
 
 
 

 
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του  Πρακτικού αριθ. 27/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
Αριθ. Απόφασης 716/2021 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: "Ασφαλτικές 
εργασίες στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας"  προϋπολογισμού 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α 
24%). 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Νοεμβρίου 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 310341/5117/9-11-2021 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. 
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. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 716: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. 
Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 290626/9057/20-10-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
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 δια-τάξεις 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 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Μ.Ε.Π.» στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της ΠΑΜΘ». 
6. Την προκήρυξη η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 69Δ67ΛΒ-5ΟΘ. 
7. Την Διακήρυξη Διαγωνισμού η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC008931441 
8. Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ο οποίος δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 
συστήματος 182602 
9. Την υπ’ αρ.  385/2021  (Πρακτικό 16, ΑΔΑ:6ΡΩΥ7ΛΒ-Ζ6Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Α.Μ.Θ με την οποία  εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας και ορίστηκε η τριμελής επιτροπή 
διαγωνισμού. 
10. 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 17.08.2021 και η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών υλοποιήθηκε στις 20.08.2021. 

ΑΔΑ: 6Σ5Ψ7ΛΒ-ΕΛΣ



 γ. Ότι το Πρακτικό Ι που ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε στις 04.10.2021, σύμφωνα  με το οποίο η 
επιτροπή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την:  
 Απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως μη αποδεκτή. 
 Αποδοχή των εξηγήσεων περί χαμηλής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  
 Ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την κατασκευή του έργου 
«ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ» με 
προσφορά δαπάνης 511.956,56€  πλέον ΦΠΑ και μέση έκπτωση (47,10%).  
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. 
 
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. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: "Ασφαλτικές εργασίες στο Εθνικό οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας"  προϋπολογισμού  1.200.000,00 € (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 Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: "Ασφαλτικές εργασίες στο Εθνικό οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας"  προϋπολογισμού  1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%). 
 
Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος αναφέροντας τα εξής: 
«ΠΑΡΩΝ: Οι εξηγήσεις του εργοδότη για την χαμηλή έκπτωση, σε ότι αφορά το εργατικό κόστος, δεν είναι 
επαρκείς».   
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  716/2021. 
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