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

Αριθ. Απόφασης 690/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την επιλογή   Αναδόχου   Κατασκευής   του   υποέργου:   «Τακτική   συντήρηση   αναχωμάτων   π. 
Έβρου περιοχής δήμου Αλεξανδρούπολης 2020-2021» του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες 
αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 1.340.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
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 690: Εισηγούμενη το εικοστό τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π. Ε. Έβρου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 273393/7612 12.10.2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής  τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
i. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» 
ii. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
iii. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του. 
iv. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
v. Την υπ’ αριθμ. 135178/1963/16-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ε4Ζ7ΛΒ-ΒΜΖ) απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 
"Συμπλήρωση αποφάσεων ορισμού υποέργου σε βάρος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531." 
vi. Την με αριθμό 742/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκαν  
•  οι όροι διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου,  
•  ο τρόπος ανάθεσης με την προσφυγή στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν4412/2016,  
•  οι όροι διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, με το σύστημα υποβολής 
προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των 
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προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του 
Ν.4412/2016.  
•  Ο ορισμός επιτροπής διαγωνισμού (βάσει του άρθρου 9, παράρτημα II, της απόφασης 
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017) ,με χρήση του ΜΗ.Μ.Ε.Δ. και ταυτότητα κλήρωσης mimed-ecb-a-2-id-aa-
7522-eba-2020-10-22-09:40:00.000000, τον ορισμό 1738/2-11-2020 του ΤΕΕ Θράκης, και την απόφαση 
70/2020 της ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ3.  
vii. Την με αριθμό πρωτ. 225645/10413/18-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007887638) Διακήρυξη του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή του έργου, στην οποία ορίσθηκε ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών η Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ., και ως ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 28 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.  
viii. Την με αριθμό 187/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., "Εισήγηση για την έγκριση ή 
μη του 1ου πρακτικού του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΣΕ03100000)", υποέργο: "ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021" προϋπολογισμού 1.340.000,00€ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από 
πιστώσεις της ΣΑΕΠ 531 ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005. 
ix. Την υπ' αριθμ. 1093/2021 απόφαση του 2ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών.  
x. Ότι εκκρεμεί η έκδοση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σχετικά με την αίτηση αναστολής 
του οικονομικού φορέα "ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε. με δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.". 
xi. Ότι η ισχύ των προσφορών του διαγωνισμού λήγει στις 22/10/2021, σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
διακήρυξης, και η αναθέτουσα αρχή ζήτησε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
διαγωνισμού από τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στην διαδικασία την παράταση των 
προσφορών τους και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής αντίστοιχα.:  
1. Με το υπ' αριθμ. 265681/7397/29-09-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, ζητήθηκε η παράταση της 
υπ' αριθμ. 180815 προσφοράς του οικονομικού φορέα "ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ" μέχρι 
22/10/2022, και αντίστοιχα την ισχύ της υπ' αριθμ. e-99631/15-01-2021 εγγυητικής επιστολής ηλεκτρονικής 
έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
2. Με το υπ' αριθμ. 265687/7398/29-09-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, ζητήθηκε η παράταση της 
υπ' αριθμ. 177438 προσφοράς του οικονομικού φορέα "ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ" 
μέχρι 22/10/2022, και αντίστοιχα την ισχύ της υπ' αριθμ. e-99520/14-01-2021 εγγυητικής επιστολής 
ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
3. Με το υπ' αριθμ. 265695/7399/29-09-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, ζητήθηκε η παράταση της 
υπ' αριθμ. 180542 προσφοράς του οικονομικού φορέα "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε." μέχρι 22/10/2022, 
και αντίστοιχα την ισχύ της υπ' αριθμ. e-100286/20-01-2021 εγγυητικής επιστολής ηλεκτρονικής έκδοσης 
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
4. Με το υπ' αριθμ. 265701/7400/29-09-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, ζητήθηκε η παράταση της 
υπ' αριθμ. 180559 προσφοράς του οικονομικού φορέα "ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε. με 
δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε." μέχρι 22/10/2022, και αντίστοιχα την ισχύ της υπ' αριθμ. e-99711/15-01-2021 
εγγυητικής επιστολής ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
5. Με το υπ' αριθμ. 265706/7401/29-09-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, ζητήθηκε η παράταση της 
υπ' αριθμ. 180873 προσφοράς του οικονομικού φορέα "ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε." μέχρι 22/10/2022, και αντίστοιχα την ισχύ της υπ' αριθμ. e-97452/28-12-2020 
εγγυητικής επιστολής ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
6. Με το υπ' αριθμ. 265712/7402/29-09-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, ζητήθηκε η παράταση της 
υπ' αριθμ. 180939 προσφοράς του οικονομικού φορέα "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε." μέχρι 22/10/2022, και αντίστοιχα την ισχύ της υπ' αριθμ. e-100508/21-01-
2021 εγγυητικής επιστολής ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
