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Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 23/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 
 

Αριθ. Απόφασης 587/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών του  συνοπτικού διαγωνισμού 1/2021 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, διά της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας για τη δράση: «Καταγραφή, ανάδειξη και προβολή παραδοσιακών γεφυριών Π.Ε. 
Δράμας» συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.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), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/13-9-2021 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, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό 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 587: Εισηγούμενη το έκτο ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της Π. Ε. Δράμας με το υπ’ 
αριθμ. πρωτ: 232530/2226/30-8-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψη:   
1. To άρθρο 186 παρ. ΙΙ Δ του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) όπως ισχύει. 
2. Το ΠΔ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α’/27-
12-2010) όπως ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν 
4. Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.-Θ. με αριθμό 362/2021 στις 14-6-2021 της 
έγκρισης του σχεδίου διακήρυξης και των επιτροπών αξιολόγησης / ενστάσεων με ΑΔΑ: 6ΒΒ57ΛΒ-ΠΟΥ.  
5. Την προκήρυξη του διαγωνισμού 1/2021 με ΑΔΑM: 21PROC008835954 30-6-2021. 
6. Την πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής του διαγωνισμού με αριθμό πρωτοκόλλου 
173525/1621 5-7-2021 για την σύνταξη πρακτικού της ως άνω (5) προκήρυξης  
7. Το πρακτικό της 12ης Ιουλίου 2021, με αριθμό 1 της Επιτροπής διενέργειας (6) με αριθμό 
πρωτοκόλλου 187582/1825 15-7-2021 του παραπάνω  διαγωνισμού. 
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και την ολοκλήρωση της Ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
κάτω των ορίων με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την 
υλοποίηση της ως άνω δράσης.  
Το πρακτικό 2 αναφέρει τα εξής: «Στη Δράμα, την Τετάρτη, 26-8-2021 και ώρα 10:00, στον 4ο όροφο στο 
γραφείο 438, της Π.Ε. Δράμας, 1ης Ιουλίου 1, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 
προσφορών για την υλοποίηση της δράσης “ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ”, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμό 362/2021, 14-6-2021, 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης της παρεχόμενης υπηρεσίας για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης και συγκροτήθηκαν οι 
επιτροπές διενέργειας και ενστάσεων του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΒΒ57ΛΒ-ΠΥΟ).  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι: 
1. Σωφρονιάδης Χαράλαμπος (ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού), πρώτο τακτικό μέλος και πρόεδρος 

της Επιτροπής.  

2. Ζαφείρη Ευτυχία (ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού), μέλος,  ως αναπληρώτρια του δεύτερου τακτικού 

μέλους Μπραζιώτη Δημήτριου.  

3. Κωνσταντινίδου Παρθένα (ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού), τρίτο τακτικό μέλος. 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Η Επιτροπή στην συνεδρίαση της έλαβε υπόψη την Απόφαση 468/2021 της Οικονομικής Επιτροπής της 
Π.Α.Μ.-Θ. με ΑΔΑ:ΩΧ7Φ7ΛΒ-Υ3Θ, σχετική με την έγκριση του πρακτικού αριθμός ένα (1) της επιτροπής 
του διαγωνισμού και προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμφωνα με τον 
υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που είχαν κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή μετά από εμπρόθεσμη 
πρόσκληση  στον ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟ,  ΔΑΣΟΛΟΓΟ ΕΔΕ, 3Ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ, ΑΦΜ 
050232986 που κρίθηκε προσωρινός ανάδοχος με το παραπάνω πρακτικό. 
     Η Επιτροπή έλεγξε το περιεχόμενο όλων των δικαιολογητικών  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  
δηλαδή με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 ΦΕΚ Α΄74 μετά από την πρόσκληση από την 
Αναθέτουσα Αρχή στον προσωρινό ανάδοχο ήτοι τον ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟ και την εμπρόθεσμη υποβολή 
τους σε φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 225026/2163/20.8.2021 τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.8  αυτής. 
    Αρχικά έγινε έλεγχος των συστάσεων της εταιριών,  τις διαδικασίες εκλογής αυτών, των εκπροσώπων 
των εταιριών απέναντι στον νόμο με εξουσιοδοτήσεις τους, την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τις 
εξουσιοδοτήσεις αυτών μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών στην παρούσα 
προκήρυξη, τις εγγραφές των παραπάνω μεταβολών στο ΓΕΜΗ, τα οποία βρέθηκαν σύμφωνα και 
σύννομα. 
    Κατόπιν έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών του αναδόχου και όλων των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την εγγραφή τους στο οικείο Εμπορικό Επιμελητήριο,  στο ΓΕΜΗ και η ισχύς αυτών, οι 
υπεύθυνες δηλώσεις περί άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας με τον αντίστοιχο ΚΑΔ, τις υπεύθυνες 
δηλώσεις για την μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται ρητώς στο σημείο Προσωπική 
κατάσταση υποψηφίων – Λόγοι αποκλεισμού και την ένορκη βεβαίωση σχετική με αυτό το σημείο του 
εκπροσώπου της εταιρίας έναντι στην Αναθέτουσα Αρχή καθώς και την σχετική υπεύθυνη δήλωση του, τα 
οποία βρέθηκαν σύμφωνα και σύννομα.  
    Ελέγχθηκε η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου και των εταιριών με βεβαιώσεις 
από τις αρμόδιες αρχές δηλαδή την ΔΟΥ και τον ΕΦΚΑ και αντίστοιχα για την εξόφληση οφειλών τους 
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών στην παρούσα προκήρυξη, οι οποίες βρέθηκαν 
σύμφωνες και σύννομες. 
    Ελέγχθηκε η προσκόμιση των πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου Δράμας για τον ανάδοχο και Αθηνών 
περί μη λύσεως των εταιριών, μη πτώχευσης, μη θέσεως σε εκκαθάριση ή ορισμού εκκαθαριστή μέχρι και 
την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών στην παρούσα προκήρυξη και βεβαίωση του ΓΕΜΗ που 
δεν υποκαθιστά το πρώτο.   
    Ελέγχθηκαν τα πιστοποιητικά των μελών της ομάδας Έργου δηλαδή αναλυτικά τους ακαδημαϊκούς 
τίτλους σπουδών πτυχιακών και μεταπτυχιακών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία βρέθηκαν σύμφωνα 
και σύννομα.  
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     Ελέγχθηκε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για τις σχετικές υπηρεσίες εξειδίκευσης της Διακήρυξης 
κατά ISO 9001:2015 ήτοι, υπηρεσίες Δασολόγου.  
     Ελέγχθηκαν οι συμβάσεις και οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων που αναφερόταν και 
περιλαμβάνονταν στο ΤΕΥΔ. 
           Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποφάσισε 
Α)  αποδέχεται ομόφωνα ότι ο ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ πληροί τους όρους της διακήρυξης για την ανάθεση 
σχετικής σύμβασης,    
Β) εισηγείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης την ανάδειξη ως οριστικό ανάδοχο του 
συνοπτικού διαγωνισμού «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΠΕ 
ΔΡΑΜΑΣ» με προϋπολογισμό €50.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% όπως περιγράφεται στην 
Διακήρυξη με αριθμό 1/2021 τον  οικονομικό φορέα τον ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟ,  ΔΑΣΟΛΟΓΟ ΕΔΕ, 3Ο ΧΛΜ 
ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ, με ΑΦΜ 050232986, Δ.Ο.Υ. Δράμας στην τιμή των €49.500,00  
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%, 
Γ) εισηγείται την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στον ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟ,  ΔΑΣΟΛΟΓΟ ΕΔΕ, 
3Ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ, ΑΦΜ 050232986.  
            Το παρόν πρακτικό  συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε η 
Επιτροπή Διαγωνισμού». 
  
