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Του  Πρακτικού αριθ. 3/2023  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 19/2023 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 3 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 έργο: 
«Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης της παροχής, της στάθμης και της επιφανειακής 
ταχύτητας του νερού στο φράγμα του ποταμού Άρδα» της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την 
προμήθεια και τοποθέτηση μετρητικών υδρολογικών συστημάτων στο φράγμα Κεφαλής του ποταμού 
Άρδα, προϋπολογισμού 56.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 27 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/20617/361/23-1-2023 
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, 3) Γαλανόπουλος Δημήτριος 
αναπληρωματικό μέλος, 4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό 
μέλος , 6) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος, 7) Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 8) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος 
και 9) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν ο: κ. 1) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, o οποίος απουσίαζε για 
υπηρεσιακούς λόγους, 2 Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 3) Τσώνης Αθανάσιος μέλος και 4) 
Μαρκόπουλος Θεόδωρος 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 εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 19: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. 
Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 388735/9047/28-12-2022 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της  
επιτροπής 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. 5466/14-9-2022, ΑΔΑ: ΨΕ6Π7ΛΒ-0ΨΤ, ΑΔΑΜ: 22REQ011244269/2022-09-15) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του τμήματος οικονομικής διαχείρισης ΠΕ Έβρου ποσού 56.000,00€ σε 
βάρος του έργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΆΡΔΑ” 
με Ε.Φ.04.071 ΚΑΕ 9899.0003 Οικονομικού έτους 2022 για την δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια 
διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια και τοποθέτηση μετρητικών υδρολογικών συστημάτων στο 
φράγμα Κεφαλής του ποταμού Άρδα. 
5. της με αριθ. 690/2022 (ΑΔΑ: 6Δ7Ζ7ΛΒ-Ω3Ν) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την έγκριση διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, των όρων της 
διακήρυξης και των επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής ποιοτικής και ποσοτικής των υπηρεσιών 
συντήρησης και λειτουργίας του αντλιοστασίου  
6. Την με υπ’ αριθμ. 03/2022 (αριθ.πρωτ. 321531/7426/26-10-2022, ΑΔΑ: 92477ΛΒ-ΞΓΜ, ΑΔΑΜ: 
22PROC011495599/2022-10-26) Διακήρυξη του έργου, ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (του άρθρου 27 
του Ν.4412/16, Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 172371) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου, στην οποία ορίσθηκε ως ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, και ως 
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ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 21η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00. 
7. Την υπ’ αριθμ. 690/2022 (ΑΔΑ:6Δ7Ζ7ΛΒ-Ω3Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. με 
την οποία αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΣΑΙΕΝΤΑΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 309845/14-11-2022) ως 
προσωρινός ανάδοχος του έργου με προσφερόμενη τιμή 45.100,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
55.924,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 369603/8581/13-12-2022, ηλεκτρονική πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου, 
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία», υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, εντός προθεσμίας 10 ημερών. 
9. Την από 20-12-2022 εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο 
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» και την από 21-12-2022 υποβολή των 
ανωτέρω δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή (αρ. πρωτ. εισερχόμενου 384152/2880/21-12-2022), από τον 
προσωρινό ανάδοχο. 
10. Το από 22-12-2022, 3ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΣΑΙΕΝΤΑΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ως έχων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής, με προσφερόμενη τιμή 45.100,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 55.924,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και η οποία πληροί τα κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης του 
υποέργου θέματος.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  
 

Την έγκριση του από 22-12-2022 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής 
Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
172371), του έργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, 
ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΆΡΔΑ” της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με CPV: 38411000-9 – Υδρόμετρα, με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 56.000,00€ με 
Φ.Π.Α. και την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΑΙΕΝΤΑΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ως έχων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προσφερόμενη τιμή Σαράντα Πέντε Χιλιάδες Εκατό ευρώ (45.100,00€) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή Πενήντα Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Είκοσι Τέσσερα ευρώ 55.924,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν  να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 
2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές  οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις 
των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.  
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση : «η παρούσα 
σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας».  
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική 
απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η 
υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε όμως περίπτωση η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής θα ήταν ίδια 
εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην 
οικονομική επιτροπή. 

 
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 το από 22-12-2022 3ο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω 
του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 172371), του έργου 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΆΡΔΑ” της 
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Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με CPV: 38411000-9 – Υδρόμετρα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 56.000,00€ με Φ.Π.Α. 
και την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΑΙΕΝΤΑΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ως έχων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής, με προσφερόμενη τιμή Σαράντα Πέντε Χιλιάδες Εκατό ευρώ (45.100,00€) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή Πενήντα Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Είκοσι Τέσσερα ευρώ 55.924,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
  
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  19/2023. 

 
 
                        
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
           ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                
                             

                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                    ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ 
                    ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                    ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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