7. Με το υπ' αριθμ 265720/7403/29-09-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, ζητήθηκε η παράταση της 
υπ' αριθμ. 178397 προσφοράς του οικονομικού φορέα "ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. GEOGENESIS A.E." μέχρι 22/10/2022, και αντίστοιχα 
την ισχύ της υπ' αριθμ. e-99895/18-01-2021 εγγυητικής επιστολής ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
8. Με το υπ' αριθμ 265727/7404/29-09-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, ζητήθηκε η παράταση της 
υπ' αριθμ. 180871 προσφοράς του οικονομικού φορέα "ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ" μέχρι 
22/10/2022, και αντίστοιχα την ισχύ της υπ' αριθμ. e-99912/18-01-2021 εγγυητικής επιστολής ηλεκτρονικής 
έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
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xii. Ότι ο οικονομικός φορέας "ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ" υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού (με χρονοσήμανση 05/10/2021 19:39:19) υπεύθυνη 
δήλωση με την οποία παρατείνει μέχρι 22/10/2022 την ισχύ της προσφοράς του και το υπ' αριθμ 
20225/2021-e/05-10-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με το οποίο παρατείνεται η ισχύ της υπ' αριθμ. e-
99631/15-01-2021 εγγυητικής επιστολής. 
xiii. Ότι ο οικονομικός φορέας "ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ" υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού (με χρονοσήμανση 06/10/2021 16:08:55) 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία παρατείνει μέχρι 22/10/2022 την ισχύ της προσφοράς του και το υπ' αριθμ 
20357/2021-e/06-10-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με το οποίο παρατείνεται η ισχύ της υπ' αριθμ. e-
99520/14-01-2021 εγγυητικής επιστολής. 
xiv. Ότι ο οικονομικός φορέας "ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε. με δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε." 
υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού (με χρονοσήμανση 
29/09/2021 11:15:36) υπεύθυνη δήλωση με την οποία παρατείνει μέχρι 22/10/2022 την ισχύ της 
προσφοράς του και το υπ' αριθμ 20075/2021-e/04-10-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με το οποίο παρατείνεται 
η ισχύ της υπ' αριθμ. e-99711/15-01-2021 εγγυητικής επιστολής. 
xv. Ότι ο οικονομικός φορέας "ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε." 
υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού (με χρονοσήμανση 
29/09/2021 11:16:49) υπεύθυνη δήλωση με την οποία παρατείνει μέχρι 22/10/2022 την ισχύ της 
προσφοράς του και το υπ' αριθμ 20078/2021-e/04-10-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με το οποίο παρατείνεται 
η ισχύ της υπ' αριθμ. e-97452/28-12-2020 εγγυητικής επιστολής. 
xvi. Ότι οι Οικονομικοί Φορείς  
1.   "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε." 
2.   "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε." 
3.   "ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
GEOGENESIS A.E." 
4.   "ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ" 
δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύς των οικονομικών 
προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής τους. 
Μετά τα ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
1. Την απόρριψη των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων που δεν παρετείναν την ισχύ 
των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών τους, ήτοι:  
1. "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε." 
2. "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε." 
3. "ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
GEOGENESIS A.E." 
4. "ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ" 
2. Την έγκριση της παράτασης μέχρι 22-10-2022, των προσφορών των οικονομικών φορέων :  
1. "ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ" 
2. "ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ" 
3. "ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε. με δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε." 
4. "ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε." 
που παρετείναν την ισχύ των οικονομικών προσφορών του και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 
τους αντίστοιχα. 
 
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:  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει την παράταση προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή  Αναδόχου   
Κατασκευής του  υποέργου:«Τακτική συντήρηση αναχωμάτων π. Έβρου περιοχής δήμου 
Αλεξανδρούπολης 2020-2021» του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές 
εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 1.340.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα: 
1. Την απόρριψη των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων που δεν παρετείναν την ισχύ 
των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών τους, ήτοι:  
1. "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε." 
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2. "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε." 
3. "ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
GEOGENESIS A.E." 
4. "ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ" 
2. Την έγκριση της παράτασης μέχρι 22-10-2022, των προσφορών των οικονομικών φορέων :  
1. "ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ" 
2. "ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ" 
3. "ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε. με δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε." 
4. "ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε." 
που παρετείναν την ισχύ των οικονομικών προσφορών του και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 
τους αντίστοιχα. 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ,Εξακουστός Κωνσταντίνος και  
Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, ψηφίζοντας κατά και αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, διότι 
η εισήγησή σας θεωρείται περιττή καθώς έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση από τις 15/09/2021. 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  690/2021. 

 
                         
                    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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