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Του  Πρακτικού αριθ. 44/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 819/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α) Του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 
«Διαγράμμιση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης», προϋπολογισμός: 1.000.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α., Β) Την αποδοχή των εξηγήσεων  των οικονομικών φορέων ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
δ.τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 
τους, Γ) Την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα ΚΟΤΣΙΦΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και Δ) Την εξουσιοδότηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής 
Επιτροπής σε ό,τι αφορά την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού αναδόχου και των λοιπών 
συμμετεχόντων στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης του έργου. 
  
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 07 Νοεμβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.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/324965/4420/31-10-2022 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  Βενετίδης Κωνσταντίνος  
μέλος,4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος  αναπληρωματικό  μέλος Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος μέλος, 6)   Γρανάς Αρχέλαος  αναπληρωματικό μέλος  
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε 
για υπηρεσιακούς λόγους και 2), Τσώνης Αθανάσιος  3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος 4) 
Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 5)  Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος, και 6) Ιμάμογλου Τζιχάν  οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή . 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι  μέλη, ο 
Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και 
ημερήσιας διάταξης. 
 
Μετά  την συζήτηση του 11ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 819: Εισηγούμενο το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 226067/865/25-10-2022  έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

2. Το Π.Δ. 144/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 

3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την  αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013) 

5. Τον  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016). 

6. Τον Ν. 4782/2021 (Α' 36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 

ΑΔΑ: ΨΧ3Λ7ΛΒ-2Μ1



και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία“, ο οποίος τροποποίησε τον 
Ν.4411/2016. 

7. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 
116/Α/18.06.2005) όπως αυτός ισχύει 

8. Τον Ν.4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις»,  αρ. 1 παρ. 2. 

9. Τον Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα). 

10. Την με αρ. 223/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 6ΞΚΛ7ΛΒ-Ι0Δ) που 
αφορά στην έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης για το έτος 2022 όπου το έργο του θέματος είναι ενταγμένο ως εξής :Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ/ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ/ 
Κ.Ε. 223603000/Κ.Α.Ε. 9781 

11. Την με αρ. πρωτ. 29332/579/09.02.2022 απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 (800.000€) και για το 2023 (200.000€) 

12. Την με αριθ. πρωτ.  191199/2110/28.06.2021 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. 
Ξάνθης περί έγκρισης της τεχνικής μελέτης και  των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος, 
συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ 

13. υπ’ αριθμό 504/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
–Θράκης,  εγκρίθηκε:   
α) το σχέδιο της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου (κάτω των ορίων) του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
β) το σχέδιο της περίληψης της διακήρυξης για την  για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο  
γ) η συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του 
θέματος 
14. Την υπ’ αριθμ. 224842/2509/27.07.2022 Διακήρυξη η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 
27.07.2022 και φέρει τον αριθμό 22PROC011012305 
15.  Τον ηλεκτρονικό φάκελο δημοπρασίας του έργου με α/α 190488 που δημιουργήθηκε στο σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ_ΕΡΓΑ 
16.  Την υπ’ αριθμ. 272445/3045/15.09.2022 Πρόσκληση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης προς τα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού 
17.  Το από 25.10.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο: 
 α.  Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό έλαβαν μέρος εννιά (9) οικονομικοί φορείς. 
β. Μετά τον έλεγχο των προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στο   διαγωνισμό και μετά 
την γνωμοδότηση υπέρ της αποδοχής των εξηγήσεων σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές  προσφορές των 
οικονομικών φορέων ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και 
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION 
COMPANY S.A από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η  κατάταξη των υποψηφίων οικονομικών  φορέων κατά 
σειρά μειοδοσίας είναι ως εξής: 

 

Α/Α Α/Α καταθ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

  1. 
264282 ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
67,03 % 

  2. 
264246 ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ 
67,02 % 

  3. 262037 ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 65,05 % 
  4. 260640 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 63,03 % 
5. 260594 MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 63,00 % 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MAYCON 
HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A 

6. 264228 
Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 

55,00 % 

7. 262646 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 39,00 % 
8. 264260 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39,00 % 

9. 263451 
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

5,00 % 

 
γ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη, δηλαδή στον οικονομικό 
φορέα «ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά του 
265.861,49 € (ποσό χωρίς ΦΠΑ) και με μέση έκπτωση 67,03%. 
 
