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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   22-6-2018 

 

 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

 
Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   27/2018  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. 

610 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού 
έτους 2018 των Διευθύνσεων της ΠΕ 
Δράμας καθώς και την διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού 

2. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς 
της Π.Α.Μ.Θ. με τον Τσιαμάκη Ανδρέα 
σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 4 υπέρ  , 1 λευκό και 3 
αποχές συμφ. με το άρθρ.169 παρ.2 

τουΝ.3852/2010) 
Να επιλυθεί συμβιβαστικά  η διαφορά με 
τον Τσιαμάκη Ανδρέα, που σχετίζεται με 
τη με αριθμό κατάθεσης 40/04-04-2018 
αγωγή του κατά της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 
Ειρηνοδικείο Δράμας.  
 

3. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς 
της Π.Α.Μ.Θ. με τον Αρμέν Προκόπιο 
σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 4 υπέρ  , 1 λευκό και 3 
αποχές συμφ. με το άρθρ.169 παρ.2 

τουΝ.3852/2010) 
 

Να επιλυθεί συμβιβαστικά η διαφορά με 
τον Άρμεν Προκόπιο, που σχετίζεται με 
τη με αριθμό κατάθεσης 39/04-04-2018 
αγωγή του κατά της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 
Ειρηνοδικείο Δράμας. 

4. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς 
της Π.Α.Μ.Θ. με την Χαρπαντίδου Νίνα 
σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 4 υπέρ  , 1 λευκό και 3 
αποχές συμφ. με το άρθρ.169 παρ.2 

τουΝ.3852/2010) 
 

Να επιλυθεί συμβιβαστικά  με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  η διαφορά με την Χαρπαντίδου 
Νίνα, που σχετίζεται με τη με αριθμό 
κατάθεσης Μ10/12-02-2018 αγωγή της 
κατά της Περιφέρειας Ανατολικής 



Μακεδονίας και Θράκης στο Ειρηνοδικείο 
Κομοτηνής 

5. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς 
της Π.Α.Μ.Θ. με τις ανώνυμες εταιρείες με 
την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» 
και «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ»  σχετικά 
με την εξόφληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων οχημάτων της Π.Ε. Δράμας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 4 υπέρ  , 1 λευκό και 3 
αποχές συμφ. με το άρθρ.169 παρ.2 

τουΝ.3852/2010) 
 
Να επιλυθεί συμβιβαστικά  με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  η διαφορά με τις ανώνυμες 
εταιρείες με την επωνυμία  «ΑΦΟΙ 
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» και «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ», που σχετίζεται με τη με 
αριθμό κατάθεσης ΑΓ42/12-04-2017 
αγωγή τους κατά της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 
Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής 

6. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 615 

Εγκρίνει τις δαπάνες του έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της ΠΕ Καβάλας, και την 
διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού. 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-
Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση 
της προσφυγής του Νικολαΐδη Σπυρίδωνα 
κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της 
υπ’  αριθμ. 04/14072/22-9-2015 
απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής 
Εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 24 του 
Ν. 4235/2014 του Τμήματος Κτηνιατρικής 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας καθώς και 
κατά της υπ’ αριθμ. 04/9616/26-6-2015 
απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής 
Επιβολής διοικητικών κυρώσεων του 
Τμήματος Κτηνιατρικής της ως άνω 
Διεύθυνσης. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και 
πληρεξουσιότητα στους νομικούς 
συμβούλους της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης στον δικηγόρο 
παρ’ εφέταις Αποστολίδη Κυριάκο ή/και 
στον δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω 
Γούναρη Κωνσταντίνο όπως από κοινού 
ή χωριστά παραστούν και 
εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης/Π.Ε. 
Καβάλας, ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη 
συζήτηση της προσφυγής του Νικολαΐδη 
Σπυρίδωνα κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου και κατά της υπ’  αριθμ. 
04/14072/22-9-2015 απόφασης της 
Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης 
ενστάσεων του άρθρου 24 του Ν. 
4235/2014 του Τμήματος Κτηνιατρικής 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας καθώς 
και κατά της υπ’ αριθμ. 04/9616/26-6-
2015 απόφασης της Τριμελούς 
Επιτροπής Επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής 
της ως άνω Διεύθυνσης 

