
 
 

 
                                                                                                                 

                                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του  Πρακτικού αριθ. 26/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
Αριθ. Απόφασης 671/2021 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση   για   την   έγκριση   Πρακτικού   Ι   της   Επιτροπής   Διαγωνισμού   του   έργου: 
«Εργασίες   συντήρησης   στο   επαρχιακό   οδικό   δίκτυο   του   ορεινού   όγκου   Ν.   Καβάλας», 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ. (με Φ.Π.Α 24%). 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη 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/293417/4871/22-10-2021 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 Γκουτζερη 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 671: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. 
Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 287315/8962/18-10-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
1. Τον 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. Τον 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. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 
4. Το Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών». 
5. Την υπ’ αρ. Δ.Δ.οικ:1327/30.03.2016 (ΦΕΚ 952Β’/06.04.2016) απόφασης «Περί παροχής ε-
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Μ.Ε.Π.» στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της ΠΑΜΘ». 
6. Την περίληψη Διακήρυξης η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC009083206 
7. Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ο οποίος  δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος 
182492. 
8. Την υπ’ αρ.  504/2021  (ΑΔΑ: 6ΕΟΧ7ΛΒ-Η65) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ με την 
οποία  εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας και ορίστηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού. 
9. Ότι το κριτήριο ανάθεσης όπως ορίστηκε στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού στην πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
Καθώς επίσης: 
α. Τον ηλεκτρονικό φάκελο του διαγωνισμού του έργου. 
β. Το γεγονός ότι η υποβολή των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 20.09.2021 και η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών υλοποιήθηκε στις 23.09.2021. 
γ. Ότι το Πρακτικό Ι της Ε. Δ. που ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε στις 13.10.2021 (ορθή επανάληψη 
στις 18.10.2021), σύμφωνα με το οποίο  η επιτροπή  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την :  
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• Αποδοχή των εξηγήσεων περί χαμηλής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
• Ανάθεση της σύμβασης «Εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού 
όγκου Ν. Καβάλας» στον προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσφορά δαπάνης 
εργασιών 497.172,88 € χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 38,48%. 
 δ. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο  (Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών … μπορεί να ορίζονται η μέθοδος και τα κριτήρια, δυνάμει των οποίων μία προσφορά 
κρίνεται ως ασυνήθιστα χαμηλή… βλ.παρ.6 άρ.88 ν.4412/16)  βάσει του οποίου δύναται να κριθεί η 
προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα ως ασυνήθιστα χαμηλή, κατά τη γνώμη της επιτροπής 
διαγωνισμού οι εξηγήσεις θα μπορούσαν να είναι αποδεκτές. 
Η Προϊσταμένη αρχή καλείται να αποφασίσει σχετικά και δύναται να κρίνει ότι συνιστούν “ασυνήθιστα 
χαμηλές προσφορές” και προσφορές με μικρότερη απόκλιση από το ως άνω όριο ώστε να ζητηθούν 
εξηγήσεις της τιμής και του κόστους που αυτές προτείνουν. 
ε. Το άρθρο 4 §4.2 της διακήρυξης σύμφωνα με 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 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
 
