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

Αριθ. Απόφασης 678/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου με 
τίτλο: «Συντήρηση αποστραγγιστικού δικτύου αγροκτημάτων Δ. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου» του έργου: 
«Αποκατάσταση  ζημιών  &  επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες  στην  Π.Α.Μ.Θ.  (συνέχιση  του έργου 
2012ΣΕ03100000)» προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ. 
 
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 678: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. 
Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 283340/2996/14-10-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής  τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:   
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
2. Το Π.Δ. 144/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την  αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
4. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013) 
5. Τον  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016). 
6. Τον Ν. 4782/2021 (Α' 36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία“, ο οποίος τροποποίησε τον 
Ν.4411/2016. 
7. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 
116/Α/18.06.2005) όπως αυτός ισχύει 
8. Τον Ν.4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις»,  αρ. 1 παρ. 2. 
9. Τον Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα). 
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10. Την με αριθμ. πρωτ. 88882/1469/02-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΩ767ΛΒ-Π4Τ και ΑΔΑΜ :21REQ008617865) 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το υποέργο του θέματος στη ΣΑΕΠ 531, με 
προϋπολογισμό 500.000,00 € και Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005. 
11. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τον  τίτλο του θέματος που εγκρίθηκαν με 
την υπ’ αρ. πρωτ. 165204/1687/25-06-2021  Απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης. 
12. Την υπ’ αριθμ. 434/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ:ΨΔ3Ο7ΛΒ-Ρ70) 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ανωτέρω σχέδιο διακήρυξης και συγκροτείται η Επιτροπή 
Διαγωνισμού 
13. Η υπ’ αριθμ. 200684/2092/27.07.2021 Διακήρυξη η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 28.07.2021 
και φέρει τον αριθμό 21PROC008992491. 
14. Τον ηλεκτρονικό φάκελο δημοπρασίας του έργου με α/α 181978 που δημιουργήθηκε στο σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ_PW 
15. Την υπ’ αριθμ. 246545/2594/10.09.2021 Πρόσκληση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης προς τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού 
16. Το από 11.10.2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο: 

 α. Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό έλαβαν μέρος τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς. 
           β. Μετά τον έλεγχο των προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στο      
           διαγωνισμό, κα ι μετά την αποδοχή των εξηγήσεων σχετικά με την ασυνήθιστα χαμηλή     
           προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ»  από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η   
           κατάταξη των υποψηφίων οικονομικών  φορέων κατά σειρά μειοδοσίας είναι ως εξής: 

Α/Α Α/Α καταθ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

  1. 227093 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ 65,13 % 

  2. 226695 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 41,35 % 

  3. 227195 ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 25,78 % 

  4. 226946 ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε. 25,00 % 

γ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη, δηλαδή στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ»  με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά της, 
χωρίς Φ.Π.Α.: εκατόν σαράντα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 
(140.596,91 €) και με μέση έκπτωση εξήντα πέντε και δέκα τρία τοις εκατό (65,13 %). 

 
Και επειδή : 
η εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι σύμφωνη με το κριτήριο της Διακήρυξης, δηλαδή της 
ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ 
για το υποέργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ Δ. 
ΤΟΠΕΙΡΟΥ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΣΕ03100000)» το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 531με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 με 
προϋπολογισμό μελέτης 500.000,00 €              
Α. την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
Β. την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ» σχετικά με την ασυνήθιστα 
χαμηλή προσφορά της  
Γ. την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ»   
Δ. την εξουσιοδότηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ό,τι αφορά 
την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού αναδόχου και των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης του έργου. 
 
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. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει για το υποέργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ 
ΚΑΙ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΣΕ03100000)» το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 531με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 με 
προϋπολογισμό μελέτης 500.000,00 €:              
Α. το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
Β. την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ» σχετικά με την ασυνήθιστα 
χαμηλή προσφορά της  
Γ. την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ»   
Δ. την εξουσιοδότηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ό,τι αφορά 
την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού αναδόχου και των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης του έργου. 
 
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  678/2021. 

 
                         
                    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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