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

Αριθ. Απόφασης 823/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το 
Υποέργο «Συντήρηση – λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 2023 & 2024» της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για χρονική περίοδο τριάντα (30) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως το ποσού 
της σύμβασης, προϋπολογισμού 227.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 
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 823: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση  Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Έβρου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 320126/7321/25-10-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής από την 25/10/2022 εισήγηση της η οποία αναφέρει τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Η με αρ.πρωτ. 165050/1305/04-07-2022, ΑΔΑ: ΨΛΤΧ7ΛΒ-ΡΘ7, ΑΔΑΜ: 22REQ010873669/2022-07-
06) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού σε βάρος του έργου “Συντήρηση αντλιοστασίων (Δαπάνες 
συντήρησης, Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και ΟΤΕ κλ.) (Συνέχιση του έργου 2008ΣΕ03100003)” με 
Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100007 της ΣΑΕΠ 531 για την δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας του αντλιοστασίου Κεφαλής ποταμύ 
Άρδα. 

5. της με αριθ. 5932022 (ΑΔΑ: Ψ85Ι7ΛΒ-7ΝΥ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την έγκριση διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, 

ΑΔΑ: Ψ8Ζ67ΛΒ-ΙΞΚ



των όρων της διακήρυξης και των επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής ποιοτικής και 
ποσοτικής των υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας του αντλιοστασίου  

6. την αριθ. 02/2022 διακήρυξη (αριθ.πρωτ. 268139/6231/09-09-2022, ΑΔΑ:ΩΗΨΞ7ΛΒ-6ΙΣ, 
ΑΔΑΜ:22PROC011220649/2022-09-09). 

7. Τα Πρακτικά 1 & 2 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής  

8. Την ανάγκης συντήρησης λειτουργίας του αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα ΠΑΜΘ - Π.Ε 
Έβρου. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία  
Εισηγείται 

Την έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων, του Ανοικτού Μειοδοτικού  Ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών για το Υποέργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΆΡΔΑ ΕΤΟΥΣ 2023 & 2024» της ΠΑΜΘ – Π.Ε. Έβρου για χρονική περίοδο τριάντα (30) μηνών ή μέχρι 
εξαντλήσεως το ποσού της σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 227.000,00€ 
με Φ.Π.Α, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, στο σύνολο 
της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οποία αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και 
συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 1, και εν συνεχεία αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» 
και συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2, σύμφωνα με τα οποία αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης ο 
οικονομικός φορέας «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για το Υποέργο «Συντήρηση – 
Λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 2023 & 2024» της Π.Ε. Έβρου για χρονική 
περίοδο τριάντα (30) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως το ποσού της σύμβασης, στην τιμή των εκατόν πενήντα 
ένα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (151.250,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή εκατόν ογδόντα 
επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ 187.550,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
Συγκεκριμένα τα πρακτικά ανέφεραν τα εξής : 

 
Α) ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο   : « Στην Αλεξανδρούπολη στις 20-10-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00π.μ. 
συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που αφορά την 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, η οποία συγκροτήθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και 
εγκρίθηκε με την αριθ. 593/2022 (ΑΔΑ:Ψ85Ι7ΛΒ-7ΝΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Π.Α.Μ.Θ., αποτελούμενη από τους: 
 
1. Παπατζελάκης Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄β ως Πρόεδρος  
2. Ταμίας Κωνσταντίνος ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α΄β ως μέλος  
3. Μπιζεργιαννίδου Αναστασία, ΔΕ Τεχνικών, με Α΄β ως μέλος 
 
προκειμένου να προβεί στη διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το Υποέργο «Συντήρηση – λειτουργία αντλιοστασίου 
κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 2023 & 2024» της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για χρονική περίοδο 
τριάντα (30) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης από την υπογραφή της συνολικού 
προϋπολογισμού 227.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (α/α συστήματος 171420), σύμφωνα με 
την αριθ. 02/2022 διακήρυξη (αριθ.πρωτ. 268139/6231/09-09-2022, ΑΔΑ:ΩΗΨΞ7ΛΒ-6ΙΣ, ΑΔΑΜ: 
22PROC011220649). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής και η απαρτία της, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου διαπίστωσε ότι για τον με α/α συστήματος 171420 διαγωνισμό, υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά δύο (2) φάκελοι προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ως εξής: 
 