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-
Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη 
συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας με 
την επωνυμία «Δ. ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» κατά της 
υπ’   αριθμ.41478/61/45/07-04-2016 
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Να παρασχεθεί η εντολή και 
πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης στον δικηγόρο παρ’ Αρείω 
Πάγω Γούναρη Κωνσταντίνο να 
παραστεί και να εκπροσωπήσει την 
ΠΑΜΘ ενώπιον του  Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής για την 
συζήτηση της προσφυγής της  Δ. 
ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 



απόφασης του Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Α.Μ.Θ. 
που αφορά  διαφορές του Ν. 1406/1983 
γενικά.  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α.Ε κατά της με  αριθμ.41478/61/45/07-
04-2016  απόφασης  του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ&Θ 
που αφορά  διαφορές του ν 1406/1983  
γενικά 

9. Εισήγηση για την: Α) Ακύρωση της υπ’ 
αριθμ. 445/2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής και Β) Έγκριση 
της διακήρυξης και περίληψης διακήρυξης 
για τη δημοπράτηση μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Αγροτική οδοποιία σε αναδασμούς 
Καλλιράχης και Ραχωνίου Θάσου». 618 

Α) Την ακύρωση της υπ’ αρ. 445/06-07-
2017 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία 
εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου.  

Β) Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης 
και περίληψης αυτής, για τη 
δημοπράτηση μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Αγροτική οδοποιία σε αναδασμούς 
Καλλιράχης και Ραχωνίου Θάσου». 

Γ) Επιτροπή διαγωνισμού θα είναι αυτή 
που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ.520/2018 
απόφαση της Ο.Ε της ΠΑΜΘ(ΑΔΑ: 
Ψ03Δ7ΛΒ-ΤΤΜ). 

10. 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 του οικονομικού 
έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ξάνθης , καθώς και την διάθεση των 
πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του 
2018. 

11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
25 της  Επιτροπής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των φακέλων των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την 
ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης για τα 
σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019, 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
74.292,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης.  
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Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 25 της 
Επιτροπής Αξιολόγησης  των 
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, η 
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 
167/2016 απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με 
θέμα “ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  25 - Επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
(υπο)φακέλων των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, , για την ανάθεση κατόπιν 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης για τα 
σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019, 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
74.292,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
και δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης. 

12. 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 του οικονομικού  
έτους 2018  των Διευθύνσεων της ΠΕ 
Έβρου,  καθώς και την έγκριση της 
διάθεσης των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού. 

13. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για 
άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της 
έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α57/2018 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής που αφορά υπηρεσιακή 
κατάσταση υπαλλήλου της Π.Α.Μ.Θ. 

- 

Αποσύρει το θέμα. 
 



14. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς 
της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την 
επωνυμία «ΑΦΟΙ 
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-HOTEL 
ALEXANDER BEACH & CONVENTION 
CENTER» σχετικά με την εξόφληση 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 622 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 5 υπέρ  και 3 αποχές) 

 
Να επιλυθεί συμβιβαστικά  με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  η διαφορά με την ΑΕ με την 
επωνυμία «Αφοι 
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-HOTEL 
ALEXANDER BEACH &CONVENTION 
CENTER»    που σχετίζεται με την από 
19-4-2018 με αριθ. κατάθεσης Μ27 /2018 
αγωγή της κατά της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης. 

15. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, του ενδίκου μέσου της 
έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 139/2018 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
που αφορά την εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 623 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 5 υπέρ  και 3 αποχές) 

 
Την μη άσκηση του ενδίκου μέσου της 
έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 139/2018 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
που αφορά την εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.». 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2018 και Β) 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. 

