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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  30/2019 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 δαπανών 
οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού.  
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  ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι ΖΕ Ι  Κ ΑΤΑ Π Λ Ε ΙΟ ΨΗ ΦΙ Α  

          (Με ψήφους 4 υπέρ  και 3 λευκά) 
 
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2019 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και τη 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
 

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

 
       608 

ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  

(Με ψήφους 6 υπέρ  και 1 λευκό) 
 
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2019 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και τη διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

3.    Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

4.    Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο2 
της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφάλισης 
οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου, για αστική ευθύνη 
(σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, για 
χρονική διάρκεια ενός (1) έτους με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
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Εγκρίνει το πρακτικό Νο2 της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφάλισης 
οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και 
υλικές ζημιές, για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους 
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 

5.   Εισήγηση για την έγκριση αντικατάστασης 
μέλους επιτροπής παραλαβής της 
προμήθειας του εξοπλισμού για τη 
λειτουργία του νέου Ιωακείμειου 
Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεως 
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Εγκρίνει την αντικατάσταση μέλους επιτροπής 
παραλαβής της προμήθειας του εξοπλισμού για τη 
λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς 
Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης. 
 



Αλεξανδρούπολης. 
 

6.    Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την σύναψη Δημοσίων 
Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του 
έργου: «Δομική ενίσχυση αναχώματος 
ρέματος περιοχής σφαγείων Ορεστιάδας» 
προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

 

612 

Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη Δημοσίων 
Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή, του έργου: «Δομική ενίσχυση 
αναχώματος ρέματος περιοχής σφαγείων 
Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

7.   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. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες 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. 
 

8.    Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Συμβούλιου της Επικρατείας κατά την 
συζήτηση της από 26-01-2009 αίτησης της 
εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.» κατά 1) του Υπουργού Οικονομίας & 
Ανάπτυξης και 2) της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στην 
δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη νομική σύμβουλο της 
ΠΑΜΘ-ΠΕ Έβρου με έμμισθη σχέση να 
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης ενώπιον του Συμβούλιου 
της Επικρατείας κατά την συζήτηση της από 26-01-
2009 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά 
1) του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και 2) 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης , 
κατά τη δικάσιμο της 10ης Δεκεμβρίου 2019, 
καθώς και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
 

9.    Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
της επιτροπής του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού με τίτλο: «Συμμετοχή στην 
έκθεση ANUGA 2019 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 05-09/10/2019 στη 
Κολονία της Γερμανίας» με 
προϋπολογισμό και πίστωση 35.000,00 
ευρώ με  Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συμμετοχή στην 
έκθεση ANUGA 2019 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 05-09/10/2019 στη Κολονία 
της Γερμανίας» με προϋπολογισμό και πίστωση 
35.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης ποσού έως 15.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της δράσης με 
τίτλο: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΑΚΙΚΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑ Π.Ε. Ροδόπης 
2019» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης. 
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Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού έως 
15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της 
δράσης με τίτλο: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΑΚΙΚΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑ Π.Ε. Ροδόπης 2019» της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
Π.Ε. Ροδόπης. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
ελαστικών για τις ανάγκες των 
μηχανημάτων - οχημάτων του μηχανικού 
εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης 
έτους 2019» σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου: «Επισκευή και συντήρηση του 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης (Συνέχιση του 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
ελαστικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων - 
οχημάτων του μηχανικού εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. 
Π.Ε. Ροδόπης έτους 2019» σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 
του οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης (Συνέχιση του Έργου 
2012ΕΠ03100000)», με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 της 
ΣΑΕΠ 531», Υποέργο: «Στοιχειώδης Συντήρηση 



Έργου 2012ΕΠ03100000)», με ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531», 
Υποέργο: «Στοιχειώδης Συντήρηση του 
Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης ετών 2019-
2020», προϋπολογισμού 37.212,40 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 

του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης ετών 2019-2020», 
προϋπολογισμού 37.212,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

12. 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 2019»  
προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ. 

618 

Εγκρίνει το 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 2019»  προϋπολογισμού 
45.000,00 ευρώ. 

13. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 6ης 
παράτασης της μελέτης: «Εκούσιος 
Αναδασμός αγροκτήματος Κουτσό  Ν. 
Ξάνθης». 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  

(Με ψήφους 6 υπέρ  και 1 λευκό) 
 
Εγκρίνει τη χορήγηση 6ης παράτασης της μελέτης: 
«Εκούσιος Αναδασμός αγροκτήματος Κουτσό  Ν. 
Ξάνθης». 

14. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων 
της διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισμού για τη «Δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου εργαλείου υποβοήθησης 
στη λήψη αποφάσεων για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών 
απορροής Ν. Ροδόπης» με 
προϋπολογισμό 42.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Β.1. 
Της επιτροπής διενέργειας, 2. Εξέτασης 
Ενστάσεων, 3. Παρακολούθησης και 
Παραλαβής για τον άνω διαγωνισμό. 
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Εγκρίνει Α. Τους όρους της διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου εργαλείου υποβοήθησης στη λήψη 
αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
λεκανών απορροής Ν. Ροδόπης» με 
προϋπολογισμό 42.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Β.1. Της 
επιτροπής διενέργειας, 2. Εξέτασης Ενστάσεων, 3. 
Παρακολούθησης και Παραλαβής για τον άνω 
διαγωνισμό. 

15. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης 
απουσίας μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής από τη συνεδρίαση. 
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Εγκρίνει τη δικαιολόγηση της απουσίας  από την 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 
11/4/2019  της περιφερειακής συμβούλου Αλατζά – 
Παπαδοπούλου Κυριακούλα, λόγω 

συνδικαλιστικών υποχρεώσεων.  
 

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

 

- 

Αποσύρει το θέμα. 

17. 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: «Υπηρεσίες 
αποχιονισμού, αντιμετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων και καθαρισμού ερεισμάτων 
κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Ν. 
Καβάλας 2019-2020», προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 74.400,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει : Α. Τους όρους ανάθεσης, Β. Την 
διακήρυξης & περίληψης δημοπρασίας και Γ. Την 
συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση με συνοπτικό διαγωνισμό των 
υπηρεσιών: «Υπηρεσίες αποχιονισμού, 
αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και 
καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο 
οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας 2019-2020», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.400,00 ευρώ. 

18. Εισήγηση για την έγκριση του σχεδίου 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για συμμετοχή σε διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση (παρ. 2γ άρθρου 32 ν. 
4412/2016) για την επιλογή αναδόχου της 
δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  

            (Με ψήφους 4 υπέρ  και 2 κατά) 
 
Εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
(παρ. 2γ άρθρου 32 ν. 4412/2016) για την επιλογή 



υπηρεσιών: «Αποκατάσταση παρόχθιας 
ζώνης αγροκτήματος Κεχρόκαμπου», 
προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. συμμετεχόντων οικονομικών 
φορέων και επιτροπής διενέργειας της 
διαδικασίας. 

αναδόχου της δημόσιας σύμβασης παροχής 
γενικών υπηρεσιών: «Αποκατάσταση παρόχθιας 
ζώνης αγροκτήματος Κεχρόκαμπου», 
προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και επιτροπής 
διενέργειας της διαδικασίας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    
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