1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ με α/α προσφοράς συστήματος 303372, με ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής 30-09-2022 και ημερομηνία αποστολής φακέλου σε έντυπη μορφή 03-10-2022, το 
οποίο πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας, με το αριθ. Πρωτ. 293664/6792/3-10-2022. 
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2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με α/α προσφοράς συστήματος 303161, με 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 30-09-2022 και ημερομηνία αποστολής φακέλου σε έντυπη μορφή 03-
09-2022, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας, με το αριθ. Πρωτ. 294996/6813/03-10-2022. 

 
Η επιτροπή αφού έλεγξε την εμπρόθεσμη κατάθεση των παραπάνω προσφορών (ηλεκτρονικά αλλά και σε 
έντυπη μορφή), αποσφράγισε ηλεκτρονικά τους (υπό)φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 
Προσφορά» σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 της αριθ. 02/2022 Διακήρυξης. 
Το σύστημα κατέγραψε την ημερομηνία και ώρα καταχώρησης των παραπάνω στοιχείων, πρόβαλε μήνυμα 
επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Στη συνέχεια αρίθμησε, σφράγισε και μονογράψε τους κυρίους 
φακέλους αλλά και τους επιμέρους, της έντυπης μορφής των προσφορών που κατατέθηκαν και 
προχώρησε στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών τους. 
Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι 
κατέθεσαν εγγυητική επιστολή εμπρόθεσμα και πριν την αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
Μετά η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. 
Ο έλεγχος και αξιολόγηση των δικαιολογητικών πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σειράς 
συνεδριάσεων της επιτροπής, διότι ο συγκεκριμένος έλεγχος ήταν χρονοβόρος και απαιτούσε 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 
Προσφορά» η Επιτροπή διαπίστωσε: 
 
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα της αριθ. 
02/2022 Διακήρυξης κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των προσφορών.  

2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
αριθ. 02/2022 Διακήρυξη κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των προσφορών.  

 
Η επιτροπή διαγωνισμού μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
‒ Ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες, από τις διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς, διαδικασίες 
δημοσιότητας και επομένως έχουν εξασφαλισθεί οι συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, ίσης μεταχείρισης 
και διαφάνειας. 
‒ Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν δύο (2) προσφορές για τον διαγωνισμό ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών για το Υποέργο «Συντήρηση – λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 2023 & 
2024» της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για χρονική περίοδο τριάντα (30) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως το 
ποσού της σύμβασης από την υπογραφή της 
‒ Το γεγονός ότι έπρεπε να υποβληθούν ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, όπως προβλέπονται στο άρθρο 93 του Ν.4412/16. 
‒ Το από 06-10-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα που μας απεστάλη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
(299069/6904/06-10-2022) και αφορά την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής με αριθμ. Νο. 5853/29-09-
2022 ποσού 1.830,65€ του οικονομικού φορέα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
‒ Το υπ’αριθμ. V/145749/05-10-2022 ηλεκτρονικό έγγραφο του ΤΜΕΔΕ που αφορά την εγκυρότητα της 
εγγυητικής επιστολής με αριθμ. e-157575/26-09-2022 ποσού 1.830,65€ του οικονομικού φορέα 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
‒ Τη διευκρίνιση του άρθρου 2.4 της διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία «Εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)». 
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
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‒ Το υπ ‘αρίθμ 299633/6912/07-10-2022 έγγραφο μας, που του κοινοποιήθηκε μέσω του της επικοινωνίας 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στον ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ μέσω του οποίου του 
ζητήθηκε να υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 2.4.3.2 παράγραφος β.6 της 
αρίθμ. 02/2022 διακήρυξης (υπ’ αρίθμ. 268139/6231/09-09-2022) μέχρι της 19/10/2022 

 
γνωμοδοτεί  

 
Α) Να μη γίνει αποδεκτός ο (υπό)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του 
οικονομικού φορέα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ λόγω ότι δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις και δεν είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην αριθ. 02/2022 Διακήρυξη επειδή δεν προσκόμισε 
στα συνημμένα του διαγωνισμού την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 2.4.3.2 παράγραφος 
β.6 της διακήρυξης, αλλά και ούτε εντός του χρονικού διαστήματος που του ορίσθηκε με το υπ ‘αρίθμ 
299633/6912/07-10-2022 έγγραφο μας που του κοινοποιήθηκε μέσω του της επικοινωνίας του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 
 
Β)Την αποδοχή του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» του οικονομικού 
φορέα:  
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

 
καθώς ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην αριθ. 02/2022 Διακήρυξη. 
 