624 

Εγκρίνει: α) την ανάκληση των 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του 
οικονομικού έτους 2018 και β) των 
δαπανών  του οικονομικού έτους 2018, 
 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των 
Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπης, καθώς 
και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 608/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 625 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
608/2018 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

18. 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 Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ιάσμου στην εκδήλωση με τίτλο 
«Εκδηλώσεις Προφήτη Ηλία 2018» που 
θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 
από 14 ως και τις 22 Ιουλίου 2018 στον 
οικισμό Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου Ν. 
Ροδόπης. 
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης μέχρι του 
ποσού των Δύο χιλιάδων ευρώ 
(2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α  σύμφωνα με τον παραπάνω 
πίνακα 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 Πολιτιστικό 
Σύλλογο Ιάσμου στην εκδήλωση με τίτλο  
«Εκδηλώσεις Προφήτη Ηλία 2018» που 
θα πραγματοποιηθεί το χρονικό 
διάστημα από 14 ως και τις 22 Ιουλίου 
2018 στον οικισμό Ιάσμου του Δήμου 
Ιάσμου Ν. Ροδόπης. 
 

19. 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. 
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης μέχρι του 
ποσού των Χιλίων ευρώ (1.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  σύμφωνα 
με τον παραπάνω πίνακα στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας 



Ροδόπης με τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΡΑΤΙΝΗΣ «Ο ΓΡΑΤΙΝΟΣ» 
στην εκδήλωση με τίτλο «ΓΡΑΤΙΝΑΙΑ 
2018» που θα πραγματοποιηθεί το 
χρονικό διάστημα από 29 Ιουλίου 2018 ως 
και τις 4 Αυγούστου 2018 στον οικισμό 
Γρατινής του Δήμου Κομοτηνής Ν. 
Ροδόπης. 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Ροδόπης «Συμμετοχή  και 
συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με 
τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ – 
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΡΑΤΙΝΗΣ 
«Ο ΓΡΑΤΙΝΟΣ» στην εκδήλωση με  τίτλο 
«ΓΡΑΤΙΝΑΙΑ 2018»   που θα 
πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 
από 29 Ιουλίου 2018 ως και τις 4 
Αυγούστου 2018 στον οικισμό Γρατινής 
του Δήμου Κομοτηνής Ν. Ροδόπης.  

20. 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 Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ποντίων Θρυλορίου «Η Κερασούντα και 
το Γάρς» στην εκδήλωση με  τίτλο 
«Παρακάθ’ κι Αροθυμίας 2018»  που θα 
 πραγματοποιηθεί από 13 ως τις 17 
Ιουλίου 2018 στον οικισμό Θρυλορίου του 
Δήμου Κομοτηνής. 
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης μέχρι του 
ποσού των Χιλίων επτακοσίων ενενήντα 
οκτώ ευρώ (1.798,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  σύμφωνα 
με τον παραπάνω πίνακα 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 Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων 
Θρυλορίου «Η Κερασούντα και το Γάρς» 
στην εκδήλωση με  τίτλο ««Παρακάθ’ κι 
Αροθυμίας 2018»  που θα 
 πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 
από 13 ως τις 17 Ιουλίου 2018 στον 
οικισμό Θρυλορίου του Δήμου 
Κομοτηνής. 

21. Εισήγηση για την έγκριση Συμβατικών 
τευχών διαγωνισμού και σύστασης 
επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: 
«Αποτύπωση – σύνταξη φακέλου 
καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων στο 
Ν. Ροδόπης» Κωδικός Έργου 174102007, 
προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης 
15.000 ευρώ (με στρογγυλοποίηση & 
Φ.Π.Α. 24%). 
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Εγκρίνει την διακήρυξη και προκήρυξη 
της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), 
για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά» μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για την 
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης 
«Αποτύπωση – σύνταξη φακέλου 
καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων στο 
Ν. Ροδόπης» Κωδικός Έργου 
174102007. 

22. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων 
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών 
και Περιφερειακών Συμβούλων της 
Π.Α.Μ.Θ. 
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Εγκρίνει την μετακίνηση  της 
Κυριακούλας Αλατζά, Περιφερειακής 
Συμβούλου της Π.Ε. Ξάνθης  στην 
Πάτρα, προκειμένου, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων της, να συμμετέχει στην 
Γενική Συνέλευση της 
ΔΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 
CPMRκαι την μετακίνηση του κ. 
Τσαλικίδη Νικόλαου, Αντιπεριφερειάρχη 
της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης 
για συνάντηση με τον Αρχηγό του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού κ. Στεφανή 
Αλκιβιάδη 

23. Εισήγηση για την εν μέρει ακύρωση της 
υπ΄ αριθμ 483/08-05-2018 απόφαση της 
Ο.Ε. της Π.Α.Μ.Θ. σε συμμόρφωση με την 
υπ’ αριθμ. 454/2018 απόφαση του 3ου 
Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
που αφορά στην ανάδειξη Αναδόχου του 
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Σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 
454/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών: 

α)    Την εν μέρει ακύρωση της υπ’ αριθμ. 
483/2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, κατά το σκέλος 



έργου: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" 
με ΚΑΕ 2017ΕΠ83100000 της ΣΑΕΠ 831 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή. 

του  αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Α.Ε. από τη συνέχεια της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για το λόγο της συμμετοχής 
του σε αυτήν με πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π. 2ης 
τάξης. Συνεπώς,  η εταιρεία Π. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε δεν 
αποκλείεται  από τη συνέχεια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω της 
συμμετοχής της με πτυχίο 2ης τάξης 
Μ.Ε.Ε.Π.   

β)     Κατά τα άλλα εξακολουθεί και ισχύει 
η υπ’ αριθμ. 483/2018 απόφαση της Ο.Ε 
της Π.Α.Μ.Θ., δηλαδή ο αποκλεισμός του 
Οικονομικού Φορέα  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε., 
διότι δεν υπέβαλλε ως όφειλε σύμφωνα 
με την παράγραφο 24.2 του άρθρου 24, 
τα πιστοποιητικά της παραγράφου 23.7 
της Διακήρυξης, ήτοι τα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα 
EN ISO 9001 και EN ISO 14001 και ο 
αποκλεισμός των Οικονομικών Φορέων 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε., GEOGENESIS Α.Ε. και 
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. διότι  
υπέβαλλαν τα πιστοποιητικά της 
παραγράφου 23.7 της Διακήρυξης, ήτοι 
τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001 
και EN ISO 14001, χωρίς να φέρουν είτε 
θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς της περιπτώσεως α΄ του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014, είτε επικύρωση από 
Δικηγόρο ως όφειλαν, ως ιδιωτικά 
έγγραφα.  

γ)   Αναδεικνύεται ο Οικονομικός Φορέας 
«ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως 
προσωρινός Ανάδοχος  του έργου: 
"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" με ΚΑΕ 
2017ΕΠ83100000 της ΣΑΕΠ 831 (Α/Α 
συστήματος 71623) με ποσοστό 
έκπτωσης 36,55 % (τριάντα έξι και 
πενήντα πέντε %). 
 

24. Εισήγηση για την εν μέρει ακύρωση της 
υπ’ αριθμ 484/08-05-2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση 
με την υπ’ αριθμ. 465/2018 απόφαση του 
6ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
που αφορά στην ανάδειξη Αναδόχου του 
έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ». 

