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Του  Πρακτικού αριθ. 38/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 670/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υποδομές νέου γενικού νοσοκομείου Κομοτηνής 
(Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» υποέργο: «Κατασκευή υποδομών για το νέο γενικό νοσοκομείο 
Κομοτηνής», προϋπολογισμού 3.950.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ έγινε με τηλεδιάσκεψη 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του  Ν.4954/9-7-2022  
«Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων 
εποπτευόμενων  νομικών  τους προσώπων  κατά  το  διάστημα  ισχύος των  μέτρων  αποφυγής  της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/281292/3827/21/09/2022 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) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Κουρτίδης 
Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) Γαλανόπουλος Δημήτριος 
αναπληρωματικό μέλος, 4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 6) Εξακουστός 
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος και  7) ) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 2) 
Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 4) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
 μέλος,  5) Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και 6) 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 εφτά μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Από το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε προσωρινά ο Πρόεδρος της οικονομικής 
επιτροπής Πολίτης Αλέξιος και καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος 
Κουρτίδης. 
Κατά την συζήτηση του 6ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος. 
Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος. 
Κατά την συζήτηση του 13ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της 
οικονομικής επιτροπής Γρανάς Αρχέλαος. 
Κατά την συζήτηση του 20ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 670: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση  Τεχνικών Έργων  της 
Π.Α.Μ.Θ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 270700/583/12-09-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το έργο «Σχεδιασμός, κατασκευή και εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος» σύμφωνα με το ΦΕΚ 26/ τ.Α /5-02-2019 «….είναι γενικότερης σημασίας για την 
οικονομία της χώρας και συγκεκριμένα για τη βελτίωση των υποδομών της και είναι υπό εξέλιξη ή 
βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης. Είναι συνεπώς επιτακτικά αναγκαίο, οι χώροι εκτέλεσης των έργων 
να παραδοθούν άμεσα….» 
2. Οι εργασίες κατασκευής του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
(Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» αποτελούν μέρος των πρόδρομων εργασιών της 
κατασκευής του έργου «Σχεδιασμός, κατασκευή και εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου 
Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (σύμφωνα με τα ΦΕΚ 170/ τ.Α /21-09-2018 Νόμος 4564 και 110/ 
τ.Α /30-06-2021 Νόμος 4812) προϋπολογισμού 105.000.000,00 ευρώ και τα έργα Υποδομών αποτελούν 
μέρος της Φάσης 2 που προβλέπεται να ολοκληρωθούν το αργότερο ένα (1) έτος πριν την 
Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του έργου.  
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3. Την με αριθ. 488/2021( ΑΔΑ: ΨΚ5Δ7ΛΒ-ΨΗΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την 
οποία εγκρίθηκαν α) η διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού και β) η συγκρότησης της 
επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου του θέματος. 
4. Την αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC009089624 διακήρυξη. 
5. Την αριθ. 442/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (έγκριση Πρακτικού ΙIΙ). 
6. Την Προδικαστική προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ/ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 992/15.07.2022 του οικονομικού φορέα 
«ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.», κατά της υπ' αριθ. 442/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. 
7. Τη με αριθμό 1273/2022 Απόφαση του 4ου κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με την οποία γίνεται αποδεκτή η 
Προδικαστική προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ/ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 992/15.07.2022 του οικονομικού φορέα «ΖΑΡΡΑΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.». 
8. Το από 05-09-2022 Πρακτικό ΙV που συνέταξε η Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν έκδοσης της αριθμ. 
1273/2022 Απόφαση του 4ου κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και συμμόρφωσης αυτής.  
9. Την παράγραφο 6 του άρθρου 106 του Ν.4412/16 όπως ισχύει σήμερα περί ματαίωσης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το οποίο απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση του Πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: : 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)»  
υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ως έχει 
σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται :  
Α) Την ακύρωση του πρακτικού  ΙΙΙ σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος  του εν λόγω 
διαγωνισμού είχε ανακηρυχθεί  ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ» (αριθμ.442/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ). 
Β) Την ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού και την επαναδημοπράτηση του υποέργου του θέματος  καθώς 
θεωρείται ότι  η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.» (νέος προσωρινός 
ανάδοχος) είναι υπερβολικά υψηλή και μη συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο καθώς η διαφορά του 
ποσοστού έκπτωσης 41,37%-10,34%= 31,03 % αντιστοιχεί σε 2.856.466,65-1.868.571,28= 987.895,37€ 
χωρίς ΦΠΑ 24%. 
Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με την διαδικασία που 
προβλέπεται στο τεύχος της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (Άρθρο 4.3). 
 
Στο σημείο αυτό τον λόγο πήρε ο Προεδρεύων της οικονομικής επιτροπής, ο οποίος σύμφωνα με την 
περίπτωση δ’, παραγράφου 2 του άρθρου 106, πρότεινε, με ομοφωνία των μελών της επιτροπής, την 
παραπομπή του θέματος στο τεχνικό συμβούλιο της ΠΑΜΘ, για να εκφράσει άποψη σχετικά με τα εξής: 
εάν η συγκεκριμένη έκπτωση είναι αρκετή, εάν το έργο με τις συγκεκριμένες τιμές σήμερα συμφέρει. Και 
αφού εκφράσει την άποψη το τεχνικό συμβούλιο ότι με τις συγκεκριμένες τιμές το έργο συμφέρει για την 
Περιφέρεια, συμφέρει για το κοινωνικό σύνολο, να προχωρήσουμε άμεσα, να επανεισαχθεί το θέμα με την 
κρίση του τεχνικού συμβουλίου. 
Επίσης να παραπεμφθεί ερώτημα στον νομικό σύμβουλο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει, εάν σύμφωνα με την 
εισήγηση μπορούμε να ματαιώσουμε τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. 
 
Στην συζήτηση του θέματος συμμετείχε ως εκπρόσωπος της εταιρείας Ζάρρας Σκυρόδεμα Α.Ε., ο κ. 
Ζάρρας Συμεών. 
 
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 
Την παραπομπή του θέματος στο τεχνικό συμβούλιο της ΠΑΜΘ, για να γνωμοδοτήσει σχετικά με τα εξής:  
1. εάν η συγκεκριμένη έκπτωση είναι αρκετή και 2. εάν το έργο με τις συγκεκριμένες τιμές σήμερα 
συμφέρει. Μετά την γνωμοδότηση του τεχνικού συμβούλιου, το θέμα θα επανεισαχθεί προς συζήτηση και 
ψήφιση στην οικονομική επιτροπή. 
Επιπροσθέτως παραπέμπει τα σχετικά έγγραφα στην Νομική Υπηρεσία της ΠΑΜΘ ώστε να  
γνωμοδοτήσει, εάν η οικονομική επιτροπή μπορεί να προβεί στην ματαίωση του διαγωνισμού. 
 
 
Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος. 
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Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  670/2022. 
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