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

Αριθ. Απόφασης 644/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή 
προσωρινού αναδόχου της σύμβασης προμηθειών: «Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, ανακατασκευή 
μερών και επαναφορά σε πλήρη  λειτουργία, των εκτός  λειτουργίας αναβατήρων του Χ.Κ.  Φαλακρού» 
προϋπολογισμού 725.920,80 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 644: Εισηγούμενη το εικοστό τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π. Ε. Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 9161/01.10.2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής  τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. To N.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 του 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. Το φάκελο με τα στοιχεία της υπηρεσίας του θέματος 
6. Το από 01-10-2021 επισυναπτόμενο Πρακτικό του Διαγωνισμού  που ανέφερε τα εξής : «1. 
Λαμπριανίδης Αθανάσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός2. Ουζούνης Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.3. 
Δέρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.ορισθέντες ως επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 
της ανωτέρω υπηρεσίας με την με αριθ. 470/27-07-2021 (ΑΔΑ: 6Ι587ΛΒ-56Σ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 28-09-2021 και ώρα 10:00 
στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή 
του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της 
σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, ανακατασκευή μερών και επαναφορά 
σε πλήρη λειτουργία, των εκτός λειτουργίας αναβατήρων του Χ.Κ.Φαλακρού» σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην με αριθ. ΔΤΕ 7740/17.08.2021 Διακήρυξη και τα λοιπά διευκρινιστικά έγγραφα προς 
τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς για το διαγωνισμό με αριθ. 135032, ήτοι (α) το με αριθ. πρωτ. 
7825/20.08.2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο  αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό φάκελο των  
συνημμένων εγγράφων και παρατηρήσεων στο ΕΣΗΔΗΣ στις 23.08.2021 και απεστάλη στους 
ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς με τη λειτουργικότητα ‘’Επικοινωνία’’ και (β)  το με αριθ. πρωτ. 
8547/09.09.2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής η οποία  αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό φάκελο των  
συνημμένων εγγράφων και παρατηρήσεων στο ΕΣΗΔΗΣ στις 09.09.2021 και απεστάλη στους 
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ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς με τη λειτουργικότητα ‘’Επικοινωνία’’ μετά από ερώτημα για παροχή 
διευκρινίσεων οικονομικού φορέα. 
Ο διαγωνισμός της προαναφερθείσας Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 
αυτή και τα διευκρινιστικά έγγραφα προς τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς που 
προαναφέρθηκαν, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) 
και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 135032. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 23-09-2021 και 
ώρα 23:59΄. 

Κατά τη συνεδρίασή της η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών αφού 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) 
και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 135032 και διαπίστωσε αφενός ότι ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) 
προσφορά από τον παρακάτω οικονομικό φορέα:  

α/α Οικονομικός φορέας Ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφοράς 
1 ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ 22/09/2021   15:44:18 

 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 
στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής καταχώρησαν σε ειδική φόρμα του 
συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) 
προκειμένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο 
σύστημα των διαπιστευτηρίων), η προσφορά αποσφραγίσθηκε ως διαγωνισμός ενός σταδίου, σύμφωνα τις 
διευκρινήσεις προς τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς που δόθηκαν με το έγγραφο  με αριθ. 
πρωτ. 7825/20.08.2021 της Αναθέτουσας Αρχής αφού κατά τα  οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την παράγραφο 3.1. της Διακήρυξης της πράξης του θέματος, η 
διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών γίνεται σε ένα στάδιο, και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο 
υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά», οποίος περιείχε όλα τα έγγραφα της προσφοράς δηλαδή όσα 
αναφέρονται ως περιεχόμενα του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και όσα 
αναφέρονται ως περιεχόμενα του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους και ο έλεγχος με τη σειρά που περιγράφεται στη Διακήρυξη.  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση ως άνω της προσφοράς η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε 
λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος: 
 

