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Του  Πρακτικού αριθ. 46/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 871/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση της σύμβασης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του υποέργου: «Αναβάθμιση και αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιεράς 
Μητρόπολης Μαρώνειας και Κομοτηνής (Αποπεράτωση του υφιστάμενου κτιρίου και προσθήκη κατ’ 
επέκταση)» Έργο: «Αναβάθμιση και αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιεράς Μητρόπολης 
Μαρώνειας και Κομοτηνής», προϋπολογισμού 1.491.935,48 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 17 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 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 της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την 
ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/339604/4686/11/11/2022 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) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγόριος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 4) Ιμπράμ Αχμέτ  
μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό  μέλος και 6) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος,  
Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Κουρτίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής μέλος, 2) 
Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 3) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος, 4) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος και 5) 
Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 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 Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Κατά την συζήτηση του 4ου θέματος προήλθαν στην συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής 
επιτροπής Ζιμπίδης Γεώργιος και Αργυρίου Νικόλαος. 
Κατά την συζήτηση του 10ου θέματος προήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 871: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερησίας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 332813/3757/09-11-2022 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής, την από 9-11-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2015/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το  Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
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. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010). 
5. Την αριθ.662/πρακτ.38/26-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ6Τ97ΛΒ-ΑΟΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Α.Μ.Θ., που αφορά την ακύρωση της αριθ.404/22 απόφασης της Ο.Ε. ΠΑΜΘ και την ανάδειξη νέου 
προσωρινού αναδόχου, σε συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί 
προδικαστικής προσφυγής.  
6. Το από 08-11-2022 Πρακτικό ΙΙΙ που συνέταξε η Επιτροπή Διαγωνισμού και αφορά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου με την επωνυμία «AS Build ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «AS Build Α.Τ.Ε.», στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. 
Συγκεκριμένα το πρακτικό αναφέρει τα εξής: 
«1η Συνεδρίαση 

Η Ε.Δ. αποτελούμενη από τους:  

1. Τζεμίντιμπη Απόστολο, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης ως Πρόεδρο 
2. Πίτατζη Σοφία, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος 
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3. Θάνου Ιφιγένεια, Αρχιτέκτων Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος 
συνεδρίασε σε απαρτία με όλα τα τακτικά της μέλη παρόντα, στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ροδόπης, στην 
Κομοτηνή στις 01-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του ανωτέρω υποέργου, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 95/πρ.5/21-2-
2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ, συνεδρίασε προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά 
προσωρινού Αναδόχου που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 187276, 
σύμφωνα με την 22PROC010162775 Διακήρυξη και τις λοιπές διατάξεις του Ν.4412/2016, μετά την έκδοση 
της αριθ.662/πρακτ.38/26-09-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ:Ψ6Τ97ΛΒ-ΑΟΑ). 
Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ, εστάλη προς τον οικονομικό φορέα 
με την επωνυμία «AS Build ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «AS Build Α.Τ.Ε.», 
που αναδείχθηκε προσωρινός Ανάδοχος, πρόσκληση για την υποβολή των προβλεπόμενων στο άρθρο 23 
της Διακήρυξης αποδεικτικών μέσων καθώς και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης. Η σχετική 
πρόσκληση απεστάλη με το αριθ.308221/3457/14-10-2022 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης μέσω της 
«επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ και δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή των ανωτέρω 
δικαιολογητικών. 
Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «AS Build ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο 
«AS Build Α.Τ.Ε.», υπέβαλε εμπρόθεσμα μέσω της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 20-10-2022 τα 
δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου. 
Η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και έκρινε ότι οι πληροφορίες που αφορούν στο 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο, για το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για να είναι σύμφωνες 
με το άρθρο 23.5 της Διακήρυξης, πρέπει να υπάρχει πίνακας των υπό εκτέλεση έργων και αναφορά για το 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο. Στάλθηκε μήνυμα στις 2-11-2022 μέσω της 
«επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ και δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερών (έως Δευτέρα 14-11-2022) για την 
υποβολή του παραπάνω πίνακα. Ο οικονομικός φορέας «AS Build Α.Τ.Ε.», υπέβαλε εμπρόθεσμα μέσω 
της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 04-11-2022,τις συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητήθηκαν. 
2η Συνεδρίαση 
Στην Κομοτηνή στις 08-11-22 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε 2η 
Συνεδρίαση. 
Η Επιτροπή έλεγξε εκ νέου τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν συνολικά και έκρινε ότι όλα ήταν σύμφωνα 
με τα άρθρα 22 και 23 της Διακήρυξης.  
Κατόπιν των ανωτέρω και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.4.2 της Διακήρυξης, η Ε.Δ. εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης του υποέργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
(ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» του Έργου: 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «AS Build ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «AS Build Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 13,58% επί των τιμών 
του τιμολογίου της μελέτης, ήτοι συνολικά 1.290.709,99€, χωρίς Φ.Π.Α.. και τη συνέχιση της διαδικασίας 
του Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο  4 της Διακήρυξης.» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Α)   Την έγκριση του από 08-11-2022 Πρακτικού ΙΙΙ ως έχει. 
Β) Την κατακύρωση της σύμβασης του υποέργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
(ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» Έργο: 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «AS Build ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «AS Build Α.Τ.Ε.», με μέση έκπτωση 13,58% επί των τιμών 
του τιμολογίου της μελέτης, ήτοι συνολικά 1.290.709,99€, χωρίς Φ.Π.Α.. σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό 
ΙΙΙ. 
Κατά της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στην 
παρ.4.3 της Διακήρυξης.  
 
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 
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Για το υποέργο: «Αναβάθμιση και αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιεράς Μητρόπολης 
Μαρώνειας και Κομοτηνής (Αποπεράτωση του υφιστάμενου κτιρίου και προσθήκη κατ’ επέκταση)» Έργο: 
«Αναβάθμιση και αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιεράς Μητρόπολης Μαρώνειας και 
Κομοτηνής», προϋπολογισμού 1.491.935,48 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), εγκρίνει: 
Α) Το από 08-11-2022 Πρακτικό ΙΙΙ ως έχει. 
Β) Κατακυρώνει τη σύμβαση του παραπάνω υποέργου, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «AS 
Build ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «AS Build Α.Τ.Ε.», με μέση έκπτωση 
13,58% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, ήτοι συνολικά 1.290.709,99€, χωρίς Φ.Π.Α.. σύμφωνα 
με το ως άνω Πρακτικό ΙΙΙ. 
Κατά της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στην 
παρ.4.3 της Διακήρυξης.  
 
Παρών δήλωσαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Αργυρίου Νικόλαος. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  871/2022. 

 
 
                        
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
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                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   

ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
                   ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                                         

 

 

 

ΑΔΑ: 9Φ7Μ7ΛΒ-2Η2


		2022-11-28T13:30:24+0200
	Athens




