % 

3 Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 63,00 % 
4 ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 60,10 % 

5 ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ.«ME.KON. Α.Ε.» 41,20 % 

6 ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25,05 % 
7 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3,00 % 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού υπογράφει το πρακτικό ψηφιακά με προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή και:  
Εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ.:  
Την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη «ΜΑΓΓΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» για την 
κατασκευή του έργου «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. 
Καβάλας» με προσφορά δαπάνης εργασιών 146.239,43 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 72,10 
%. 
Υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο προς έγκριση, ως «εσωτερικό», μέσω 
της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 4.1.η του άρθρου 
4 της Διακήρυξης». 
 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαγράμμιση 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας», σύμφωνα με το οποίο προσωρινός  
μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΜΑΓΓΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» για την 
κατασκευή του έργου «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» 
με προσφορά δαπάνης εργασιών 146.239,43€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 72,10 %. 

 
 

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 Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαγράμμιση εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 650.000,00 ευρώ., 
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σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΜΑΓΓΛΙΩΤΟΥ 
ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» για την κατασκευή του έργου «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» με προσφορά δαπάνης εργασιών 146.239,43€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) 
και μέση έκπτωση 72,10 %. 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  89/2020. 
 

                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

 
         ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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