α/α Οικονομικός φορέας Α/Α προσφοράς συστήματος 

1 ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ 237016  

 
Ο οικονομικός φορέας «ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ» προσκόμισε επίσης εμπρόθεσμα φάκελο, ο οποίος έλαβε 
αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου ΔΤΕ 8989/24-09-2021, με τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία, σε έντυπη 
μορφή, που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο. 
Η επιτροπή μονόγραψε τον κλειστό φάκελο της προσφοράς και προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς μονογράφοντας όλα τα φύλλα του φακέλου της 
προσφοράς.  
Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών η επιτροπή διαπίστωσε ότι η παραπάνω προσφορά 
με α/α 237016 είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξει τη γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του 
οικονομικού φορέα «ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ» απέστειλε διαβιβαστικό έγγραφο προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ» με αριθ. πρωτ. 9095/29.09.2021. 
Σε απάντηση του εγγράφου αυτού η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» απέστειλε το 30.09.2021 έγγραφο που έλαβε 
αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 9158/01.10.2021 με θέμα «Εγκυρότητα Εγγυητικής Επιστολής» στο 
οποίο επιβεβαιώνει τη γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΥΙΟΙ Ν 
ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ» και προχώρησε στην αξιολόγησή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 της 
Διακήρυξης. Συγκεκριμένα η Επιτροπή έκρινε αποδεκτή την παραπάνω προσφορά αφού διαπίστωσε ότι 
πληροί τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.  
Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε την οικονομική προσφορά και προχώρησε στην αξιολόγησή της σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4 της Διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά περιείχε σε αρχεία μορφής .pdf 
την παραγόμενη από το σύστημα Οικονομική Προσφορά και συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής 
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προσφοράς του Παραρτήματος IV της Διακήρυξης ψηφιακά υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του οικονομικού φορέα “ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ”. 
 
Η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της Διακήρυξης έχει ως εξής : 
 

 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα “ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ” 
πληροί τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και επειδή είναι η μοναδική προσφορά αναδεικνύεται ως η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού  
 

εισηγείται 
προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ την έγκριση του  Πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο 
«Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, ανακατασκευή μερών και επαναφορά σε πλήρη λειτουργία, των εκτός 
λειτουργίας αναβατήρων του Χ.Κ.Φαλακρού» και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού 
φορέα “ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ”, με προσφορά  573.731,20 €  χωρίς ΦΠΑ (έκπτωση 2,00 %) ή 711.426,69 
με το ΦΠΑ.»       
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Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό  της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου της 
σύμβασης προμηθειών «Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, ανακατασκευή μερών και επαναφορά σε 
πλήρη λειτουργία, των εκτός λειτουργίας αναβατήρων του Χ.Κ.Φαλακρού»  και παρακαλούμε για την 
έκδοση απόφασης έγκρισής τους και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της 
υπ΄αριθ. πρωτ. 7740/17.08.2021 Διακήρυξης. 
 
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 

Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου της σύμβασης 
προμηθειών: «Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, ανακατασκευή μερών και επαναφορά σε πλήρη  
λειτουργία, των εκτός  λειτουργίας αναβατήρων του Χ.Κ.  Φαλακρού» προϋπολογισμού 725.920,80 ευρώ 
με Φ.Π.Α και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα “ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ”, με 
προσφορά  573.731,20 €  χωρίς ΦΠΑ (έκπτωση 2,00 %) ή 711.426,69 με το ΦΠΑ.»       
 
 
Μειοψήφησαν  τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος,  
Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής:«ψηφίζουμε αρνητικά, διότι στη 
διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχε μόνο μία εταιρεία και όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις με αυτόν τον 
τρόπο δεν αναπτύσσεται ο υγιής ανταγωνισμός. Επιπλέον η έκπτωση που προσφέρεται από την 
συμμετέχουσα εταιρεία είναι σχεδόν μηδαμινή, 2%. Θα πρέπει να κηρυχθεί ο διαγωνισμός άγονος και να 
υλοποιηθεί εκ νέου η διαγωνιστική διαδικασία. τα 
 
Παρών δήλωσε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  Χατζηπέμου Χρήστος αναφέροντας  τα εξής: 
«ΠΑΡΩΝ: Γιατί απουσιάζει ο σχεδιασμός για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση του Φαλακρού».  
 

 
 
 Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 644/2021. 

 
                       
                   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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