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Του  Πρακτικού αριθ. 24/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 626/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Θάσου Νομού Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» 
προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα 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/272855/4568/05-10-2021 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 Νταντή Φωτεινή. 
    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 626: Εισηγούμενη το έκτο ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Καβάλας με 
το υπ’ αριθμ. πρωτ: 212661/6362 14.09.2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: 
Έχοντας υπ’ όψη: 
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 αριθ. Δ.Δ. οικ. 1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026/τ.Β’/13-04-2016) απόφασης του Περιφερειάρχη 

ΑΜΘ περί: «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και 

Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 

ΔΔ:οικ. 4099/14-06-2018  (ΦΕΚ 2696/τ.Β’/09-07-2018) απόφαση. 

6. Της υπ’ αρ. 135/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία 

εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου του θέματος. 

7. Της υπ’ αρ. 431/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία 

εγκρίνει το από 28-06-2021 πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος 

ΑΔΑ: Ω3Χ67ΛΒ-22Ε



 
Αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Τον ηλεκτρονικό φάκελο του διαγωνισμού του έργου με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 136747, όπου η 

υποβολή των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 20-04-2021 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών υλοποιήθηκε στις 26-04-2021.  

2. Το Πρακτικό Ι της Ε.Δ. που ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε στις 28-06-2021, 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 

«ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Θάσου Νομού 

Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» με προσφορά δαπάνης εργασιών 298.093,09 € πλέον 

Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 38,97 %. 

3. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση ή προδικαστική προσφυγή επί της αρ. 431/2021 

απόφασης έγκρισης του πρακτικού Ι. 

4. Την υπ’ αρ. οικ. 207794/6213/03-08-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου.  

5. Την από 05-08-2021 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στο σύστημα 

ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» και την από 06-08-2021 υποβολή των ανωτέρω 

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή (αρ. πρωτ. εισερχόμενων 212661/6362/06-08-2021),   από τον 

προσωρινό ανάδοχο. 

6. Το πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. που ολοκληρώθηκε στις 10-09-2021, με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την 

κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «ΕΥ-ΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ». 

7. 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. 4412/2016. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Α) τη λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 
«Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Θάσου Νομού Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας», και  
Β) Την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «ΕΥΦΡΟ-ΣΥΝΙΔΗΣ 
ΑΤΕ» με μέση  έκπτωση 38,97 % και προσφορά δαπάνης εργασιών 298.093,09 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι  
συνολικά 369.635,43 € με Φ.Π.Α. (24%). 
 
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  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Θάσου 
Νομού Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» με μέση  
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έκπτωση 38,97 % και προσφορά δαπάνης εργασιών 298.093,09 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι  συνολικά 
369.635,43 € με Φ.Π.Α. (24%). 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 626/2021. 

 
                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

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