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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   9 - 5 - 2018 
 

 
 
                 

 
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  19/2018 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 των δαπανών 
του έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

427 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2018 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

2. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με την ετερόρρυθμη εταιρεία με την 
επωνυμία «Π. ΝΟΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που 
αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών. 
 

428 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 4 υπέρ  και 2 αποχές) 

 
Αποδέχεται την συμβιβαστική επίλυση της 
διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την ετερόρρυθμη 
εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΝΟΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.» που αφορά την εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 
 
 

3. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με τον Πέτρο Μπότσα που αφορά 
την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 4 υπέρ  και 2 αποχές) 

 
Αποδέχεται την συμβιβαστική επίλυση της 
διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον Πέτρο Μπότσα που 
αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών. 
 

4. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με την ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά 
την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 4 υπέρ  και 2 αποχές) 

 
Αποδέχεται την συμβιβαστική επίλυση της 
διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά την 
εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
 

5. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με την ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟΜ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

431 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 4 υπέρ  και 2 αποχές) 
 
Αποδέχεται την συμβιβαστική επίλυση της 



ΑΕ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» που αφορά την 
εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
 

διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟΜ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

432 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2018 
των Διευθύνσεων της Π.Ε Καβάλας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των όρων 
ανάθεσης, Β) Της διακήρυξης & περίληψης 
δημοπρασίας και Γ) Της συγκρότησης 
επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση μέσω του εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Διαγράμμιση οδικού 
δικτύου Ν. Καβάλας». 
 

433 

Εγκρίνει: Α) τους όρους ανάθεσης, Β) την 
διακήρυξη & περίληψη δημοπρασίας και Γ) την 
συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την δημοπράτηση μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Διαγράμμιση οδικού δικτύου 
Ν. Καβάλας». 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των όρων 
ανάθεσης, Β) Της διακήρυξης & περίληψης 
δημοπρασίας και Γ) Της συγκρότησης 
επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση μέσω του εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Εργασίες 
ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας». 
 

434 

Εγκρίνει: Α) τους όρους ανάθεσης, Β) την 
διακήρυξη & περίληψη δημοπρασίας και Γ) την 
συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την δημοπράτηση μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης 
σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου Ν. Καβάλας». 
 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των όρων 
ανάθεσης, Β) Της διακήρυξης & περίληψης 
δημοπρασίας και Γ) Της συγκρότησης 
επιτροπής ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση μέσω του εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Διαμόρφωση – 
Βελτίωση κυκλοφοριακής ικανότητας της 
συμβολής αγροτικής οδού με την Επαρχιακή 
οδό Θάσου στην περιοχή Γκιόλα». 
 

435 

Εγκρίνει: Α) τους όρους ανάθεσης, Β) την 
διακήρυξη & περίληψη δημοπρασίας και Γ) την 
συγκρότηση επιτροπής  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 
για την δημοπράτηση μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Διαμόρφωση – Βελτίωση 
κυκλοφοριακής ικανότητας της συμβολής αγροτικής 
οδού με την Επαρχιακή οδό Θάσου στην περιοχή 
Γκιόλα». 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Ι 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Αξιοποίηση Τεναγών Φιλίππων – 
Καθαρισμός κεντρικής τάφρου (Γ’ Φάση)». 
 

436 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Ι της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Αξιοποίηση Τεναγών 
Φιλίππων – Καθαρισμός κεντρικής τάφρου (Γ’ 
Φάση)». 
 
 
  

11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Ι 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας περιοχής 
Δ. Παγγαίου». 
 

437 

 
Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Ι της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα 
προστασίας περιοχής Δ. Παγγαίου». 
 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

438 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 4 υπέρ  και 2 λευκά) 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 



13. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης με 
λεωφορεία και ταξί για το σχολικό έτος 2017-
2018. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. 
Ξάνθης με λεωφορεία και ταξί για το σχολικό έτος 
2017-2018. 
 

14. Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της 
ένστασης του οικονομικού φορέα 
«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.» κατά της υπ΄ 
αριθμ. 337/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. 
Ξάνθης» το οποίο έχει ενταχθεί με 
προϋπολογισμό 2.000.000,00 ευρώ στο έργο: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου 
Π.Α.Μ.Θ.». 
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Εγκρίνει την γνωμοδότηση επί της ένστασης του 
οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.» 
κατά της υπ΄ αριθμ. 337/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής στα πλαίσια του υποέργου 
με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. 
Ξάνθης» το οποίο έχει ενταχθεί με προϋπολογισμό 
2.000.000,00 ευρώ στο έργο: «Επισκευή και 
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ.». 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

441 
Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση για απευθείας 
κατ΄ επέκταση μίσθωση ακινήτου για τη 
στέγαση της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου. 
 

442 

Εγκρίνει την απευθείας κατ΄ επέκταση μίσθωση 
ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου. 
 

17. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά την 
εξόφληση τιμολογίου παροχής υλικών. 
 

443 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 4 υπέρ  και 2 αποχές) 

 
Αποδέχεται την συμβιβαστική επίλυση της 
διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την 
επωνυμία «ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που 
αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υλικών. 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση 
της προσφυγής της Π.Α.Μ.Θ. κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου και κατά της υπ΄ αριθμ. 
6892 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης που αφορά χορήγηση άδειας ΕΔΧ 
αυτοκινήτου κατηγορίας ειδικών μισθώσεων.  
 

444 

Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στην δικηγόρο Ελένη Αναγνώστου. 
 

19. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΟΡΦΕΥΣ TRAVEL E. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά την εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 
 

445 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 4 υπέρ  και 2 αποχές) 

 
Αποδέχεται την συμβιβαστική επίλυση της 
διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την 
επωνυμία «ΟΡΦΕΥΣ TRAVEL E. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά την εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης με τη προσφυγή στην ανοικτή 
ηλεκτρονική διαδικασία κατά το άρθρο 27 του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, καθώς και 
ορισμού επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού 
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Εγκρίνει  τους όρους διακήρυξης με τη προσφυγή 
στην ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κατά το άρθρο 
27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, καθώς και ορισμού 
επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 
«Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδικού 



του υποέργου «Αντικατάσταση φωτιστικών 
σωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 300.000,00 ευρώ 
χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου 
Π.Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)» της ΠΑΜΘ-ΠΕ Έβρου, 
ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006. 
 

δικτύου Π.Ε. Έβρου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
300.000,00 ευρώ χρηματοδοτούμενο από 
πιστώσεις του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)» της ΠΑΜΘ-ΠΕ Έβρου, 
ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006. 
 

21. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
ολοκλήρωσης της επιτροπής διενέργειας του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη 
λήψη απόφασης κατακύρωσης (Προσωρινού 
μειοδότη προμηθευτή) της σύμβασης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 
106 του Ν. 4412/2016 και με τα άρθρα 5, 6 & 7 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, ενστάσεις, 
κατακύρωση-σύναψη σύμβασης της 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης Η/Μ 
εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου 
έτους 2017». 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό  ολοκλήρωσης της 
επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης 
(Προσωρινού μειοδότη προμηθευτή) της 
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
105 και 106 του Ν. 4412/2016 και με τα άρθρα 5, 6 
& 7 δικαιολογητικά κατακύρωσης, ενστάσεις, 
κατακύρωση-σύναψη σύμβασης της διακήρυξης 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης 
Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου 
έτους 2017». 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2018, των Διευθύνσεων 
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες  του οικονομικού έτους 2018, 
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 
& Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

23. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων 
της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού: 
Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνικής Υποστήριξης 
για τη διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων 
με σκοπό την υποστήριξη δράσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας και έργων φιλικών 
προς το περιβάλλον στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» (CPV: 
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
σε θέματα γενικής διαχείρισης) με συνολική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. 
74.400,00 ευρώ και Β) Την συγκρότηση 
γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού.  
 

