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

Αριθ. Απόφασης 829/2022 
 

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 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 829: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση  Τεχνικών Έργων της 
ΠΑΜΘ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 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.  
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). 
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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%. 
   
Στο σημείο αυτό ο προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε ότι ήρθε τόσο η 
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ όσο και το έγγραφο απόψεων του 
Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τα οποία 
γνωστοποιήθηκαν στα μέλη.  

 
Κατόπιν το λόγο πήρε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου για να 
τοποθετηθεί και τις απόψεις του  κατέθεσε εγγράφως προς την γραμματεία. Συγκεκριμένα ανέφερε 
τα εξής : «Επί της ανωτέρω εισήγησης, εκδόθηκε η υπ αριθ 670/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής ΠΑΜΘ η οποία αποφάσισε 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.». Επισημαίνεται ότι εκ του νόμου 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 106 του Ν.4412/2021, απαιτείται η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 
όταν αναζητείται η ματαίωση του διαγωνισμού με την αιτιολογία ότι αυτός είναι ασύμφορος από οικονομική 
άποψη. Μάλιστα η απόφαση απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογημένη. 

Το θέμα εισήλθε σήμερα εκ νέου προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή  με το Τεχνικό Συμβούλιο της 
έδρας της ΠΑΜΘ να αποφαίνεται κατά πλειοψηφία (βλ. 2η πράξη της υπ α/α 7/10-10-2022 συνεδρίασης 
του οργάνου) ότι δεν δύναται να κρίνει την προσφορά των 10,34% ως μη συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη καθώς δεν προκύπτει ειδική αιτιολόγηση για την ματαίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Την 
απουσία ειδικής αιτιολογίας για την ματαίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού επισημαίνει και η 
μειοψηφία του Συμβουλίου εστιάζοντας τη διαφωνία στην διατύπωση ότι με βάση τα προσκομιζόμενα 
στοιχεία στο Συμβούλιο δεν μπορεί να κριθεί η προσφορά των 10,34% ως συμφέρουσα ή μη από 
οικονομική άποψη.   Ας σημειωθεί επίσης ότι σε αντίθεση με όσα ανέφερε η Επιτροπή Διαγωνισμού στην 
αιτιολόγηση της εισήγησής της, το Τεχνικό Συμβούλιο της ΠΑΜΘ επισήμανε ορθά ότι «Η Ενιαία Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων ακύρωσε για δεύτερη φορά εξετάζοντας μόνο ένα συγκεκριμένο λόγο προσφυγής, 
δηλαδή την εφαρμογή του προϋπολογισμού μελέτης και όχι της προσφοράς, που προβλέπεται στην 
εγκύκλιο 09/2017, για τα γενικά έξοδα του αναδόχου. Επομένως, δεν εξετάστηκε στο σύνολό της η 
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αιτιολόγηση της προσφοράς, καθώς όπως ρητώς αναγράφεται στην εν λόγω απόφαση «ο προσφεύγων 
δεν προβάλλει συγκεκριμένες πλημμέλειες της αιτιολόγησης της προσφοράς του παρεμβαίνοντος, αλλά 
αορίστως αναφέρεται στις ελλείψεις…». Επομένως δεν υπάρχει ειδικά αιτιολογημένη τεκμηρίωση της 
συνολικής ζημίας που θα επιφέρει την έκπτωση της δεύτερης προσφοράς  και κατ αντιστοιχία του 
προσδοκώμενου κέρδους της τρίτης προσφοράς». 

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν και από το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (έγγραφο με α/α 834/10-10-20022) με την παρατήρηση ότι η ενεργειακή κρίση έχει πλέον 
επιφέρει σημαντικές μειώσεις στις εκπτώσεις των υποψηφίων αναδόχων σε όλους τους διαγωνισμούς.  

Οι μειώσεις αυτές στις εκπτώσεις που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση αντικατοπτρίζονται και στις 
συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ και στις αποφάσεις της, καθώς πολλά έργα με 
αντικείμενο παρόμοιο με το υπό κρίση έργο, δεν έχουν συμβασιοποιηθεί καθώς οι υποψήφιοι ανάδοχοι  
επιλέγουν είτε να μην προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης για λόγους ανώτερης βίας (πχ 
περιπτώσεις αύξησης του κόστους της ασφαλτόστρωσης σε έργα της ΠΕ Καβάλας και Δράμας)  είτε να 
μην ανανεώσουν χρονικά τις οικονομικές προσφορές τους λόγω του ασύμφορου πλέον χαρακτήρα τους 
(πχ έργο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Δυτικής Προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων Δυτικής Πεδιάδας 
Νέστου» όπου δεν ανανέωσε την προσφορά της 35% η προσωρινή ανάδοχος αλλά ούτε και οι επόμενες 
από αυτήν που είχαν μικρότερες του 35% εκπτώσεις). 

Επειδή συνεπώς η εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν αιτιολογεί ειδικά (ως ο νόμος απαιτεί) την 
προτεινόμενη από αυτή ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ως ασύμφορης από οικονομική άποψη. 

