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

Αριθ. Απόφασης 21/2023 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων δημοπράτησης του με αριθμό 2/2023 σχεδίου 
διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με δικαίωμα μερικής 
κατακύρωσης για την επιλογή ανάδοχων του έργου: «Ενέργειες καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Α.Μ.Θ. 
(συνέχιση του έργου 2013ΕΠ03100000) (2014ΕΠ53100000) για τα έτη 2023 έως και 2025 (επίγειες 
δράσεις)» συνολικού προϋπολογισμού 3.692.213,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με σκοπό την 
διαχείριση νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών καθώς και ενέργειες σχετικά με την αντιμετώπιση 
του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή της Π.Α.Μ.Θ. για τα έτη 2023 έως και 2025 και της περίληψης 
αυτής και Β. Της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού. 

 
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 21: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π. Ε. 
Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.7080/47/10-01-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της  
επιτροπής τα εξής: 
ΣΧΕΤ: 
α) Η με αριθμό 1/2020 Διακήρυξη «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022»  
β) Η με αριθμ πρωτ Δ1α/Γ.Ποικ.13563, 4.3.2022 με ΑΔΑ:9ΖΟ1465ΦΥΟ-Α43,  εγκύκλιος του Υπουργείου 
Υγείας 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υλοποίησε ένα αναβαθμισμένο σε δράσεις, προσωπικό 
και μέσα, πολυετές,   ολοκληρωμένο Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2020 έως και 2022. 
Κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο με βάση τα οικονομικά και τεχνικά του 
χαρακτηριστικά αναδεικνύεται από τα καλύτερα εφαρμοσμένα προγράμματα της χώρας, εκτελέστηκαν 
δράσεις καταπολέμησης από τον αέρα και από το έδαφος οι οποίες εφαρμόστηκαν σε αστικό, περιαστικό, 
αγροτικό και φυσικό περιβάλλον, ταυτόχρονα σε ολόκληρη την έκταση της Περιφέρειας και σύμφωνα πάντα 
με τους όρους των αδειοδοτήσεων από τα συναρμόδια Υπουργεία, καθώς και τις εγκυκλίους που εκδίδονται 
( Υπουργείο Υγείας , ΕΟΔΥ) για το σκοπό αυτόν κάθε φορά. 
Μερικά από τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι: 
1. Οι μετρήσιμες δράσεις καταπολέμησης από εδάφους και από τον αέρα (εισαγωγή της  έννοιας  
"Περιφορά" ), 
2. Η τοποθέτηση επιστημονικά υπευθύνου (εξειδικευμένων υπαλλήλου ΠΑΜΘ) ανά περιφερειακή 
ενότητα (δύο για την ΠΕ Έβρου) και ενός Γενικού συντονιστή του έργου, 
3. Η ταυτόχρονη έναρξη του προγράμματος σε ολόκληρη την Έκταση της Περιφέρειας ΑΜΘ, 
4. Η Εντατικοποίηση δράσεων καταπολέμησης ακόμα και επί υπόπτου κρούσματος νοσημάτων που 
μεταδίδονται με τα κουνούπια, 
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5. Ο Ορισμός εκπροσώπων από όλους τους Δήμους, χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρεια ΑΜΘ, με σκοπό 
την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν και δυσκολεύουν το έργο της καταπολέμησης ( π.χ εξυγίανση 
ανθρωπογενών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών κ.α), 
6. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τις δράσεις καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές όπου 
διαμένουν ή από όπου συνήθως μετακινούνται πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και στις πύλες εισόδου 
της Χώρας ( ταξιδιώτες) , 
7. Εντατικοποιούνται οι Δράσεις καταπολέμησης στους σταθμούς ανάπαυσης ταξιδιωτών κατά μήκος 
και εκατέρωθεν της Εγνατίας Οδού. 
 
