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

Αριθ. Απόφασης 723/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΟ2 ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΟΣ – 
ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΩΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΝ 01-02-2021 », 
προϋπολογισμού 136.592,00€ (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 723: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. 
Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 306789/8378/05-11-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
1) Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» 
2) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
3) Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του 
4) 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). 
5) Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/31.01.2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών. 
6) Tο άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλομένης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση», που δεν οφείλεται σε αμέλεια ή αδράνεια της Υπηρεσίας (άρθρο 32 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».  
7) Την αρ. πρωτ. 12009/17-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΓΕ46ΜΤΛ6-ΒΦΣ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
με το ποσό των 210.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των 
ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας», όπου σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο που απεστάλη σε 
συνέχεια αυτής, περιλαμβάνεται το Υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΟ2 ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΟΣ – 
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ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΩΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΝ 01-02- 2021, 
προϋπολογισμού 136.592,00€.  
8) Την με αριθμό 493/2021 (ΑΔΑ : ΩΚ3Β7ΛΒ-ΙΕ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με 
την οποία εγκρίθηκαν :  
α) οι όροι της πρόσκλησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη προσφυγή στη διαδικασία της 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ σύμφωνα με την παρ 2.γ,του άρθρου 32, 
του Ν.4412/2016 & με του άρθρου 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΟ2 ΤΜΗΜΑ 
ΑΠΑΛΟΣ – ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΩΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΝ 01-02-2021, 
προϋπολογισμού 136.592,00€, χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕ 055 σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας», με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
β) Η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής  Διαγωνισμού για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του ως 
άνω έργου 
γ) Η πρόσκληση των κάτωθι οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στην υπόψη διαδικασία, οι 
οποίοι διαθέτουν την εμπειρία και τα κατάλληλα μέσα και κυρίως διαθέτουν ασφαλτικό συγκρότημα στο 
Νομό Έβρου και μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα: 
1. ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ».  
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.  
3. ΔΑΓΡΕΣ Α.Τ.Ε.  
4. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.  
5. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε».  
9) Την με αρ. πρωτ. 239249/6684/06-09-2021(ΑΔΑΜ:21PROC009165203)  Πρόσκληση σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Περιφέρειας  Α.Μ.Θ, με την οποία 
προσκλήθηκαν οι παραπάνω οικονομικοί φορείς (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών  ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.) 
10) Το από   03-11-2021, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση 
του διαγωνισμού στον Οικονομικό φορέα ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ».  ως έχων την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προσφορά 94.823,74 € (με  Φ.Π.Α.) και 
ποσοστό έκπτωσης 31,15%. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της ΠΑΡ. 2.γ, του ΑΡΘΡΟΥ 32, του Ν.4412/2016 (ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΟ2 ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΟΣ – ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 
ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΩΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΝ 01-02-2021 », προϋπολογισμού 136.592,00€ (με ΦΠΑ), και την 
κατακύρωση του  παραπάνω έργου στον Οικονομικό φορέα << ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ>> με 
προσφορά 94.823,74 € (με  Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 31,15.%. 
 
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  διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
της ΠΑΡ. 2.γ, του ΑΡΘΡΟΥ 32, του Ν.4412/2016 (ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ με αντικείμενο την 
ανάθεση υλοποίησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΟ2 ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΟΣ – ΛΟΥΤΡΑ 
ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΩΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΝ 01-02-2021», προϋπολογισμού 
136.592,00€ (με ΦΠΑ), και την κατακύρωση του  παραπάνω έργου στον Οικονομικό φορέα << ΑΚΜΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ>> με προσφορά 94.823,74 € (με  Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 31,15.%. 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς 
Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και  Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, ψηφίζοντας κατά και 
ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, εμμένοντας στις ίδιες απόψεις που είχαμε εκφέρει κατά την 19η 
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Συνεδρίαση της Ο.Ε. Η διοίκηση της Περιφέρειας είχε όλο το χρονικό περιθώριο να εκκινήσει ανοιχτή 
διαγωνιστική διαδικασία, καθώς αναφερόμαστε για τις βροχοπτώσεις την 01-02-2021. Επίσης, δεν 
υφίσταται η αιτία της κατεπείγουσας ανάγκης που αναφέρεται στην εισήγησή σας καθώς το διάστημα που 
μεσολάβησε από της 01-02-2021 μέχρι σήμερα είναι αρκετό, ώστε να τεθεί ως θέμα σε προγενέστερη 
συνεδρίαση της Ο.Ε..». 
 
Ο κ. Χατζηπέμου Χρήστος δήλωσε παρών αναφέροντας τα εξής: «ΠΑΡΩΝ: Υφίσταται μεγάλη – και 
αναιτιολόγητη – διαφορά (26,15%) ανάμεσα στην προσφορά – έκπτωση του προσωρινού αναδόχου 
(31,15%) και των υπόλοιπων προσφορών έκπτωσης (5%, 4,89% και 4%).». 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  723/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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