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού με αριθμό 2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού 1/2021 με  ΑΔΑM: 21PROC008835954 30-6-2021 με το οποίο 
εισηγείται ως ανάδοχο τον μοναδικό οικονομικό φορέα που υπέβαλλε προσφορά ήτοι τον Παντούλη Φώτιο 
με ΑΦΜ 050232986 με έδρα το 3χλμ  Καλλιφύτου – Δράμας.  
Όπως επισημαίνεται στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016, όπου και ορίζονται οι περιπτώσεις ματαίωσης 
διαγωνιστικών διαδικασιών, δεν προβλέπεται ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, 
οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται κανονικά. Υφίσταται 
δυνατότητα ματαίωσης (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής) εφόσον η μοναδική 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει του άρθρου 106, § 2, περίπτωση  δ'. 
 
 
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 ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 4 κατά) 

 
Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό με αριθμό 2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού 1/2021 με  ΑΔΑM: 21PROC008835954 30-6-2021 με το οποίο εισηγείται ως 
ανάδοχο τον μοναδικό οικονομικό φορέα που υπέβαλλε προσφορά ήτοι τον Παντούλη Φώτιο με ΑΦΜ 
050232986 με έδρα το 3χλμ  Καλλιφύτου – Δράμας.  
Όπως επισημαίνεται στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016, όπου και ορίζονται οι περιπτώσεις ματαίωσης 
διαγωνιστικών διαδικασιών, δεν προβλέπεται ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, 
οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται κανονικά. Υφίσταται 
δυνατότητα ματαίωσης (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής) εφόσον η μοναδική 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει του άρθρου 106, § 2, περίπτωση  δ'. 

 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ,Εξακουστός Κωνσταντίνος και  
Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά και Χατζηπέμου Χρήστος, ψηφίζοντας κατά.  
Τα τρία πρώτα μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, Παρόλο που συμφώνα ν. 4412/2016 δεν 
τίθεται ως λόγος ματαίωσης του συνοπτικού διαγωνισμού, η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, κρίνουμε 
ότι ο διαγωνισμός πρέπει να κηρυχθεί άγονος και να εκκινήσει εκ νέου η διαγωνιστική διαδικασία, καθώς η 
έκπτωση, η οποία προσφέρεται, είναι σχεδόν μηδαμινή (500€) και η μελέτη δεν χρίζει άμεσης 
διεκπεραίωσης.». 
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Ο κ. Χατζηπέμου Χρήστος ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Όχι γιατί διαφωνώ με το περιεχόμενο, αλλά, γιατί το 
πρακτικό 2 έπρεπε να ξανασταλεί πίσω στην Επιτροπή για να το ξαναγράψει καθώς προσβάλει με την 
τσαπατσουλιά της την Περιφέρεια! Αποτελεί κακή αντιγραφή από άλλη διαγωνιστική διαδικασία με την 
συμμετοχή εταιρειών κλπ.». 
 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 587/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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