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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

 
Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   16/2018  της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί  επ’  αυτών.  
                                                                                                                            

          ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Εισήγηση για την έγκριση της 
Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 
του έργου: «Δράμα -Δραμοινογνωσία 
ετήσιος θεσμός με κεντρικό άξονα τον 
οίνο και την γαστρονομία της 
περιοχής», που θα πραγματοποιηθεί 
από 20 Μαΐου έως 27 Μαΐου 2018, 
συνολικού προϋπολογισμού 
20.000,00 ευρώ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – 
τιμής, της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης διά της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας. 
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Εγκρίνει την Διακήρυξη συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου: «Δράμα -
Δραμοινογνωσία ετήσιος θεσμός με 
κεντρικό άξονα τον οίνο και την 
γαστρονομία της περιοχής», που θα 
πραγματοποιηθεί από 20 Μαΐου έως 27 
Μαΐου 2018, συνολικού προϋπολογισμού 
20.000,00 ευρώ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – 
τιμής, της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης διά της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση των 
δαπανών του έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας 
καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της ΠΕ Καβάλας, και την 
διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού. 

3. Εισήγηση για την έγκριση του 
Πρακτικού 2/2018 της επιτροπής 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων της 
πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος: «Για την ανάθεση 
κατόπιν διαπραγμάτευσης των νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για 
το χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή των συμβάσεων και έως 
την λήξη του σχολικού έτους 2017-
2018». 
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Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 2/2018 
της επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Για την 
ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης των 
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για 
το χρονικό διάστημα από την υπογραφή 
των συμβάσεων και έως την λήξη του 
σχολικού έτους 2017-2018» . 



4. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των 
όρων ανάθεσης, Β) Της διακήρυξης 
και περίληψης δημοπρασίας και Γ) 
Της συγκρότησης επιτροπής 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Επισκευή – Συντήρηση των υπ΄ 
αριθμ 8 και 9 Επαρχιακών Οδών της 
Π.Ε. Καβάλας». 
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Εγκρίνει  για το έργο: «Επισκευή – 
Συντήρηση των υπ΄ αριθμ 8 και 9 
Επαρχιακών Οδών της Π.Ε. Καβάλας»: 
Α) Τους όρους ανάθεσης, Β) Την 
διακήρυξη και περίληψη δημοπρασίας και 
Γ) Την συγκρότηση της επιτροπής του 
διαγωνισμού. 

5. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
για την ανάθεση της σύμβασης του 
έργου: «Συστήματα αναχαίτισης 
οχημάτων στην υπ΄ αριθμ. 2 εθνική 
οδό» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
71.500,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει  Πρακτικό  της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την ανάθεση της 
σύμβασης του έργου: «Συστήματα 
αναχαίτισης οχημάτων στην υπ΄ αριθμ. 2 
εθνική οδό» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
71.500,00 ευρώ. 

6. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού 2 της επιτροπής 
διαγωνισμού για τη διενέργεια της 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 
του έργου «Αποκατάσταση 
οδοφωτισμού οδικού δικτύου Ν. 
Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
72.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει  το πρακτικό 2 της επιτροπής 
διαγωνισμού για τη διενέργεια της 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
έργου «Αποκατάσταση οδοφωτισμού 
οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 72.000,00 
ευρώ. 

7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών 
του οικονομικού έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς 
και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει  τις δαπάνες των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και την διάθεση 
των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό 
του 2018. 

8. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 46/2018 
απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.  377 

Εγκρίνει  την τροποποίηση της 46/2018 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της ΠΑΜΘ. 

9. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του 
σχεδίου διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού της προμήθειας 
(υποέργου): «Προμήθεια πινακίδων 
και υλικών οδοσήμανσης Π.Ε. 
Ξάνθης» του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης» με Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002 
της ΣΑΕΠ 031, προϋπολογισμού 
74.375,20 ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. 
Συγκρότησης ετήσιας επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών και ετήσιας 
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 
για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς 
προμηθειών που διενεργούνται από 
τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ξάνθης. 
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Εγκρίνει  για την προμήθεια (υποέργο) : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΝΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» 
με Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 
031 προϋπολογισμού 74.375,20 € με 
ΦΠΑ:  
 
α. το σχέδιο Διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού προμήθειας με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής 
β. την  συγκρότηση της ετήσιας 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και 
της ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων για τους συνοπτικούς 
διαγωνισμούς προμηθειών που 
διενεργούνται από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ξάνθης. 



10. Εισήγηση για την έγκριση των 
δαπανών οικονομικού έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς 
και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει  τις δαπάνες  του οικονομικού  
έτους 2018  των Διευθύνσεων της ΠΕ 
Έβρου,  καθώς και την έγκριση της 
διάθεσης των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού. 

11. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 
178/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 380 

Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης 
178/15-02-2018 του πρακτικού αρ.7/2018  
της Οικονομικής Επιτροπής. 

12. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 
No1 της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την καθαριότητα των 
κτιριακών εγκαταστάσεων των 
υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της  
Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου, για χρονική περίοδο ενός (1) 
έτους, με κριτήριο αξιολόγησης τη 
χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.400,00 
ευρώ. 
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Εγκρίνει  το πρακτικό Νο1 της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του  
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
καθαριότητα των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των υπηρεσιών χωρικής 
αρμοδιότητας της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου. για χρονική περίοδο ενός 
(1) έτους, με κριτήριο αξιολόγησης τη 
χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.400,00 
ευρώ. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε, Έβρου ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά 
τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης 
της εταιρείας με την επωνυμία: 
«Ι.Ε.Π.Υ.A LIONS SECURITY IKE» 
κατά Α) Της υπ’ αριθμ. 21147/16-11-
2017 απόφασης Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης, Β) Των υπ’ 
αριθμ. 629/2017 και 699/2017 
αποφάσεων της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης και Γ) Κάθε 
άλλης συναφούς, που αφορά 
διαγωνισμό για τη φύλαξη του 
κεντρικού κτιρίου στέγασης των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και 
πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Ελένη 
Αναγνώστου Νομική Σύμβουλο της 
Π.Α.Μ.Θ. να παρασταθεί  και να 
εκπροσωπήσει, την  Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο 
Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής στη  
δικάσιμο της 22ης Μαΐου 2018 ή σε 
οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή 
δικάσιμο κατά την εκδίκαση της, α) υπ’ 
αριθμ. 21147/16-11-2017 απόφαση 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης β) τις αριθ. 629/2017 
και 699/2017 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης  και γ) κάθε άλλης 
συναφούς. για την διασφάλιση των 
συμφερόντων της Περιφέρειας. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής επί 
Αιτήσεων Ακύρωσης των κκ 
Λασκαράκη Ιωάννη & Λασκαράκη 
Μαριάνθης,  κατά της υπ. αριθμ. 
ΔΠΧΣ 2598/11-08-2015 Απόφασης 
Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. με θέμα: 
«Κύρωση της υπ. αριθ. 9/2013 
πράξης τακτοποιήσεως τυφλών 
οικοπέδων δια ανταλλαγής ίσων 
εδαφικών τμημάτων και 
προσκύρωσης-τακτοποίησης 
οικοπέδου στο Ο.Τ. 109 στον οικισμό 
Παληό Καβάλας». 
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Να παρασχεθεί η εντολή και 
πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο 
Κωνσταντίνο Γούναρη Νομικό Σύμβουλο 
της Π.Α.Μ.Θ., να παραστεί και να 
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,  
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής κατά την εκδίκαση των 
Αιτήσεων Ακύρωσης των κκ Λασκαράκη 
Ιωάννη & Λασκαράκη Μαριάνθης,  κατά 
της υπ. αριθμ. ΔΠΧΣ 2598/11-08-2015 
Απόφασης Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. με 
θέμα: «Κύρωση της υπ. αριθ. 9/2013 
πράξης τακτοποιήσεως τυφλών 
οικοπέδων δια ανταλλαγής ίσων 
εδαφικών τμημάτων και προσκύρωσης-
τακτοποίησης οικοπέδου στο Ο.Τ. 109 
στον οικισμό Παληό Καβάλας», στη 



 
                                                                                                               Η  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ 

                                                                                                                                                                                                                                      
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                                             
 

  
                                                                                                  ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   
                                                                                                              ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ   

δικάσιμο της 22ης ΜαΪου 2018 σε τυχόν 
αναβολές αυτής καθώς επίσης και τον 
γενικότερο χειρισμό αυτής.  
 

15. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού για την επιλογή αναδόχου 
του έργου: «Επισκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός κτιρίων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» 
υποέργο: «Επισκευή και συντήρηση 
κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες 
της Π.Α.Μ.Θ., αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης», προϋπολογισμού χωρίς 
Φ.Π.Α. 80.645,16 ευρώ. 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό για την 
επιλογή αναδόχου του έργου: «Επισκευή, 
συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης» υποέργο: «Επισκευή και 
συντήρηση κτιρίων που στεγάζονται 
Υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ., αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ροδόπης», προϋπολογισμού χωρίς 
Φ.Π.Α. 80.645,16 ευρώ . 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση 
μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της 
Π.Α.Μ.Θ. 

 

- 

Αποσύρει το θέμα διότι δεν υπήρξαν 
μετακινήσεις του Περιφερειάρχη, των 
Αντιπεριφερειαρχών και των 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 

17. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, έφεσης κατά της 
υπ΄αριθμ. 83/2018 απόφασης του       
Ειρηνοδικείου Κομοτηνής που αφορά 
την καταβολή επιδομάτων σε 
υπαλλήλους. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και 
πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο 
Πατσουρίδου Στάμω Νομικό Σύμβουλο 
της Π.Α.Μ.Θ., να ασκήσει έφεση κατά της  
με αριθ. 83/2018  απόφασης του  
Ειρηνοδικείου Κομοτηνής ενώπιον του 
αρμοδίου Δικαστηρίου (Μονομελές  
Πρωτοδικείο Κομοτηνής) από μέρους της 
ΠΑΜΘ και  να συντάξει , καταθέσει και 
προσδιορίσει την εν λόγω έφεση καθώς 
και να παραστεί κατά τη συζήτηση της , 
ενεργώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες 
για λογαριασμό, κατ εντολή και 
πληρεξουσιότητα της ΠΑΜΘ. 
 

18. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, έφεσης κατά της 
υπ΄αριθμ. 37/2018 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Δράμας που αφορά την 
καταβολή ποσού σχετικά με σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α 
Π ΛΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 4 υπέρ  και 3 κατά) 

Να μη ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης 
κατά της με αριθμό 37/2018 απόφασης 
του Ειρηνοδικείου Δράμας. 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης 
υπαλλήλων της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά 
το έργο: «Ενέργειες καταπολέμησης 
κουνουπιών στην Π.Α.Μ.Θ. για τα έτη 
2017-2019». 

 

- 

Αποσύρει το θέμα. 
 



 