Γ) Σύμφωνα με την παρ. 3 περίπτωση β του άρθρου 100 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
«………… Για συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο ………αποσφραγίζονται οι φάκελοι 
δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και 
εκδίδεται μια απόφαση……», εισηγούμαστε την ηλεκτρονική αποσφράγιση όλων των οικονομικών 
προσφορών των οικονομικών φορέων που κατέθεσαν ηλεκτρονικά προσφορά μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.¨» 
 
 
Β)  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2o : « Στην Αλεξανδρούπολη στις 25-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ. συνεδρίασε 
η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που αφορά την 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, η οποία συγκροτήθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και 
εγκρίθηκε με την αριθ. 593/2022 (ΑΔΑ:Ψ85Ι7ΛΒ-7ΝΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Π.Α.Μ.Θ., αποτελούμενη από τους: 
 
1. Παπατζελάκης Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄β ως Πρόεδρος  
2. Ταμίας Κωνσταντίνος ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α΄β ως μέλος  
3. Μπιζεργιαννίδου Αναστασία, ΔΕ Τεχνικών, με Α΄β ως μέλος 
 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών οι οποίοι 
συμμετείχαν στον ανοικτό μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για το Υποέργο «Συντήρηση – λειτουργία αντλιοστασίου 
κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 2023 & 2024» της ΠΑΜΘ - Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για χρονική 
περίοδο τριάντα (30) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 
227.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (Α/Α συστήματος 171420), σύμφωνα με την αριθ. 02/2022 
διακήρυξη (αριθ.πρωτ. 268139/6231/09-09-2022, ΑΔΑ:ΩΗΨΞ7ΛΒ-6ΙΣ, ΑΔΑΜ: 22PROC011220649). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής και η απαρτία της, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αποσφράγισε ηλεκτρονικά για τον με Α/Α συστήματος 171420 διαγωνισμό, τους 
(υπό)φακέλους «Οικονομική Προσφορά» του ενός (1) οικονομικού φορέα: 
 
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α/Α προσφοράς συστήματος 303161. 

 
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.1 της αριθ. 05/2022 Διακήρυξης και διαπιστώθηκε ότι η οικονομική 
προσφορά των προσφερόντα έχει αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες του συστήματος.  
Το σύστημα κατέγραψε την ημερομηνία και ώρα καταχώρησης των παραπάνω στοιχείων, πρόβαλε μήνυμα 
επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας . 
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Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ης εταιρείας 1ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ, αν και αποσφραγίστηκε ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογηθεί διότι ο ανωτέρω 
υποψήφιος αποκλείστηκε κατά το στάδιο αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφοράς (Πρακτικό 1) 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή εκτύπωσε, αρίθμησε και μονόγραψε τα δικαιολογητικά της έντυπης μορφής τησ 
ανωτέρω οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα που κατατέθηκε και διαπίστωσε ότι: 
 Ο οικονομικός φορέας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προσέφερε: Χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικώς): 151.250,00€, και συνολική αξία με ΦΠΑ 24% (αριθμητικώς): 187.550,00€. 
 