Το πρακτικό Ι αναφέρει τα εξής: «Στην Καβάλα στις 13/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε 
στα γραφεία της Π.Ε. Καβάλας η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016, η 
οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 504/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΟΧ7ΛΒ-Η65) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 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 182492. 
Τα τακτικά μέλη της επιτροπής Μπαλαμώτη Ευαγγελία και Μεταλλίδης Πρόδρομος αδυνατούσαν να 
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού του αναφερόμενου έργου λόγω 
αδείας. 
Μετά τα παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή δια του χειριστή ενημέρωσε το πρώτο και το δεύτερο 
αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή του διαγωνισμού.  
Οπότε, το διαγωνισμό διενήργησαν οι παρακάτω: 
1. Χρυσάνθη Σκοτίδα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος 
2. Ζιώγας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος  
3. Σπαθοπούλου Ήρα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος 
Η πρόεδρος της Ε.Δ. αφού διαπίστωσε την απαρτία και το νόμιμο της σύνθεσης της επιτροπής,  κήρυξε 
την έναρξη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, η οποία σύμφωνα με τη 
διακήρυξη είχε οριστεί η 23-9-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30, ενώ ως ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών είχε οριστεί η 20-9-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30. 
Η Ε.Δ. προέβη εν συνεχεία στις ακόλουθες ενέργειες : 
(i) ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» το σχετικό κατάλογο 
προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους 
προσφέροντες. 
Ο κατάλογος προσφερόντων όπως εκτυπώθηκε από το ΕΣΗΔΗΣ παρατίθεται κατωτέρω: 
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ii) έλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα 
με την παρ.3.5 περ.β του άρθρου 3 της διακήρυξης και την παρ.1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, 
διαπιστώνοντας ότι όλοι οι προσφέροντες υπέβαλαν την απαιτούμενη εγγύηση σε ηλεκτρονική έκδοση 
στον οικείο ηλεκτρονικό (υπο)-φάκελο. 
iii) διαβίβασε το σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην αναθέτουσα αρχή και 
στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες. 
Ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας όπως εκτυπώθηκε από το σύστημα στις 23-9-2021, 
φαίνεται παρακάτω: 
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Αμέσως μετά ελήφθησαν τα ψηφιακά αρχεία που παράχθηκαν αυτόματα από το σύστημα, δηλαδή: i) ο 
έλεγχος ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε μία οικονομική προσφορά και ii) το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς, ώστε να προχωρήσει η αξιολόγηση των προσφορών. Ακολούθως η Ε.Δ. 
προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, στον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, διαπιστώνοντας ότι οι οικονομικές προσφορές 
όλων των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι ορθές ως προς την αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης και 
την ομαλότητα και ως εκ τούτου είναι παραδεκτές. 
Στη συνέχεια η Ε.Δ. έλεγξε, κατά σειρά μειοδοσίας, τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 
διακήρυξης, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών όλες οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές. 
Ακολούθως, για την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού, η Ε.Δ., σύμφωνα με την παρ. (ζ) του 
άρθρου 4.1 της διακήρυξης, έλεγξε την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (μέσω της 
διαθέσιμης διαδικτυακής πύλης του ΤΜΕΔΕ http://www.tmede.gr), προκειμένου να διαπιστωθεί η 
εγκυρότητά τους και εκτύπωσε τις σχετικές βεβαιώσεις. Η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι οι εγγυητικές επιστολές των 
συμμετεχόντων είναι όλες έγκυρες και σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνονται παραδεκτές οι κάτωθι προσφορές των διαγωνιζομένων, 
κατά σειρά μειοδοσίας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό 38,48%, εμφανίζει απόκλιση 
μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των 
παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν (ήτοι, 38,48+28,54+1,00 = 68,02/3 = 22,67 + 10,00 = 33,67 < 
38,48) και τεκμαίρεται ότι συνιστά ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, σύμφωνα με την παρ.5α του άρθρου 88 
του ν.4412/2016. 
Από τον παραπάνω οικονομικό φορέα ζητήθηκε να εξηγήσει την τιμή και το κόστος που προτείνει στην 
προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
πρόσκλησης, η οποία απεστάλη μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.  
Ο οικονομικός φορέας ανταποκρίθηκε στη σχετική πρόσκληση εντός της άνω προθεσμίας και υπέβαλε 
εξηγήσεις με το από 11-10-2021 έγγραφό του, όπου αναλύει την κοστολόγηση του έργου. 
Η Ε.Δ. προέβη στην εκτίμηση των εξηγήσεων του παραπάνω οικονομικού φορέα (σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 88 του ν.4412/2016) κάνοντας τις παρακάτω παρατηρήσεις : 
ι) οι αναλύσεις βασίζονται σε παραδοχές και αποδόσεις μηχανημάτων που δεν μπορούν να ελεγχθούν-
επαληθευθούν πλήρως, 
ιι) τα κόστη μηχανημάτων και προσωπικού που εφαρμόζει είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με τα 
εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια ΟΔΟ-ΑΤΕΟ (όπως αυτά προκύπτουν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες 
τιμαριθμικές-2012), 
ιιι) η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητη πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, λατομείο αδρανών 
υλικών, μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (ΑΕΚΚ) και ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό. 
Δεδομένου ότι δεν υφίσταται το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο  (Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών … μπορεί να ορίζονται η μέθοδος και τα κριτήρια, δυνάμει των οποίων μία προσφορά κρίνεται 
ως ασυνήθιστα χαμηλή… βλ.παρ.6 άρ.88 ν.4412/16)  βάσει του οποίου δύναται να κριθεί η προσφορά του 
εν λόγω οικονομικού φορέα ως ασυνήθιστα χαμηλή, κατά τη γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού οι 
εξηγήσεις θα μπορούσαν να είναι αποδεκτές. 
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Η αναθέτουσα αρχή καλείται να αποφασίσει σχετικά και δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ’ασυνήθιστα 
χαμηλές προσφορές’ και προσφορές με μικρότερη απόκλιση από το ως άνω όριο ώστε να ζητηθούν 
εξηγήσεις της τιμής και του κόστους που αυτές προτείνουν. 
Κατόπιν των ανωτέρω, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.1η της Διακήρυξης, γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού είναι : 
α) η αποδοχή των εξηγήσεων περί χαμηλής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
β) η ανάθεση της σύμβασης «Εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. 
Καβάλας» στον προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσφορά δαπάνης εργασιών 
497.172,88 € χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 38,48%, εφόσον γίνουν αποδεκτές οι εξηγήσεις του 
από την αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Α.Μ.Θ.). 
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω και υποβάλλεται το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (*.pdf) στην 
Αναθέτουσα Αρχή, ως «εσωτερικό» προς έγκριση, δια μέσου του χειριστή του διαγωνισμού, στη 
λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1η της 
Διακήρυξης». 
Μετά τα παραπάνω διαβιβάζουμε στην Οικονομική Επιτροπή  το Πρακτικό Ι της Επιτροπής διαγωνισμού 
και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης ως προς την έγκρισή του για το έργο του θέματος. 
 
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 συνημμένο Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες συντήρησης στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
και συγκεκριμένα: α) αποδέχεται τις εξηγήσεις περί χαμηλής προσφοράς του οικονομικού φορέα 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  
β) αναθέτει την σύμβαση «Εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. 
Καβάλας» στον προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσφορά δαπάνης εργασιών 
497.172,88 € χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 38,48%, εφόσον γίνουν αποδεκτές οι εξηγήσεις του 
από την αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Α.Μ.Θ.). 

 
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα 
ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Η αιτιολόγηση της υψηλής έκπτωσης είναι ανεπαρκής ιδίως σε ότι αφορά το 
εργασιακό κόστος του προσωπικού που θα απασχοληθεί. Δεν είναι δυνατή η αποδοχή προσφοράς που 
εμπεριέχει υποψίες καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας. Σε ανάλογες περιπτώσεις για διαγωνισμό 
υπηρεσιών φύλαξης, ρητά ο νομοθέτης έχει προβλέψει την διαγωνιστική έκπτωση.». 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  671/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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