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

Αριθ. Απόφασης 737/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάθεσης 
της σύμβασης προμηθειών: «Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, ανακατασκευή μερών και επαναφορά σε 
πλήρη λειτουργία, των εκτός λειτουργίας αναβατήρων του Χ. Κ .Φαλακρού» προϋπολογισμού 725.920,80 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 585.420,00 €, ΦΠΑ: 140.500,80 €). 

 
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. 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του έκτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
Απόφαση 737: Εισηγούμενη το έκτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Δράμας με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 9696/02-11-2021 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. To N.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης 
2. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 
4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 καθώς και το Ν. 3852/2010 άρθρο 176 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 
του Ν.4071/2012 
5. Το φάκελο με τα στοιχεία της υπηρεσίας του θέματος 
6. Το από 01-11-2021 επισυναπτόμενο Πρακτικό, το οποίο αναφέρει τα εξής: «Οι κατωτέρω 
υπογράφοντες 
1. Λαμπριανίδης Αθανάσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
2. Ουζούνης Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
3. Δέρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
ορισθέντες ως επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της ανωτέρω προμήθειας με την με 
αριθ. 470/27-07-2021 (ΑΔΑ: 6Ι587ΛΒ-56Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, 
συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 01-11-2021 και ώρα 12:30 στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας προκειμένου να προβούμε  σε συνέχεια της διαδικασίας που 
καταγράφηκε στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθ.  644/2021 
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(ΑΔΑ:6ΔΣΗ7ΛΒ-0ΞΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ και σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην με αριθ. 7740/17.08.2021 Διακήρυξη, σε συνέχεια της με αριθ.  ΔΤΕ 9521/22.10.2021, 
πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, η οποία απεστάλη μέσω της 
λειτουργικότητας ‘’Επικοινωνία’’ του ΕΣΗΔΗΣ,  στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου “ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ”, ο οποίος αποτελεί το 
μοναδικό συμμετέχοντα στο διαγωνισμό του θέματος.   
Ο διαγωνισμός της προαναφερθείσας Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 135032.   
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής 
καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους 
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειμένου να αποσφραγισθούν τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των 
διαπιστευτηρίων από κάθε Μέλος της Επιτροπής), τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν 
από τον προσωρινό ανάδοχο στις 27/10/2021 μέσω του συστήματος, αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα 
να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.  
Με το διαβιβαστικό έγγραφό του με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 9604/27-10-2021, ο οικονομικός 
φορέας “ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ” προσκόμισε εμπρόθεσμα φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο. Η επιτροπή μονόγραψε τον κλειστό φάκελο, προχώρησε στο 
άνοιγμά του και μονόγραψε σε όλα τα δικαιολογητικά που υπήρχαν εντός του φακέλου.  
Η επιτροπή, αφού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και μοναδικού 
συμμετέχοντα, διαπίστωσε την πληρότητά τους σε σχέση με τους όρους της διακήρυξης όπως επίσης ότι 
δε συντρέχει λόγος αποκλεισμού και ούτε υπάρχει αντικείμενο ενστάσεως. Επομένως στη συνέχεια του 
διαγωνισμού 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ του διαγωνισμού με τίτλο 
«Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, ανακατασκευή μερών και επαναφορά σε πλήρη λειτουργία, 
των εκτός λειτουργίας αναβατήρων του Χ.Κ.Φαλακρού»,  και την κατακύρωση του διαγωνισμού στην 
εταιρεία “ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ”, που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής 
προσφορά.  
Ανακεφαλαιώνοντας, η παραπάνω προσφορά, με συνολικό τίμημα προσφορά  573.731,20 €  χωρίς ΦΠΑ 
(έκπτωση 2,00 %) ή 711.426,69 με το ΦΠΑ, εκπληρώνει τους όρους της Διακήρυξης  για την σύμβαση 
προμήθειας με τίτλο  «Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, ανακατασκευή μερών και επαναφορά σε πλήρη 
λειτουργία, των εκτός λειτουργίας αναβατήρων του Χ.Κ.Φαλακρού», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. 
 
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 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και εισήγησης για την ανάθεση του 
διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, ανακατασκευή μερών και επαναφορά σε πλήρη 
λειτουργία, των εκτός λειτουργίας αναβατήρων του Χ.Κ.Φαλακρού»,  και την κατακύρωση του 
διαγωνισμού στην εταιρεία “ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ”, που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη βάσει τιμής προσφορά.  
Ανακεφαλαιώνοντας, η παραπάνω προσφορά, με συνολικό τίμημα προσφορά  573.731,20 €  χωρίς ΦΠΑ 
(έκπτωση 2,00 %) ή 711.426,69 με το ΦΠΑ, εκπληρώνει τους όρους της Διακήρυξης  για την σύμβαση 
προμήθειας με τίτλο  «Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, ανακατασκευή μερών και επαναφορά σε πλήρη 
λειτουργία, των εκτός λειτουργίας αναβατήρων του Χ.Κ.Φαλακρού», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και  
Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά ψηφίζοντας κατά.  
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Συγκεκριμένα τα παραπάνω μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, διότι αρχικά δεν θεωρούμε 
ότι το θέμα κρίνετε κατεπείγον καθώς η διοίκηση της Περιφέρειας είχε όλο το χρονικό διάστημα να 
προετοιμαστεί για την χειμερινή περίοδο. Επιπλέον, εμμένουμε στις ίδιες απόψεις που είχαμε εκφέρει κατά 
την 24η Συνεδρίαση της Ο.Ε.».   
Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος αναφέροντας τα εξής: 
«ΠΑΡΩΝ: ΠΑΡΩΝ: Επισημαίνοντας ότι μέσα στο χειμώνα δεν γίνονται εργασίες συντήρησης, 
επαναλαμβάνω την πάγια θέση μου ότι η υπόθεση ΧΚ Φαλακρού είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο στο οποίο 
ρίχνει αφειδώς χρήματα η Περιφέρεια ΑΜΘ. Η μόνη κερδισμένη από την υφιστάμενη κατάσταση, είναι η 
εταιρεία Νουλίκας που εργολαβικά έχει αναλάβει την ευρύτερη λειτουργία του ΧΚ και, μόνιμα χαμένη, η 
Δράμα και η Περιφέρεια ΑΜΘ. 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  737/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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