 

632 

Σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 
465/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών: 
α) Την εν μέρει ακύρωση της υπ’ αριθμ. 
484/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κατά το μέρος με 
το οποίο αφενός έκρινε ως αποκλειστέα 
την προσφορά της εταιρείας 
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., αφετέρου 
έκρινε ως μη αποκλειστέα λόγω 
σύγκρουσης συμφερόντων την εταιρεία 
Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε . 
Συνεπώς,  η εταιρεία Π. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε αποκλείεται  



από τη συνέχεια της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, λόγω κατάστασης 
σύγκρουσης συμφερόντων και  γίνονται 
δεκτές στη συνέχεια της διαγωνιστικής 
διαδικασίας οι εταιρείες ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. και  GEOGENIS A.E.   
β) Κατά τα άλλα εξακολουθεί και ισχύει η 
υπ’ αριθμ. 484/2018 απόφαση της Ο.Ε 
της Π.Α.Μ.Θ., δηλαδή ο αποκλεισμός του 
Οικονομικού Φορέα  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Α.Ε., διότι δεν υπέβαλλε ως όφειλε 
σύμφωνα με την παράγραφο 24.2 του 
άρθρου 24, τα πιστοποιητικά της 
παραγράφου 23.7 της Διακήρυξης, ήτοι 
τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001 
και EN ISO 14001 και γίνονται δεκτοί  
στη συνέχεια της διαγωνιστικής 
διαδικασίας οι Οικονομικοί Φορείς Τ.Ε.Κ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε και ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  
γ) Αναδεικνύεται ο Οικονομικός Φορέας 
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.,  ως 
προσωρινός Ανάδοχος  του έργου: 
"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" με ΚΑΕ 
2017ΕΠ83100000 της ΣΑΕΠ 831 (Α/Α 
συστήματος 66071) με ποσοστό 
έκπτωσης 40,25 % (σαράντα  και είκοσι 
πέντε %). 

25. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο2 
της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της διενέργειας 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση  για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική 
διάρκεια δύο (2) ετών με σφραγισμένες 
προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 
295.148,00 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός δαπάνης 365.983,52 
ευρώ με ΦΠΑ). 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό Νο2 της 
επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της διενέργειας 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση  για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για 
χρονική διάρκεια δύο (2) ετών με 
σφραγισμένες προσφορές, συνολικού 
προϋπολογισμού 295.148,00 € μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός δαπάνης 365.983,52 € 
με ΦΠΑ), σύμφωνα με το οποίο 
αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού κατά το στάδιο 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 
«Οικονομική προσφορά» και που 
εγκρίθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
της προσφοράς του με την αριθ. 
498/2018  (ΑΔΑ: 69ΙΤ7ΛΒ-ΘΕΩ) 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Α.Μ.Θ., σύμφωνα με το οποίο η 
επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της 
οικονομικής προσφοράς του οικονομικού 
φορέα «ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» 
και την ανάδειξή του ως προσωρινό 
μειοδότη. 
 



 
                                                                                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                        ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

  
                                                                                           ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

26. Εισήγηση για την έγκριση του από 19-6-
2018 Πρακτικού II (ελέγχου 
δικαιολογητικών – κατακύρωσης 
σύμβασης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΥ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ ΙΜΕΡΟΥ»,  
προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» 
με Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 
031 
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Εγκρίνει το από 19-6-2018 συνημμένο 
πρακτικό II (ελέγχου δικαιολογητικών – 
κατακύρωσης σύμβασης) του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 
υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 
ΟΔΟΥ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ ΙΜΕΡΟΥ»,  
προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» 
με Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 
031 ως έχει και την ανάσδειξη ως 
αναδόχου του έργου την εταιρεία: Π.Β. 
ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
μέση έκπτωση 23,00 % επί των τιμών 
του τιμολογίου της μελέτης.                              
 

27. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τη 
συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του 
υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης 
ζημιών που προκλήθηκαν από τις 
πλημμύρες του 2017 στην ιρλανδική 
διάβαση του ποταμού Λίσσου στην 
περιοχή Ιμέρου», προϋπολογισμού 
110.000,00€. 
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Εγκρίνει τους όρους της Διακήρυξης 
ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του υποέργου: «Εργασίες 
αποκατάστασης ζημιών που 
προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του 
2017 στην ιρλανδική διάβαση του 
ποταμού Λίσσου στην περιοχή Ιμέρου», 
προϋπολογισμού 110.000,00€ και την 
συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 