Και επειδή : 
η εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι σύμφωνη με το κριτήριο της Διακήρυξης, δηλαδή της 
ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 
 
Συγκεκριμένα το πρακτικό ανέφερε τα εξής : «Στην Ξάνθη, την 20η.09.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. συνήλθε σε 1η συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του ανωτέρω έργου που συγκροτήθηκε με 
την 504/2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (Α.Δ.Α.: Ψ2ΚΥ7ΛΒ-5ΣΓ), προκειμένου να 
αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με α/α 190488, σύμφωνα με την 22PROC011012305 Διακήρυξη και τις λοιπές διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
 
Η Ε.Δ. αποτελούμενη από τους 
1. Νικολαΐδου Στέλλα, Πολιτικό Μηχανικό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως Πρόεδρο 
2. Κάκογλου Διαμαντούλα, Πολιτικό  Μηχανικό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος 
3. Μαύρου Αναστασία, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος 
συνεδρίασε σε απαρτία με όλα τα τακτικά της μέλη παρόντα. 
 
Κατ’ αρχήν, η Ε.Δ. προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
 
Στη συνέχεια ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο  «Συνημμένα ηλεκτρονικού διαγωνισμού» το σχετικό 
κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο 
στους προσφέροντες, ο οποίος έχει ως εξής:   
 

 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  1. ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 13/09/2022 10:50:19 

  2. 
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MAYCON HELLAS  
CONSTRUCTION COMPANY S.A 

13/09/2022 12:09:46 

  3. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 13/09/2022 13:08:31 
  4. ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 13/09/2022 13:47:52 
5. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 13/09/2022 14:09:46 
6. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14/09/2022 10:53:29 
7. ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14/09/2022 11:11:47 
8. Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 14/09/2022 11:59:25 
9. ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 14/09/2022 12:45:20 
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΕ 

                     
Ακολούθως, έλεγξε εάν υποβλήθηκαν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, τόσο η έγχαρτη 
που έπρεπε να υποβληθεί πρωτότυπη, σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του αρθ. 3 της Διακήρυξης, όσο 
αυτές που ήταν ηλεκτρονικής έκδοσης και διαπίστωσε ότι: 
 Πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της 
ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης προσκόμισε ο κάτωθι οικονομικός φορέας: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΤΕ ΠΕ 
ΞΑΝΘΗΣ 

1. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 275210/3074/15.09.2022 
 Οι λοιποί οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης του 
ΤΜΕΔΕ. 
 
Από τον έλεγχο προέκυψε όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ήταν οι απαιτούμενες σύμφωνα με  την 
Διακήρυξη. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβίβασε τον πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας στην αναθέτουσα 
αρχή και στους προσφέροντες προκειμένου να λάβουν γνώση και τέλος, ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον ως άνω πίνακα με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους 
προσφέροντες, ο οποίος έχει ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Α/Α Α/Α καταθ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

  1. 264282 ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 67,03 % 

  2. 
264246 ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ 
67,02 % 

  3. 262037 ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 65,05 % 
  4. 260640 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 63,03 % 

5. 
260594 MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

δ.τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A 
63,00 % 

6. 264228 Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 55,00 % 
7. 262646 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 39,00 % 
8. 264260 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39,00 % 
9. 263451 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 5,00 % 

                
Ακολούθως, η Ε.Δ. προέβη στον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης, καθώς και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης (έλεγχος μέσω του συστήματος) και 
διαπίστωσε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς πληρούν τον ανωτέρω έλεγχο. 
 
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ζ΄ του 4.1 της Διακήρυξης, έλεγξε την εγκυρότητα των  
e-εγγυητικών επιστολών που εκδόθηκαν από το ΤΜΕΔΕ μέσω της κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
και οι οποίες ήταν έγκυρες. Παράλληλα, απέστειλε έγγραφο στην τράπεζα που εκδόθηκε η  έγχαρτη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ρωτώντας για την εγκυρότητά της και έλαβε θετική απάντηση. 
Έτσι λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές που κατατέθηκαν στον παρόντα διαγωνισμό 
είναι έγκυρες. 
 
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε  στον έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, των 
δικαιολογητικών συμμετοχής όπως ορίζονται στο άρθρο 24.2 της διακήρυξης, αρχίζοντας από τον πρώτο 
μειοδότη. Ο έλεγχος ήταν επιτυχής για όλους τους συμμετέχοντες. 
  
Στη συνέχεια, η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων:  
1. ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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2. ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΕ 
3. ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
4. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
5. MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION 
COMPANY S.A 
εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου 
των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν [Μέσος όρος αποδεκτών προσφορών = 
(67,03%+67,02%+65,05%+63,03%+63,00%+55,00%+39,00%+39,00%+5,00%) / 9 =51,46%  και 51,46% 
+ 10,00% = 61,46%] και τεκμαίρεται ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 
88 του Ν.4412/2016. 
 
Από τους παραπάνω πέντε οικονομικούς φορείς  ζητήθηκε να εξηγήσουν την τιμή και το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, η οποία απεστάλη μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ_PW στις 22.09.2022 και συνεπώς οι οικονομικοί φορείς, θα έπρεπε να απαντήσουν έως και την  
12η.10.2022. 
 