Η Περιφέρεια αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει, πέραν των έκτακτων πλημμυρισμένων εκτάσεων,  τις  
συνήθεις  εστίες αναπαραγωγής που είναι οι ιδιαιτερότητες  που εμφανίζει η γεωγραφική περιοχή της ΠΑΜΘ 
λόγω της μορφολογίας και δη  της ύπαρξης: 
α) διάσπαρτων ορυζώνων από το Νομό Καβάλας, ως τον Βόρειο και Νότιο Έβρο, με αυξητική τάση. 
Β) τεσσάρων (4) Δέλτα ποταμών από άκρη σε άκρη της Περιφέρειας, και συγκεκριμένα το Δέλτα του  
ποταμού Στρυμόνα στα όρια με την Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας, το Δέλτα του ποταμού Νέστου, στα όρια 
των Νομών Καβάλας και Ξάνθης. το Δέλτα του  ποταμού Λίσσου στο Νομό Ροδόπης και τέλος το Δέλτα του 
Έβρου στα σύνορα με την Τουρκία, 
γ) Συμπλέγματος λιμνών, Βιστωνίδας  και Ισμαρίδας στους Νομούς Ξάνθης – Ροδόπης,, 18 λιμνοθαλασσών:  
Κεραμωτής, Πόρτο - Λάγους, Αγιάσματος, Βάσσοβας, Ερατεινού, Κοκάλας, Μοναστηρακίου, Μαγκάνων, 
Λαφρής, Λαβρούδας, Λίμνης, Έλους, Πτελαίας, Μέσης, Αρωγής, Λακίου, Παλούκιας και Δράνας, 
δ) 480.000 στρεμμάτων Ρυζοκαλλιέργειας στην Τουρκία που επηρεάζουν άμεσα, λόγω εγγυτάτης 
απόστασης, και τις κατοικημένες Περιοχές της Ελληνικής Μεθορίου.  
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω διαπιστώσεων και προκειμένου η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. να μπορέσει να 
ανταποκριθεί στις νέες αυξημένες καταστάσεις, οι οποίες τείνουν να πάρουν μόνιμο χαρακτήρα και να 
δημοπρατήσει τα επόμενα ολοκληρωμένα πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2022 – 2025, 
εκτιμάται ότι απαιτείται έγκριση των όρων, Σχεδίου διακήρυξης Προϋπολογισμού: 
 
1) Επίγειες Δράσεις: συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 3.692.213,09 Έβρο  

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
2) Καθώς και η έγκριση των μελών της επιτροπής διενέργειας των παραπάνω διαγωνισμών όπως:  
Τακτικά μέλη  
1) Σεβδυνίδου Μαρία υπάλληλος της Δ/νσης  Κοιν. Μέριμνας ΠΑΜΘ 
2) Σισμάνης Χρήστος υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Έβρου  
3) Καρανίκα Ευφροσύνη Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου 
Αναπληρωματικά  μέλη  
1) Αποστολίδης Νικόλαος υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης 
2) Κόρας Παναγιώτης υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας 
3) Μποτάνης Πολυχρόνης Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  
 

Την έγκριση: Α) Των όρων δημοπράτησης του με αριθμό 2/2023 σχεδίου διακήρυξης του διεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με δικαίωμα μερικής κατακύρωσης για την επιλογή 
ανάδοχων του έργου: «Ενέργειες καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2013ΕΠ03100000) (2014ΕΠ53100000) για τα έτη 2023 έως και 2025 (επίγειες δράσεις)» συνολικού 
προϋπολογισμού 3.692.213,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με σκοπό την διαχείριση νοσημάτων που 
μεταδίδονται μέσω κουνουπιών καθώς και ενέργειες σχετικά με την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου 
στην περιοχή της Π.Α.Μ.Θ. για τα έτη 2023 έως και 2025 και της περίληψης αυτής και Β) Της επιτροπής 
διενέργειας του ανωτέρω 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  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
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Εγκρίνει: Α) Τους όρους δημοπράτησης του με αριθμό 2/2023 σχεδίου διακήρυξης του διεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με δικαίωμα μερικής κατακύρωσης για την επιλογή 
ανάδοχων του έργου: «Ενέργειες καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2013ΕΠ03100000) (2014ΕΠ53100000) για τα έτη 2023 έως και 2025 (επίγειες δράσεις)» συνολικού 
προϋπολογισμού 3.692.213,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με σκοπό την διαχείριση νοσημάτων που 
μεταδίδονται μέσω κουνουπιών καθώς και ενέργειες σχετικά με την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου 
στην περιοχή της Π.Α.Μ.Θ. για τα έτη 2023 έως και 2025 και της περίληψης αυτής και Β) Την επιτροπή 
διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού. 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
ψηφίζοντας κατά.  
Συγκεκριμένα ο κ. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος ανέφερε τα εξής: «και εγώ και ο κ. Εξακουστός είμαστε αρνητικοί, 
διότι ο τρόπος που έχει σχεδιαστεί ο διαγωνισμός αποκλείει αρκετούς ενδιαφερόμενους. Επιπλέον δεν έχει 
παρουσιάσει σε καμμιά συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τα αποτελέσματα των προηγούμενων 
χρήσεων για να κρίνουμε αν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ως τώρα είναι αποτελεσματικοί. Και θα 
προτιμούσαμε και λόγω αυτού του θέματος που υπάρχει και με τις εκδόσεις της οικονομικής επιτροπής 
νομιμότητας να πάει προς το περιφερειακό συμβούλιο, γιατί είναι θέμα δημόσιας υγείας, το θεωρούμε μείζον  
και γι’ αυτό νομίζω πρέπει να αποφασίσει το περιφερειακό συμβούλιο». 
 
 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  21/2023. 

 
 
                        
                     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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