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Του  Πρακτικού αριθ. 43/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 809/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Διασκευή φορτηγού οχήματος 
ειδικής χρήσης , ειδικού σκοπού της ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης Mercedes ΚΗΥ 7116», προϋπολογισμού 66.685,47 
ευρώ. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.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/308859/4192/21-10-2022 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) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 
2) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 
4) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 6) Ζιμπίδης 
Γεώργιος μέλος και 7) Αργυρίου Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Κουρτίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 2) 
Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 4) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος, 5) 
Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και 6) Ιμάμογλου Τζιχάν 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 εφτά μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Κατά την συζήτηση του 13ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 809: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο  θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση  Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 316157/3546/20-10-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής από την 15/10/2021 εισήγηση της η οποία αναφέρει τα εξής: 
Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:          
1. Το  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
6. Την αρ. 268482/2133/13-9-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΖ4Υ7ΛΒ-Γ55 και ΑΔΑΜ 
22REQ011235674 με την οποία συμπληρώνεται σε βάρος του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με  ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531, το υποέργο «Διασκευή φορτηγού οχήματος ειδικής χρήσης , ειδικού 
σκοπού της  ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης Mercedes ΚΗΥ 7116» προϋπολογισμού 66.685,47 ευρώ  
7. Την αρ. 3372/10-10-2022 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης της προμήθειας του θέματος  
 
Αναφέρουμε και τα κάτωθι: 
Οι εργασίες κοπής χόρτων και απομάκρυνσης υπολειμμάτων κοπής καθώς και υπαρχόντων σκουπιδιών, 
ή ξένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους στο οδικό δίκτυο της αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης είναι μία 
πάγια υποχρέωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης, που αποσκοπεί  στην βελτίωση της 
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οδικής ασφάλειας με την κοπή των χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα της οδού και της κατακόρυφης 
και οριζόντιας σήμανσης αυτής ιδιαίτερα στους κόμβους, την κλάδευση δέντρων για την διατήρηση της 
ασφάλειας κυκλοφορίας και την προστασία της περιμετρικής ζώνης των οδών από προσχώσεις 
εκατέρωθεν εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης. 
              Το υπάρχον δυναμικό σε μηχανήματα έργου της Δ.Τ.Ε., δεν επαρκεί για άμεσο και ταυτόχρονη 
αντιμετώπιση των ανωτέρω αναγκών, δεδομένου ότι η υπηρεσία διαθέτει δύο μηχανήματα έργου - 
Οχήματα με χρήση χορτοκοπτικών και συγκεκριμένα τα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 132226 και ΚΗΗ 6501, 
τα οποία ωστόσο παρουσιάζουν κατά καιρούς αβαρίες και προβλήματα λειτουργίας εκτός της περιοδικής 
συντήρησης που απαιτούνται και της φθοράς των ανταλλακτικών που απαιτούνται κατά διαστήματα με 
συνέπεια να τίθενται εκτός λειτουργίας για κάποιο χρονικό διάστημα την περίοδο αιχμής (καλοκαιρινούς 
μήνες).  
Επιτακτική ανάγκη και πλέον σημαντικό, είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) υδραυλικού 
χλοοκοπτικού βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος σε ένα επιπλέον κατάλληλο 
όχημα που μπορεί να διασκευασθεί και να μετατραπεί σε χορτοκοπτικό το οποίο διαθέτει η υπηρεσία και 
είναι το με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 7116,   τύπου MERCEDES UMIMOG 2100. 
Για την προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού και την τοποθέτησή του απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού 
σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 66.685,57 € με 
Φ.Π.Α 24%. 
 Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Επισκευή και συντήρηση 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με  
ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531, ποσό για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης από το ΤΜΗΜΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ της 
ΠΑΜΘ, η οποία έλαβε ΑΔΑ ΩΖ4Υ7ΛΒ-Γ55 και ΑΔΑΜ 22REQ011235674.                     

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν. 
4782/2021 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - 
Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 221 του ν. 
4412/2016», προτείνουμε τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κάτωθι: 
• ΤΖΕΜΙΝΤΙΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης  ως Πρόεδρος 
• ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης   
• ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΑΙΤΑΤΖΙΔΗΣ, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης   
Με Αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά αναπλήρωσης τους: 
• Ευάγγελος Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης, ως πρόεδρος 
• Κιμούντρης Γρηγόριος,  Τεχνικός στη ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης 
• Θάνου Ιφιγένεια, Αρχιτέκτων Μηχ/κός στη ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης 
 
Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Α)  την έγκριση των όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού της προμήθειας του θέματος  
Β) Τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού Επιτροπή Διαγωνισμού  
 
 
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 για την προμήθεια με τίτλο: «Διασκευή φορτηγού οχήματος ειδικής χρήσης , ειδικού σκοπού της 
ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης Mercedes ΚΗΥ 7116», προϋπολογισμού 66.685,47 ευρώ τα εξής: 
Α)  τους  όρους Διακήρυξης Διαγωνισμού της παραπάνω προμήθειας και   
Β) την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από τους 
εξής υπαλλήλους: 
• ΤΖΕΜΙΝΤΙΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης  ως Πρόεδρος 
• ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης   
• ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΑΙΤΑΤΖΙΔΗΣ, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης   
Με Αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά αναπλήρωσης τους: 
• Ευάγγελος Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης, ως πρόεδρος 
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• Κιμούντρης Γρηγόριος,  Τεχνικός στη ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης 
• Θάνου Ιφιγένεια, Αρχιτέκτων Μηχ/κός στη ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης 
 
 
 
 Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  809/2022. 

 
                         
                        
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
               ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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