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Του  Πρακτικού αριθ. 20/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 339/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού  για τις ανάγκες της Π.Ε 
Δράμας. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., έγινε με τηλεδιάσκεψη 
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/146635/1928/20-05-2022 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) Κουρτίδης Κωνσταντίνος  Προεδρεύων της οικονομικής 
επιτροπής, 2) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης 
Κωνσταντίνος  μέλος,  4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος  μέλος, 6) Εξακουστός 
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 7) Βουρβουκέλης Οδυσσέας  αναπληρωματικό μέλος, 8) 
 Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 9) Γρανάς Αρχέλαος  αναπληρωματικό μέλος και  10) Ιμάμογλου 
Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για 
υπηρεσιακούς λόγους, 2)  Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 3) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος και 4) 
Ζιμπίδης Γεώργιος  μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο Προεδρεύων της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, άρχισε να συμμετέχει στην 
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3ου ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 339: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της 
Π.Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 14265/2040/18-05-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 

        Έχοντας υπ’ όψη: 
Σας αποστέλλουμε συνημμένα το  υπ αριθμ. 2ο  πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού  για τις 
ανάγκες της Π.Ε Δράμας, για το έτος 2022. 
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) όπως ισχύει. 
 
Σύμφωνα με το 2ο Πρακτικό, Αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης Διακήρυξης Αριθμός της 
με αριθμ 1/2022 Διακήρυξης. 
Οι κατωτέρω υπογράφοντες: 
1. Παπαδόπουλος Ζήσης (ΠΕ Δ/κου- Οικ/κου 
2. Μπραζιώτης Δημήτριος (ΠΕ Γεωτεχνικών) 
3. Λαζαρίδης Θωμάς (ΠΕ Γεωτεχνικών) 
ορισθέντες ως επιτροπή αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του 
ν.4412/2016 και 26 του ν.4024/2011, με την υπαριθμ. 12/2022 (ΑΔΑ: 69737ΛΒ-Ε7Ι)) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, συνήλθαμε σε συνεδρίαση την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 και 
ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο 325 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (3ος όροφος) προκειμένου να 
προβούμε στο άνοιγμα των δικαιολογητικών κατακύρωσης  των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν 
στον διαγωνισμό  με αριθμό: 1/2022 (ΑΔΑΜ :22PROC010176579) Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού  για τις ανάγκες της Π.Ε Δράμας αξίας 
32.000 μαζί με το ΦΠΑ 24%. 

ΑΔΑ: 6ΘΥΛ7ΛΒ-ΦΥΙ



Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 156968.  
Με την υπαρ 250/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε  ως προσωρινός ανάδοχος ο 
οικονομικός φορέας Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, με προσφορά 25.531,10 (χωρίς Φ.Π.Α) και 31.658,56 (με 
Φ.Π.Α 24%). 
Στη συνέχεια δύο εκ των μελών 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 γίνει η διαδικασία ανοίγματος του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε 
Μέλος της Επιτροπής), αποσφραγίσθηκε ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
διαγωνιζομένου. 
Ο Φάκελος δικαιολογητικά συμμετοχής  8 (οκτώ) αρχεία σε μορφή  pdf.  :  
Με βάση τα ανωτέρω συντάσσεται ο παρακάτω ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

1 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Αρ.Πρ. 3419/09-03-2022 
2 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου 251/29-04-2022 
3 ΑΑΔΕ Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη 73620875/15-03-2022 
4 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ 351112/04/02/2022 
5 Πρωτοδικείο Δράμας Πιστοποιητικό Δικαστική 

Φερεγγυότητας 
976/09-03-2022 

6 ΑΑΔΕ Στοιχεία Μητρώου Εκτύπωση ΤAXISNET.GR 
7 ΑΑΔΕ Στοιχεία Μητρώου Εκτύπωση ΤAXISNET.GR 
8 Υπεύθυνη Δήλωση για παράγραφο 2.2.3 Υπεύθυνη Δήλωση 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  η επιτροπή και στα πλαίσια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι: ο φάκελος 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού φορέα Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, είναι  πλήρης και 
σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού.  
Ακολούθως, επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
προς στο αρμόδιο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι προς την Οικονομική Επιτροπή, για την έκδοση 
της σχετικής απόφασης κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης με τον οικονομικό φορέα Ιωαννίδη 
Κωνσταντίνο με συνολικό ποσό 31.658,56 € (τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και 
πενήντα έξι λεπτά). 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.  
Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται».     
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

    ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
  
την έγκριση του Πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού  για τις ανάγκες της Π.Ε Δράμας. 
 
 
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 Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες της Π.Ε Δράμας και συγκεκριμένα την 
κατακύρωση και σύναψη σύμβασης με τον οικονομικό φορέα Ιωαννίδη Κωνσταντίνο με συνολικό ποσό 
31.658,56 € (τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά). 
 

ΑΔΑ: 6ΘΥΛ7ΛΒ-ΦΥΙ



 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  339/2022. 
 
 

                         
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
          ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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