2η Συνεδρίαση 
 
Στην Ξάνθη, την 25η.10.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε 2η συνεδρίαση η Επιτροπή 
Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του ανωτέρω έργου που συγκροτήθηκε με την 504/2022  Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ΠΑΜΘ (Α.Δ.Α.: Ψ2ΚΥ7ΛΒ-5ΣΓ), προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις εξηγήσεις για τις 
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 
190488, σύμφωνα με την 22PROC011012305 Διακήρυξη και τις λοιπές διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
Η Ε.Δ. αποτελούμενη από τους 
1. Νικολαΐδου Στέλλα, Πολιτικό Μηχανικό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως Πρόεδρο 
2. Κάκογλου Διαμαντούλα, Πολιτικό  Μηχανικό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος 
3. Μαύρου Αναστασία, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος 
συνεδρίασε σε απαρτία με όλα τα τακτικά της μέλη παρόντα. 
 
Η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι οι πέντε  οικονομικοί  φορείς: 
1. ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ημερομηνία υποβολής αιτιολόγησης ασυνήθιστα 
χαμηλής προσφοράς: 06/10/2022  
2. ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΕ με ημερομηνία υποβολής 
αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς: 12/10/2022  
3. ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ημερομηνία υποβολής αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής 
προσφοράς: 04/10/2022  
4. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με  ημερομηνία υποβολής αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής 
προσφοράς: 07/10/2022  
5. MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION 
COMPANY S.A. με ημερομηνία υποβολής αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς: 10/10/2022  
ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση και εντός της ως άνω προθεσμίας υπέβαλλαν τις σχετικές 
εξηγήσεις με «Μηνύματά» τους, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ_PW. Στα εν λόγω  
μηνύματα περιλαμβάνονταν έγγραφα τους με τα οποία αναλύεται και τεκμηριώνεται η προσφορά τους στον 
διαγωνισμό. 
 
Δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) ώστε να ορίζονται η μέθοδος 
και τα κριτήρια, δυνάμει των οποίων μία προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, καθώς και ο τρόπος 
σύνδεσης των κριτηρίων αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών με μηχανισμούς καταγραφής 
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τιμών, όπως τα παρατηρητήρια τιμών (άρθρο 88 παρ.6 Ν.4412/2016), η Ε.Δ. προέβη στην αξιολόγηση των 
εξηγήσεων των παραπάνω οικονομικών φορέων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 88 του 
Ν.4412/2016. 
 
Η Ε.Δ. γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής των εξηγήσεων και των πέντε οικονομικών φορέων, δεδομένου ότι 
προσκομίστηκαν συνημμένα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα υλοποίησης και αιτιολογούν 
κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται. Οι εξηγήσεις 
αφορούν ιδίως (σύμφωνα και με το αρ.88 του Ν.4412/2016): 
 τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, 
 τις ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου, 
 τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, περί αρχών που 
εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 89 του 
Ν.4412/2016 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.4.1.η της Διακήρυξης, η Ε.Δ. εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. 
ΞΑΝΘΗΣ», στον μειοδότη του διαγωνισμού, δλδ στον οικονομικό φορέα «ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά του 265.861,49 € (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) και 
μέση έκπτωση 67,03 %». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω,  η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Για το έργο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ», Χρηματοδότηση: 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ /ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Μ.Θ 2022/Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ/ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ/Κ.Δ. 
223603000/02.071.9781.0011,  προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ , 
Α. την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
Β. την αποδοχή των εξηγήσεων  των οικονομικών φορέων ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , 
ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. 
ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MAYCON 
HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές τους, 
Γ. την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά του, χωρίς Φ.Π.Α.: 265.861,49 €  και με 
μέση έκπτωση 67,03%. 
Δ. την εξουσιοδότηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ό,τι αφορά 
την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού αναδόχου και των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης του έργου. 
  
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 Για το έργο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ», 
Χρηματοδότηση: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ /ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Μ.Θ 2022/Π.Ε. 
ΞΑΝΘΗΣ/ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ/Κ.Δ. 223603000/02.071.9781.0011,  προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ ,:  
Α. το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
Β. την αποδοχή των εξηγήσεων  των οικονομικών φορέων ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , 
ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. 
ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MAYCON 
HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές τους, 
Γ. την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά του, χωρίς Φ.Π.Α.: 265.861,49 €  και με 
μέση έκπτωση 67,03%. 
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Δ. την εξουσιοδότηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ό,τι αφορά 
την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού αναδόχου και των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης του έργου. 
  

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  819/2022. 

 
                         
                        
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
        ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

                    ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   

ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
                                         

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΧ3Λ7ΛΒ-2Μ1


		2022-11-16T09:19:56+0200
	Athens