Επειδή αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από το Τεχνικό Συμβούλιο της έδρας της ΠΑΜΘ όσο και από το 
προαναφερόμενο έγγραφο του ΤΕΕ. 

Επειδή ήδη λόγω της ενεργειακής κρίσης και της ραγδαίας ανόδου των τιμών των πρώτων υλών οι 
εκπτώσεις στα δημόσια έργα έχουν μειωθεί τμηματικά. 

Επειδή το υπό κρίση έργο αφορά ουσιαστικά την προετοιμασία από την Περιφέρεια της διαμόρφωσης 
υποδομών πρόσβασης για το έργο κατασκευής του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. 

Επειδή το  έργο «Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής που θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με ιδιωτικά 
κεφάλαια του Ιδρύματος έχει ήδη δρομολογηθεί ενώ για τις υποδομές αυτές του ιδρύματος του υπό κρίση 
θέματος εδώ και ενάμισι χρόνο δεν έχει επιλεγεί ανάδοχος προτείνω η Οικονομική  Επιτροπή να 
αποφασίσει : « Την ακύρωση του Πρακτικού IV της ως άνω Επιτροπής κατά το μέρος που εισηγείται την 
ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού και την επαναδημοπράτηση του υποέργου του θέματος για τους 
λόγους που προαναφέρθηκαν και, κυρίως, λόγω έλλειψης ειδικής κι εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που το 
άρθρο 106 του Ν.4412/2016 απαιτεί για την ματαίωση του διαγωνισμού στις περιπτώσεις της μη 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΖΑΡΡΑΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. ΑΒΕΤΕΘ» ως προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» με μέση έκπτωση 10,34 % και 
δαπάνη έργου κατά την προσφορά 2.856.466,65 € χωρίς ΦΠΑ 24%. 

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής κ.Κουρτίδης κα ανέφερε ότι ο 
ίδιος υιοθετεί την άποψη -πρόταση του κ.Χατζηπεμου ώστε να υπάρξει τελικά νοσοκομείο και την έθεσε 
προς συζήτηση και ψήφιση στα μέλη .Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής   κ.Γρανάς και  κ.Εξακουστός 
δήλωσαν ότι συμφωνούν με την πρότασ 

Επειδή συνεπώς η εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν αιτιολογεί ειδικά (ως ο νόμος απαιτεί) την 
προτεινόμενη από αυτή ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ως ασύμφορης από οικονομική άποψη. 

Επειδή αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από το Τεχνικό Συμβούλιο της έδρας της ΠΑΜΘ όσο και από το 
προαναφερόμενο έγγραφο του ΤΕΕ. 
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Επειδή ήδη λόγω της ενεργειακής κρίσης και της ραγδαίας ανόδου των τιμών των πρώτων υλών οι 
εκπτώσεις στα δημόσια έργα έχουν μειωθεί τμηματικά. 

Επειδή το υπό κρίση έργο αφορά ουσιαστικά την προετοιμασία από την Περιφέρεια της διαμόρφωσης 
υποδομών πρόσβασης για το έργο κατασκευής του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. 

Επειδή το  έργο «Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής που θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με ιδιωτικά 
κεφάλαια του Ιδρύματος έχει ήδη δρομολογηθεί ενώ για τις υποδομές αυτές του ιδρύματος του υπό κρίση 
θέματος εδώ και ενάμισι χρόνο δεν έχει επιλεγεί ανάδοχος 

Για όλους τους παραπάνω λόγους 

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 έγκριση του πρακτικού IV της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του 
έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, 
Ο.Κ.Ω.)» υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 
κατά το πρώτο μέρος της:  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). Σύμφωνα με την αρ. 1273/2022 απόφασης του 4ου κλιμακίου Ε.Α.Δ.Σ. έγινε δεκτή η 
προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε» κατά της 
υπ’ αρ. 442/2022 απόφασης της οικονομικής επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με αποτέλεσμα να απορρίπτεται η 
προσφορά του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ» με μέση έκπτωση 41,37% και δαπάνη έργου κατά την προσφορά 1.868.571,28 € 
χωρίς ΦΠΑ 24% και προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας 
«ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. ΑΒΕΤΕΘ» με μέση έκπτωση 10,34 % και δαπάνη έργου κατά την 
προσφορά 2.856.466,65 € χωρίς ΦΠΑ 24%. 
- Την ακύρωση του Πρακτικού IV της ως άνω Επιτροπής κατά το μέρος που εισηγείται την ματαίωση 
του εν λόγω διαγωνισμού και την επαναδημοπράτηση του υποέργου του θέματος για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν και, κυρίως, λόγω έλλειψης ειδικής κι εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που το άρθρο 106 
του Ν.4412/2016 απαιτεί για την ματαίωση του διαγωνισμού στις περιπτώσεις της μη συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς.   
- Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. ΑΒΕΤΕΘ» ως προσωρινού 
αναδόχου του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κατασκευές, 
Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» με μέση έκπτωση 10,34 % και δαπάνη έργου κατά την προσφορά 2.856.466,65 € χωρίς 
ΦΠΑ 24%. 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  829/2022. 
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