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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   18-7-2019 
 

                
 
                 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  28/2019 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 πρακτικού Νο5 
της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού 
διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
ελαίων για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας 
οικονομικής προσφοράς 302.054,46 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

577 

Εγκρίνει το πρακτικό Νο5 της επιτροπής 
αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Δράμας οικονομικής προσφοράς 302.054,46 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

       578 

Εγκρίνει τις δαπάνες του έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης για την διερεύνηση 
της με αριθμό Π_005530/2019 Δήλωσης 
Τρίτου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και της με 
αριθμό 305/2017 Έκθεση δήλωσης Τρίτου στο 
Ειρηνοδικείο Καβάλας του Κατασχετηρίου 
απαιτήσεων του Δημητρίου Καλδάρα κατά της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. 
 

579 

Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στον δικηγόρο Κυριάκο Αποστολίδη. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων 
ανάθεσης, Β. Της διακήρυξης και περίληψης 
δημοπρασίας και Γ. Της συγκρότησης 
επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση 
με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου: 
«Υπηρεσίες αποχιονισμού, αντιμετώπισης 
έκτακτων καταστάσεων και καθαρισμού 
ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο οδικό 
δίκτυο Π.Ε. Θάσου 2019-2020» 
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ.  
 

580 

Εγκρίνει  Α. Τους όρους ανάθεσης, Β. Τη διακήρυξη 
και περίληψη δημοπρασίας και Γ. Τη συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση με 
συνοπτικό διαγωνισμό του έργου: «Υπηρεσίες 
αποχιονισμού, αντιμετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων και καθαρισμού ερεισμάτων κάτω 
από στηθαία στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Θάσου 2019-
2020» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ.  
 

5. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης 

581 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 5 υπέρ  και  1 λευκό) 
 



πιστώσεων του Προϋπολογισμού καθώς και 
ανακλήσεων αποφάσεων. 
 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2019 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού καθώς 
και ανακλήσεων αποφάσεων. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 13/2019 σύμβασης που αφορά 
στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των 
Υπηρεσιών (κτιρίων) της Π.Ε. Ξάνθης. 
 

- 

Το θέμα αποσύρθηκε. 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 10/2019 σύμβασης που αφορά 
στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης του 
Πολυχώρου Τέχνης & Σκέψης Μάνος 
Χατζηδάκης της Π.Ε. Ξάνθης. 
 

- 

Το θέμα αποσύρθηκε. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση 
ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 
 

582 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 5 υπέρ  και  1 λευκό) 

 
Εγκρίνει  τις δαπάνες οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και τη διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την ανάκληση 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού 
έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης 
διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
θέρμανσης για τις ανάγκες Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) με  
προϋπολογισμό 86.784,37 ευρώ με Φ.Π.Α.). 
 

583 

Εγκρίνει  τους όρους διακήρυξης, την αντίστοιχη 
περίληψη διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
θέρμανσης για τις ανάγκες Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) με  
προϋπολογισμό 86.784,37 ευρώ με Φ.Π.Α.). 
 

10. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την 
εξωδικαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με την Ανώνυμη Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
 

584 

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

 
Εγκρίνει τη γνωμοδότηση για την εξωδικαστική 
επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2019, των Διευθύνσεων 
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

585 

Εγκρίνει  τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2019, 
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 
& Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 540/2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 
586 

Εγκρίνει την τροποποίηση  της υπ’ αριθμ. 540/2019 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 



 
 
 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                               ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  

13. Εισήγηση για την: Α. Έγκριση των όρων 
και της περίληψης της διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού: «Παροχή 
Υπηρεσιών “Καταγραφή – Αποτύπωση του 
Δικτύου Οδοφωτισμού και ωρίμανση του 
Έργου Ενεργειακής Εξοικονόμησης του 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
(Π.Α.Μ.Θ.)” (CPV:79411000-8 Υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής 
διαχείρισης)» με συνολική προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 74.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. 
Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων του 
διαγωνισμού. 
 

587 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 5 υπέρ  και  1 λευκό) 

 
Εγκρίνει: Α. Τους όρους και την περίληψη της 
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού: «Παροχή 
Υπηρεσιών “Καταγραφή – Αποτύπωση του Δικτύου 
Οδοφωτισμού και ωρίμανση του Έργου 
Ενεργειακής Εξοικονόμησης του Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.)” 
(CPV:79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
σε θέματα γενικής διαχείρισης)» με συνολική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη 74.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. και Β. την συγκρότηση γνωμοδοτικών 
οργάνων του διαγωνισμού. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία των 
μηχανημάτων-οχημάτων αρμοδιότητας της 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης (στις δεξαμενές της 
υπηρεσίας) προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ. 
 

588 

Εγκρίνει το 2ο πρακτικό για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία των 
μηχανημάτων-οχημάτων αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. 
Π.Ε. Ροδόπης (στις δεξαμενές της υπηρεσίας) 
προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ. 

15. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης 
απουσίας μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
από τη συνεδρίαση. 
 

- 

Εγκρίνει τη δικαιολόγηση απουσίας μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής από τη συνεδρίαση. 
 

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

- 

Το θέμα αποσύρθηκε διότι δεν υπήρξαν 
μετακινήσεις του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών 
Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 547/2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 589 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 547/2019 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 