(ΦΠΑ παροχής υπηρεσιών:24%) 
 
Κατόπιν η Επιτροπή προκειμένου να ολοκληρώσει των έλεγχο των προσφορών του υποψήφιου και να 
εισηγηθεί, προχώρησε στον έλεγχο τις οικονομικής προσφοράς και συγκεκριμένα στην ανάλυση της 
οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε και ο υποψήφιος:  
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
 
Η επιτροπή διαγωνισμού μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
- Ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες, από τις διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς, διαδικασίες 
δημοσιότητας και επομένως έχουν εξασφαλισθεί οι συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, ίσης μεταχείρισης 
και διαφάνειας. 
- Το γεγονός ότι υποβλήθηκε μια (1) οικονομική προσφορά για τον διαγωνισμό ανάδειξη αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών για το Υποέργο «Συντήρηση – λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα 
έτους 2023 & 2024» της ΠΑΜΘ - Περιφερειακής Ενότητας Έβρου εκ των οποίων έγινε αποδεκτή η μια (1) 
οικονομική προσφορά 
- το γεγονός ότι οι οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε πληροί όλους τους όρους της διακήρυξης και 
είναι εντός του προϋπολογισμού  
- Το γεγονός ότι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας του αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα, διότι 
από αυτό αρδεύονται 204.000 στέμματα του Βορείου Έβρου, οι καλλιεργητές των οποίων κινδυνεύουν με 
απόλυτη καταστροφή σε περίπτωση μη λειτουργίας του. 

- Το γεγονός ότι το αντλιοστάσιο λειτουργεί καθημερινά από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, τους 
υπόλοιπους μήνες απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον δύο υπαλλήλων για την συντήρηση του 
αντλιοστασίου και λόγω της συνταξιοδότησης των υπαλλήλων που προήλθαν από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, 
από την άνοιξη του 2023 δεν θα υπηρετεί κανένας υπάλληλος για να πραγματοποιήσει την συντήρηση και 
την λειτουργίας αντλιοστάσιού. 

- το γεγονός ότι η ΠΕ Έβρου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, είχε αιτηθεί την 
πρόσληψη εξειδικευμένων υπαλλήλων για την λειτουργία του αντλιοστασίου και αναμένει την έγκριση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε μετά την απαραίτητη στελέχωση, να λειτουργεί απρόσκοπτα το 
αντλιοστάσιο. 

 
Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί 

 
Την αποδοχή του παρακάτω οικονομικού φορέα ως «προσωρινού αναδόχου» του ανοικτού μειοδοτικού 
(πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 
ορίων για το Υποέργο «Συντήρηση – λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 2023 & 
2024» της ΠΑΜΘ - Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για χρονική περίοδο τριάντα (30) μήνες ή μέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 227.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%. (Α/Α συστήματος 171420), σύμφωνα με την αριθ. 02/2022 διακήρυξη (αριθ.πρωτ. 
268139/6231/09-09-2022, ΑΔΑ:ΩΗΨΞ7ΛΒ-6ΙΣ, ΑΔΑΜ: 22PROC011220649) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με προσφερόμενη τιμή 151.250,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
187.550,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
Στον ανωτέρω που πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, σε προθεσμία εντός δέκα(10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, και διαμέσου της «Επικοινωνίας», σε μορφή pdf, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως 
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αναφέρονται στο άρθρο 3.2 της αριθ. 02/2022 Διακήρυξης και στο άρθρ. 103 του Ν.4412/16, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει».  

 
 
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 τα πρακτικά Νο1 και Νο2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, του 
Ανοικτού Μειοδοτικού  Ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το 
Υποέργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΆΡΔΑ ΕΤΟΥΣ 2023 & 
2024» της ΠΑΜΘ – Π.Ε. Έβρου για χρονική περίοδο τριάντα (30) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως το ποσού 
της σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 227.000,00€ με Φ.Π.Α, με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, στο σύνολο της οικονομικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τα οποία αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και συντάχθηκε το 
Πρακτικό Νο 1, και εν συνεχεία αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» και συντάχθηκε 
το Πρακτικό Νο 2, σύμφωνα με τα οποία αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας 
«ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για το Υποέργο «Συντήρηση – Λειτουργία 
αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 2023 & 2024» της Π.Ε. Έβρου για χρονική περίοδο τριάντα 
(30) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως το ποσού της σύμβασης, στην τιμή των εκατόν πενήντα ένα χιλιάδων 
διακοσίων πενήντα ευρώ (151.250,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων 
πεντακοσίων πενήντα ευρώ 187.550,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 

 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  823/2022. 
 

                         
                        
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
        ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   

ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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