- To θέμα αποσύρθηκε. 

24. Εισήγηση για την έγκριση για διάθεση 
πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και Συνδιοργάνωση 
της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με το 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. στην εκδήλωση υπό 
τον τίτλο «26Ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού» το χρονικό διάστημα 
από 18 έως και 20 Μαΐου 2018 στην Κομοτηνή 
στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στην 
Πανεπιστημιούπολη, σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. Ε.Φ. 0072 , ΚΑΕ  0844.0001. 
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Εγκρίνει την διάθεση  πίστωσης στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή 
και Συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. στην εκδήλωση υπό τον 
τίτλο «26Ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού» το χρονικό διάστημα από 18 έως και 
20 Μαΐου 2018 στην Κομοτηνή στις εγκαταστάσεις 
του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στην Πανεπιστημιούπολη, σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ε.Φ. 0072 , ΚΑΕ  0844.0001. 
 



25. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση 
της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με το 
Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων Ν. Ροδόπης με 
το διακριτικό τίτλο «Η Κιβωτός των Παιδιών» 
στην εκδήλωση με τίτλο «Γιορτή της Μητέρας 
και της Παγκόσμιας Ημέρας Οικογένειας» το 
χρονικό διάστημα 25 Μαΐου 2018 στην 
Κομοτηνή στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου «Γεώργιος 
Παυλίδης», σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. Ε.Φ. 0072, ΚΑΕ 0844.0001.   
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή 
και συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης με το Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων Ν. 
Ροδόπης με το διακριτικό τίτλο «Η Κιβωτός των 
Παιδιών» στην εκδήλωση με τίτλο «Γιορτή της 
Μητέρας και της Παγκόσμιας Ημέρας Οικογένειας» 
το χρονικό διάστημα 25 Μαΐου 2018 στην Κομοτηνή 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συμβουλίου «Γεώργιος Παυλίδης», σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ε.Φ. 0072, ΚΑΕ 0844.0001.   
 

26. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή  και 
συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον 
Σύλλογο Ποντίων Ν. Ροδόπης ‘’Η 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ’’ στη δράση με τίτλο: 
«ΠΑΡΧΑΡΙΑ 2018» που θα πραγματοποιηθεί 
το χρονικό διάστημα από 25 έως και 27 Μαΐου 
2018 στην περιοχή του Οχυρού Νυμφαίας του 
Δήμου Κομοτηνής, Ε.Φ. 0072, ΚΑΕ 
0844.0001. 
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27. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή  
και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον 
Σύλλογο Ποντίων Ν. Ροδόπης ‘’Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ’’ 
στη δράση με τίτλο: «ΠΑΡΧΑΡΙΑ 2018» που θα 
πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 25 έως 
και 27 Μαΐου 2018 στην περιοχή του Οχυρού 
Νυμφαίας του Δήμου Κομοτηνής, Ε.Φ. 0072, ΚΑΕ 
0844.0001. 
 

28. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής 
Έκθεσης Επί της Εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κατά το Δ΄ Τρίμηνο 
2017. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 4 υπέρ  και 2 λευκά) 

 
Καταρτίζει την οικονομική έκθεση επί των 
αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού του έτους 2017 της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το Δ΄ 
Τρίμηνο του 2017 και παραπέμπει το θέμα στο 
Περιφερειακό συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας. 
 

29. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής 
Έκθεσης Επί της Εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κατά το A΄ Τρίμηνο 
2018. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 4 υπέρ  και 2 λευκά) 

 
Καταρτίζει την οικονομική έκθεση επί των 
αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού του έτους 2018 της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το A΄ 
Τρίμηνο του 2018 και παραπέμπει το θέμα στο 
Περιφερειακό συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας. 
 

30. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής 
Έκθεσης Επί της 1ης Αναμόρφωσης του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού 
Έτους 2018. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 4 υπέρ  και 2 λευκά) 

 
Καταρτίζει την οικονομική εισηγητική έκθεση επί της 
1ης  Αναμόρφωσης  του  Προϋπολογισμού  της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
του Οικονομικού Έτους 2018 και παραπέμπει το 
θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο λόγω 
αρμοδιότητας. 
 



31. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 280/2018 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση  της υπ’ αριθμ. 280/2018 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. 

32. Εισήγηση για την έγκριση 2ης 
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 240/2018 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. 
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Εγκρίνει την 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
240/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. 
 

33. Εισήγηση για την έγκριση 2ης 
τροποποίησης της υπ’ αριθ. 875/2018 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. 
 

457 

Εγκρίνει την 2η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
875/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. 
 

34. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων 
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
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Εγκρίνει την μετακίνηση του Θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 
και Θράκης, Λιθηρόπουλου Χρήστου. 
 
 

35. Εισήγηση για την εκ νέου προς έγκριση 
υποβολή του από 04-04-2018 πρακτικού της 
επιτροπής Διενέργειας της Διαδικασίας 
Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» με 
ΚΑΕ 2017ΕΠ83100000 της ΣΑΕΠ 831. 
 

-  
Το θέμα αποσύρθηκε  

36. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της προσφυγής 
της εταιρείας με την επωνυμία: «ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» κατά της υπ΄αριθμ. 1491 (29-05-
2013) απόφασης του Αντ/χη Π.Ε. Ροδόπης 
που αφορά πρόστιμο για νόθευση πετρελαίου 
κίνησης. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ  
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη. 

37. Εισήγηση για την έγκριση 2ου 
Πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και 
αξιολόγησης της Διακήρυξης 1/2018 που 
αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 
εκθέσεις: Α) «GREEK TRAVEL SHOW στην 
Αθήνα από 4-6/5/2018, με αυτόνομο 
περίπτερο», και Β) TOUR NATUR στο 
Ντίσελντορφ Γερμανίας από 31/8-2/9/2018, ως 
συνεκθέτης του ΕΟΤ». 
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Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της επιτροπής παραλαβής 
και αξιολόγησης της Διακήρυξης 1/2018 που αφορά 
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης στις εκθέσεις: Α) «GREEK 
TRAVEL SHOW στην Αθήνα από 4-6/5/2018, με 
αυτόνομο περίπτερο», και Β) TOUR NATUR στο 
Ντίσελντορφ Γερμανίας από 31/8-2/9/2018, ως 
συνεκθέτης του ΕΟΤ». 

38. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού με πρόσκληση σε 
διαπραγμάτευση κατά την παράγραφο (2γ) του 
άρθρου 32 του ν..4412/2016 με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου: «Επείγουσες 

- Το θέμα αποσύρθηκε.  



 
 
 
 

                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 
 
                                                                                                      ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

  

παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της 
βατότητας του Βορείου Οδικού Δικτύου της 
Νήσου Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 
1.300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  
 
39.  Εισήγηση για την  έγκριση του Πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την ανάδειξη 
αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό με 
κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας – τιμής  του έργου: 
«Δράμα -Δραμοινογνωσία ετήσιος θεσμός με 
κεντρικό άξονα τον οίνο και την γαστρονομία 
της περιοχής» από 20 Μαΐου έως 27 Μαΐου 
2018, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (20.000,00€). 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 4 υπέρ  και 1 λευκό) 

 
Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 για την ανάδειξη αναδόχου με συνοπτικό 
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη 
σχέση ποιότητας – τιμής  του έργου: 
«Δράμα -Δραμοινογνωσία ετήσιος θεσμός με 
κεντρικό άξονα τον οίνο και την γαστρονομία της 
περιοχής» από 20 Μαΐου έως 27 Μαΐου 2018, 
συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(20.000,00€). 
 


