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Του  Πρακτικού αριθ. 10/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης 204/2020 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 1.000.000,00 ευρώ. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε 
δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης η 
οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020), ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 1000/6-3-2020 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) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ευφραιμίδης 
Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης  μέλος 3) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας 
μέλος, 4) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 5), Κουρτίδης Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 6) 
Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 7) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 8) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 9) Γρανάς 
Αρχέλαος μέλος. 
    Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) Μουλταζά 
Ταρκάν μέλος,3)Χατζηπέμου Χρήστος 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 εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εκτός ημερησίας 
διάταξης . 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη όπως οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 204: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Καβάλας 
με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 02/1183 οικ../ 27-2-2020, έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής:  

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξειςτουΝ.4412/2016«ΔημόσιεςΣυμβάσειςΈργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2.  Την ΚΥΑ με αριθμό απόφασης 117384/17 (ΦΕΚ 3821 Β/31-10-2017) : Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεσητων Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

3. Τον Ν.3852/2010(ΦΕΚ87Α)‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85 τ.Α /11.04.2012) ‘’Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας2009/50ΕΚ). 

4. Το Π.Δ.144/2010(ΦΕΚ237/τ.Α΄/27.12.2010)‘’Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης’’ 

5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/31.01.2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»(Α΄42),αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

6. Την υπ’ αριθ. Δ.Δ.οικ.4697/09-10-2019, απόφαση (ΦΕΚ 4064/Β’/2019) του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «περί Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί 
αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη στους Περιφερειακούς 
Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων 
της 
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7. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εις  
βάρος του έργου«Αντικατάσταση παλαιών στηθαίων ασφαλείας με νέα συστήματα αναχαίτισης 
οχημάτων (ΟΜΟΕ- ΣΑΟ). Ο κωδικός του έργου είναι: 2017ΕΠ53100003 και η πίστωση 
ανέρχεται στο ποσό : 1.000.000,00€. 

8. Ότι η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που συντάχθηκαν από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό: 
02/805/οικ απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων η οποία εκδόθηκε στις 
13.02.2020 και ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό: 1.000.000,00€ (ποσό με 
Φ.Π.Α.24%) 
 

Σας διαβιβάζουμε το σχέδιο  Προκήρυξης και Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας η οποία θα 
πραγματοποιηθεί μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων  συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
i. Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. 
ii. O  Διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του 
Ν.4412/2016. 
iii. Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 
4412/2016 με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης». 
iv. Με το έργο προβλέπεται να γίνει τοποθέτηση συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ) σε 
τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Καβάλας. Το έργο δεν 
συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες της ΚΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/ Β’/ 10-8-2016) και 
σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρώτ: 2189/24.06.2019 (αρ. πρώτ: ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας: 
4166/26.06.2019) της Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, δεν απαιτείται η διαδικασία 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
v. Με την υπ’ αρ. mimed-ecb-a-2-id-aa-5438-eba-2020-02-18-10:00:00.000000 ταυτότητα 
κλήρωσης, η οποία διενεργήθηκε μέσω ΜΗΜΕΔ σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρ. 8 του άρθρου 
221 του Ν.4412/2016, κληρώθηκαν με την σειρά που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, τα μέλη της 
επιτροπής για την διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού. 
 
 

 
Τακτικά μέλη Αναθέτουσα Ειδικότητα Ιδιότητα 
 
1οΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΘΑΣΟΥ 

 
Πολ/κός Μηχ/κός 

 
Πρόεδρος 

 
2οΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΗΡΙΚΑ ΔΤΕ ΠΕ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ 

 
1ο Μέλος 

 
3οΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δασολογίας και 
Φυσικού 

Περιβάλλοντος ΠΕ 

 
2ο Μέλος 

 
 
 
Αναπληρωματικά μέλη Αναθέτουσα Ειδικότητα Ιδιότητα 

1οΣΑΒΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ Πολ/κός Μηχ/κός 1ο αναπληρωματικό μέλος 

2οΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΤΕ ΠΕ 
ΚΑΒΑΛΑΣ Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ 2ο αναπληρωματικό μέλος 

3οΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΑΝΙΤΗ ΔΤΕ ΠΕ 
ΚΑΒΑΛΑΣ Πολ/κός Μηχ/κός 3ο αναπληρωματικό μέλος 

 
 
 

Ως αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται το 1ο αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 13 
του Ν. 2696/99. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3852/2010 όπως αυτό ισχύει: 
α)Για την έγκριση των όρων του σχεδίου της Διακήρυξης,  
β)Για την έγκριση του σχεδίου της Προκήρυξης 
γ)Για την συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αποτελούμενη από τα 
παραπάνω μέλη τα οποία κληρώθηκαν από το ΜΗΜΕΔ, σύμφωνα με την υπ'αριθμό:mimed-ecb-a-2-id-
aa-5438-eba-2020-02-18-10:00:00.000000 ταυτότητα κλήρωσης. 

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Καβάλας. 
 
 
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 Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης και της προκήρυξης για την δημοπράτηση μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Συστήματα αναχαίτισης 
οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 1.000.000,00 
ευρώ και την συγκρότηση  της επιτροπής διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάνω μέλη τα οποία 
κληρώθηκαν από το ΜΗΜΕΔ, σύμφωνα με την υπ'αριθμό:mimed-ecb-a-2-id-aa-5438-eba-2020-02-18-
10:00:00.000000 ταυτότητα κλήρωσης: 

 
 

Τακτικά μέλη Αναθέτουσα Ειδικότητα Ιδιότητα 
 
1οΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΘΑΣΟΥ 

 
Πολ/κός Μηχ/κός 

 
Πρόεδρος 

 
2οΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΗΡΙΚΑ ΔΤΕ ΠΕ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ 

 
1ο Μέλος 

 
3οΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δασολογίας και 
Φυσικού 

Περιβάλλοντος ΠΕ 

 
2ο Μέλος 

 
 
 

Αναπληρωματικά μέλη Αναθέτουσα Ειδικότητα Ιδιότητα 

1οΣΑΒΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ Πολ/κός Μηχ/κός 1ο αναπληρωματικό μέλος 

2οΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΤΕ ΠΕ 
ΚΑΒΑΛΑΣ Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ 2ο αναπληρωματικό μέλος 

3οΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΑΝΙΤΗ ΔΤΕ ΠΕ 
ΚΑΒΑΛΑΣ Πολ/κός Μηχ/κός 3ο αναπληρωματικό μέλος 

 
 

Ως αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται το 1ο αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 13 
του Ν. 2696/99. 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 204/2020. 
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                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 
         ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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