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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  35/2018 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. Καβάλας καθώς 
και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 761 

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

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

2. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της 
Π.Ε. Καβάλας οικονομικού έτους 2018. 762 

Εγκρίνει την ανάκληση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης της Π.Ε. Καβάλας οικονομικού έτους 
2018 
 

3. 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 
Γεωργίου Ιωαννίδη κατά της Π.Α.Μ.Θ. 
που αφορά χορήγηση χρήσης γης. 

763 

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στον 
νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης με σχέση έμμισθης 
εντολής, στον δικηγόρο παρ’ εφέταις Αποστολίδη 
Κυριάκο και στον δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω 
Γούναρη Κωνσταντίνο,  όπως από κοινού ή 
χωριστά παραστούν και εκπροσωπήσουν την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά 
τη συζήτηση της προσφυγής του Γεωργίου 
Ιωαννίδη κατά της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά χορήγηση 
χρήσης γης ,ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Καβάλας στην δικάσιμο της 11ης Σεπτεμβρίου 
2018, καθώς και σε άλλη αναβολή αυτής καθώς και 
κάθε εξωδικαστικής τυχόν ενέργειας σχετικής. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού Ι της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Διαγράμμιση 
οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
620.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού 
του έργου : «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Ν. 
Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 620.000,00 
ευρώ.  

5. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού Ι της επιτροπής 765 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Ι της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση – βελτίωση 
κυκλοφοριακής ικανότητας της συμβολής αγροτικής 



διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση 
– βελτίωση κυκλοφοριακής ικανότητας 
της συμβολής αγροτικής οδού με την 
επαρχιακή οδό Θάσου στην περιοχή 
Γκιόλα» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
80.000,00 ευρώ.  

οδού με την επαρχιακή οδό Θάσου στην περιοχή 
Γκιόλα» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 80.000,00 
ευρώ 

6. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των 
όρων ανάθεσης Β) Της διακήρυξης & 
περίληψης δημοπρασίας και Γ) Της 
συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού 
για την δημοπράτηση με συνοπτικό 
διαγωνισμό των υπηρεσιών 
«Αποχιονισμός και εργασίες 
καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από 
στηθαία στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας». 
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Εγκρίνει :α) τους όρους ανάθεσης για την 
δημοπράτηση με συνοπτικό διαγωνισμό των 
υπηρεσιών «Αποχιονισμός και εργασίες 
καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο 
οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας», ου άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής και υποβολή της οικονομικής προσφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5α του Ν. 
4412/2016:  «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:  η τιμή 
του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης 
υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης»  
β) την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και 
περίληψης αυτής, 
γ) τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού 

7. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των 
όρων ανάθεσης Β) Της διακήρυξης & 
περίληψης δημοπρασίας και Γ) Της 
συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού 
για την δημοπράτηση με συνοπτικό 
διαγωνισμό των υπηρεσιών 
«Αποχιονισμός και εργασίες 
καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από 
στηθαία στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Θάσου». 
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Εγκρίνει: α) τους όρους ανάθεσης για την 
δημοπράτηση με συνοπτικό διαγωνισμό των 
υπηρεσιών «Αποχιονισμός και εργασίες 
καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο 
οδικό δίκτυο Π.Ε. Θάσου», του άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής και υποβολή της οικονομικής προσφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5α του Ν. 
4412/2016:  «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:  η 
τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της 
παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, 
όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του 
υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης»  

β) το σχέδιο της διακήρυξης και περίληψης αυτής, 
γ) τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού 

8. 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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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 5 υπέρ  και 3 Λευκά ) 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ξάνθης καθώς και την έγκριση της διάθεσης των 
πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του 2018 



9. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού 1, του συμπληρωματικού 
πρακτικού του και του πρακτικού 2, 
σχετικά με τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των (υπό) φακέλων των 
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής 
προσφοράς καθώς και των (υπό) 
φακέλων των οικονομικών προσφορών 
του διαγωνισμού για την καθαριότητα 
των χώρων των κτιρίων της Π.Ε. 
Ξάνθης για τα έτη 2019 και 2020 
σύμφωνα με την 1/2018 διακήρυξη της 
Π.Ε. Ξάνθης. 
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Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 1, το 
συμπληρωματικό πρακτικό του, καθώς και το 
συνημμένο πρακτικό 2,  σχετικά με τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των (υπό) φακέλων  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικής 
προσφοράς, καθώς και των (υπό) φακέλων των 
οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την 
καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της ΠΕ 
Ξάνθης για τα έτη 2019 και 2020 σύμφωνα με την 
1/2018 διακήρυξη  (ΑΔΑ:ΨΟΤΒ7ΛΒ-ΛΧ2 ) της ΠΕ 
Ξάνθης 

10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
της διακήρυξης και του πρακτικού 
κληρώσεων για τις επιτροπές 
αξιολόγησης και ενστάσεων για την 
διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού πληροφορικής» για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ξάνθης-Π.Α.Μ.Θ. με προϋπολογισμό 
31.700,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει τους  όρους της διακήρυξης για την 
διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης-Π.Α.Μ.Θ. 
με προϋπολογισμό 31.700,00 ευρώ καθώς και την 
συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και 
ενστάσεων  . 

11. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της 
διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με 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 5 υπέρ  και 3 Αποχές ) 

 
Την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών. 

12. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, έφεσης κατά της υπ’ 
αριθμ. 226/2018 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Ξάνθης που αφορά την 
εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών.  
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Να μην ασκηθεί έφεση κατά της με αριθμό 
226/2018 απόφασης  του Ειρηνοδικείου Ξάνθης 
(Τακτική Διαδικασία) 

13. Εισήγηση για την έγκριση του σχεδίου 
διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και τη 
συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 
διαγωνισμού για την διεξαγωγή του 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.», υποέργου: 
«Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού ΕΠ.Ο. 7 - 
οδικοί κόμβοι Κρεμαστής», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 69.000,00 
ευρώ.       
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Για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»,  υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠ.Ο. 7 - ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ»  ,  προϋπολογισμού 69.000,00 € με 
το Φ.Π.Α.:  
α)  Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης της 
δημοπρασίας με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα 
με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, με σύστημα 
υποβολής προσφορών με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, βάσει του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)». 
β)   Την συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισμού, για την ανάδειξη  αναδόχου του 
έργου του 

14. Εισήγηση για την έγκριση των 
δαπανών του οικονομικού έτους 2018 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού και 
έγκριση ανάκλησης αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού 
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Εγκρίνει: Α) τις δαπάνες του  οικονομικού  έτους 
2018  των Διευθύνσεων της ΠΕ Έβρου,  καθώς και 
την έγκριση της διάθεσης των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού Β) Την ανάκληση των 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του 
οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Έβρου. 



έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Έβρου. 

15. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 721/2018 
απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης 721/19-
07-2018 του πρακτικού αρ.32/2018  της 
Οικονομικής Επιτροπής 

16. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, έφεσης κατά της υπ’ 
αριθμ. 190/2018 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Κομοτηνής που αφορά 
εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών. 
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Να μην ασκηθεί έφεση κατά της με αριθμό 190/2018 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής σύμφωνα 
με την συνημμένη εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. 

 

17. Εισήγηση για την έγκριση: Α). Των 
όρων της διακήρυξης και της 
περίληψης αυτής περί της διενέργειας 
ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. 
αρθρ. 5 Ν.4412/16) σχετικά με την 
«Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης, για τα σχολικά έτη 2018-
2019 (περίοδος από 1/1/2019), 2019-
2020 και 2020-2021, συνολικού 
προϋπολογισμού 5.022.821,35 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων και 
δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης 
και Φ.Π.Α.» και Β). Της συγκρότησης 
των γνωμοδοτικών οργάνων αυτής. 
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Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης και της 
περίληψης αυτής (Περίληψη Διακήρυξης) για την 
διενέργεια ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων (παρ γ. αρθρ. 5 Ν.4412/16) για την 
«Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης, για τα 
σχολικά έτη 2018-2019 (περίοδος από 1/1/2019), 
2019-2020 και 2020-2021, συνολικού 
προϋπολογισμού 5.022.821,35 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων 
προαίρεσης-παράτασης και Φ.Π.Α.». καθώς και την 
συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισμού 

18. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 
κλήρωσης για τη συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής υλικών και 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών 
και άλλων υπηρεσιών για τη Π.Ε. 
Ροδόπης και την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. 
στην έδρα της, για το έτος 2018 και 
αναπλήρωσης. 
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Εγκρίνει την συγκρότηση της επιτροπής 
παραλαβής υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 
εργασιών και άλλων υπηρεσιών για τη Π.Ε. 
Ροδόπης και την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. στην έδρα της, 
για το έτος 2018. 

19. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής, κατά την 
συζήτηση της αγωγής της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «NEXT 
COM-ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε.» που αφορά εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στην 
δικηγόρο Ελένη Αναγνώστου Νομική Σύμβουλο της 
ΠΑΜΘ να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει  την 
Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας –Θράκης, ενώπιον  
του  Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για να 
επιληφθεί όλων των  απαιτούμενων ενεργειών που 
αφορούν την αγωγή της ΑΕ με την επωνυμία 
‘NEXT COM- ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.’ και δ.τ. «NEXT COM-NEW 
ECONOMY COMPANY» ενώπιον του  Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής. 

20. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης 
βλαβών των οχημάτων και 
μηχανημάτων της Π.Ε. Ροδόπης και 
της Π.Α.Μ.-Θ. έτους 2018»  
προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το συνημμένο 2ο Πρακτικό για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης βλαβών των 
οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ροδόπης και 
της Π.Α.Μ.-Θ. έτους 2018»  προϋπολογισμού 
45.000,00 ευρώ 

21. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών του προσωρινού 
Αναδόχου και την κατακύρωση της 
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Εγκρίνει το συνημμένο ΠρακτικόΙΙ ως έχει, που 
αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του 
προσωρινού Αναδόχου και την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση και 



σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση και 
Αποκατάσταση του Μητροπολιτικού 
Μεγάρου Ιεράς Μητροπόλεως 
Μαρωνείας και Κομοτηνής» υποέργο: 
«Αναβάθμιση και Αποκατάσταση του 
Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιεράς 
Μητρόπολης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής (ανακατασκευή και 
προσθήκη κατ’ επέκταση)», 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α  
1.088.709,68 ευρώ. 

Αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιεράς 
Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής» 
υποέργο: «Αναβάθμιση και Αποκατάσταση του 
Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιεράς Μητρόπολης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής (ανακατασκευή και 
προσθήκη κατ’ επέκταση)», προϋπολογισμού 
χωρίς Φ.Π.Α  1.088.709,68 ευρώ 

22. Εισήγηση για την έγκριση του από 26-
7-2018 πρακτικού αποσφράγισης του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες 
αντιπλημμυρικές εργασίες στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης» (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000), υποέργο: 
«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών που 
προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του 
2017 στην Ιρλανδική διάβαση του 
ποταμού Λίσσου στην περιοχή 
Ιμέρου», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
110.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό αποσφράγισης 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες 
αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» (Συνέχιση του 
έργου 2012ΕΠ03100000), υποέργο: «Εργασίες 
αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τις 
πλημμύρες του 2017 στην Ιρλανδική διάβαση του 
ποταμού Λίσσου στην περιοχή Ιμέρου», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 110.000,00 ευρώ 

23. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 
προμήθειας υλικών και τον ορισμό 
επιτροπής διαγωνισμού και 
ενστάσεων, για την προμήθεια υλικών 
με τίτλο: «Προμήθεια υλικών 
διαγράμμισης έτους 2018», 
προϋπολογισμού 74.276,00 ευρώ, σε 
βάρος των πιστώσεων του υποέργου: 
«Στοιχειώδης συντήρηση του Εθνικού 
και Επαρχιακού οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 
2017-2018» με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 
της ΣΑΕΠ 531. 
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Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού προμήθειας υλικών, για την 
προμήθεια υλικών με τίτλο: «Προμήθεια υλικών 
διαγράμμισης έτους 2018», προϋπολογισμού 
74.276,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του 
υποέργου: «Στοιχειώδης συντήρηση του Εθνικού 
και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης ετών 2017-2018» με ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 και την 
συγκρότηση των επιτροπών του διαγωνισμού και 
ενστάσεων. 

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

- 

Αποσύρει το θέμα 

25. Εισήγηση για έγκριση του Πρακτικού 1 
της Επιτροπής Διενέργειας της 
Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης της 
Προσφοράς με τη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση (άρθρο 32 παραγρ. 2 
περιπτ. ββ του ν. 4412/2016) για την 
υλοποίηση του έργου 
«Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών 
στις ζώνες παραγωγής και αλιείας 
δίθυρων μαλακίων της ΠΑΜΘ» 
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Εγκρίνει το συνημμένο  πρακτικό 1 της Επιτροπής 
Διενέργειας της Διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης 
της Προσφοράς για την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
(άρθρο 32 παραγρ. 2 περιπτ. ββ του ν. 4412/2016) 
και την πρόκριση για το επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού  για την υλοποίηση του έργου 
«Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες 
παραγωγής και αλιείας δίθυρων μαλακίων της 
ΠΑΜΘ» τον Οικονομικό Φορέα «Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ-
Εργαστηριακή Μονάδα Θαλασσίων Τοξικών 
Μικροφυκών» με τελική τιμή δείγματος 106,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και  συνολικού 
ύψους δαπάνης, σαράντα πέντε χιλιάδων πενήντα 
Ευρώ  (106,00€/δείγμα*425 δειγματα=45.050,00€) 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).   



26. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 705/2018 
απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
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Εγκρίνει  την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
705/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

27. Εισήγηση για την έγκριση: α) Των 
όρων της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 
3459/31-7-2018 στην εταιρεία  
BREAKTHROUGH  PRODUCTIONS  
LTD στην οποία έχει ανατεθεί η 
αποκλειστική εκπροσώπηση  του 
μουσικού σχήματος  του Σταύρου 
Ξαρχάκου  και της Άλκηστης 
Πρωτοψάλτη, για την διεξαγωγή  
συναυλίας  με τίτλο <<Η Τελευταία  
Συνάντηση>>,στα πλαίσια υλοποίησης 
της δράσης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA ΣΤΗΝ ΠΕ 
ΞΑΝΘΗΣ 2018», β) Του σχεδίου της 
σύμβασης και  (γ) Του πρακτικού 
διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη 
συγκρότηση επιτροπών. 
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Εγκρίνει: (α) τους όρους της πρόσκλησης με αρ. 
πρωτ. 3459/31-7-2018 στην εταιρεία  
BREAKTHROUGHPRODUCTIONSLTD,  στην 
οποία έχει ανατεθεί η αποκλειστική εκπροσώπηση 
του μουσικού σχήματος  του Σταύρου Ξαρχάκου  
και της Άλκηστης Πρωτοψάλτη, για την διεξαγωγή  
συναυλίας  με τίτλο <<Η Τελευταία  Συνάντηση>>, 
σύμφωνα με το από 10-05-2018  εισερχόμενο  στην 
Υπηρεσία μας , περί αποκλειστικής εκπροσώπησης 
των ανωτέρω καλλιτεχνών, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης  κατά το άρθρο 32 παρ. 2 
περιπ. αα του Ν. 4412/2016,με την εταιρεία  
BREAKTHROUGH  PRODUCTIONS  LTD,  στην 
οποία έχει ανατεθεί η αποκλειστική εκπροσώπηση  
του μουσικού σχήματος  του Σταύρου Ξαρχάκου  
και της Άλκηστης Πρωτοψάλτη, για την διεξαγωγή  
συναυλίας  με τίτλο <<Η Τελευταία  
Συνάντηση>>στο πλαίσιο της διοργάνωσης της 
δράσης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA 
EGNATIA ΣΤΗΝ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 2018 »που θα 
διεξαχθεί  στην Ξάνθη, στις 25  Αυγούστου 2018, 
συνολικού  προϋπολογισμού  με ΦΠΑ 31.500 
Ευρώ, για την κάλυψη της καλλιτεχνικής αμοιβής 
του ανωτέρω μουσικού σχήματος . 
(β) το σχέδιο της σύμβασης 
(γ) και την συγκρότηση των επιτροπών 

28.  Εισήγηση για την έγκριση: (α) Των 
όρων της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 
3458/31-7-2018 στην Μεσόγειος  
Ηλεκτρίων Α.Ε. στην οποία έχει 
ανατεθεί η αποκλειστική 
εκπροσώπηση  του μουσικού 
σχήματος του Ορφέα Περίδη – Λιζέτα 
Καλημέρη για συναυλία, στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης της δράσης 
«ΓΙΟΡΤΕΣ  ΠΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ» που θα 
διεξαχθεί στην Ξάνθη, στις 7/9/2018, β) 
Του σχεδίου της σύμβασης και (γ) Του 
πρακτικού διενέργειας δημόσιας 
κλήρωσης για τη συγκρότηση 
επιτροπών. 
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Εγκρίνει: (α) τους όρους της πρόσκλησης με αρ. 
πρωτ. 3458/31-7-2018 στην Μεσόγειος  Ηλεκτρίων 
Α.Ε.  ,  στην οποία έχει ανατεθεί η αποκλειστική 
εκπροσώπηση  του μουσικού σχήματος του Ορφέα  
Περίδη –Λιζέτα Καλημέρη ,σύμφωνα  με το αρ. 
3091/16-7-2018 εισερχόμενο έγγραφο   περί  
αποκλειστικής εκπροσώπησης των ανωτέρω 
καλλιτεχνών από την εταιρεία  <<Μεσόγειος  
Ηλεκτρίων Α.Ε. >>για συναυλία, στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης της δράσης «ΓΙΟΡΤΕΣ  ΠΑΛΙΑΣ 
ΞΑΝΘΗΣ» που θα διεξαχθεί  στην Ξάνθη, στις 
7/9/2018, συνολικού  προϋπολογισμού  με ΦΠΑ  
15.000  ευρώ KE 2072.0844.001, άξονας 2 , μέτρο 
2.2,ΚΔ 183611006, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης  κατά το άρθρο 32 παρ. 2 
περιπ. αα του Ν. 4412/2016, με την ανωτέρω 
εταιρεία. 
(β) το  σχέδιο της σύμβασης 
(γ) Την συγκρότηση των επιτροπών του 
διαγωνισμού 

29. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
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 
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Εγκρίνει το συνημμένο 2ο Πρακτικό 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 
παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας 



 
 

                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                     ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

                     ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

  

προσφορά με βάση την τιμή, για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Επείγουσες παρεμβάσεις για την 
αποκατάσταση της βατότητας του 
Βορείου Οδικού Δικτύου της Νήσου 
Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 
1.300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

του Βορείου Οδικού Δικτύου της Νήσου 
Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 


