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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   12-8-2019 
 

                

 

                 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  32/2019 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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Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και τη 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
 

2. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών 
οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Καβάλας καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού.  
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Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και τη 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
 

3. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της 
διακήρυξης και προκήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού και Β. Της συγκρότησης 
επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για 
την δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση 
αγροτικού κτηνιατρείου Θάσου» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 35.000,00 
ευρώ. 
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Εγκρίνει Α. Την διακήρυξη και τη προκήρυξη 
συνοπτικού διαγωνισμού και Β. Την συγκρότηση 
επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για 
δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση αγροτικού 
κτηνιατρείου Θάσου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
35.000,00 ευρώ. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών 
οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού καθώς 
και ανακλήσεων αποφάσεων. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και τη διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού καθώς και 
ανακλήσεων αποφάσεων. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου 
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και του 
σχεδίου περίληψης της, Β. Της 
συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της 
δημοπρασίας του υποέργου με τίτλο: 
«Ενίσχυση αναχώματος ανατολικής όχθης 
Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. 
Ξάνθης» του έργου: «Αποκατάσταση 
ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές 

630 

Εγκρίνει: Α. Το σχέδιο διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας και του σχεδίου περίληψης της, Β. Την 
συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού για 
την διεξαγωγή της δημοπρασίας του υποέργου με 
τίτλο: «Ενίσχυση αναχώματος ανατολικής όχθης 
Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. Ξάνθης» του 
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες 
αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (συνέχιση του 
έργου 2012ΣΕ03100000)» το οποίο έχει ενταχθεί 



εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης (συνέχιση του 
έργου 2012ΣΕ03100000)» το οποίο έχει 
ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 531 με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100005 και προϋπολογισμό 
μελέτης 200.000,00 ευρώ. 

στη ΣΑΕΠ 531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 και 
προϋπολογισμό μελέτης 200.000,00 ευρώ. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης του 
δικαιώματος προαίρεσης 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. 
(συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» 
της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006). 
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Εγκρίνει την  άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης 
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. (συνέχιση του 
έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100006). 

7. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου 
της διακήρυξης διαγωνισμού και του 
σχεδίου της περίληψης διακήρυξης 
ανοικτού διαγωνισμού και Β. Συγκρότησης 
τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού για την 
διεξαγωγή της δημοπρασίας του 
υποέργου: «Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών 
έργων στην Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες 
αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. 
(συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» 
με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 
531 και προϋπολογισμό 500.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει Α. Το σχέδιο της διακήρυξης διαγωνισμού 
και το σχέδιο της περίληψης διακήρυξης ανοικτού 
διαγωνισμού και Β. Τη συγκρότηση τριμελούς 
επιτροπής διαγωνισμού για την διεξαγωγή της 
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση 
εγγειοβελτιωτικών έργων στην Π.Ε. Ξάνθης» του 
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες 
αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση 
του έργου 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531 και 
προϋπολογισμό 500.000,00 ευρώ. 
 

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

633 

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

9. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης, παρέμβασης υπέρ των 
υπ’ αριθμ. 787,788,789,790,791/10-7-
2019 αιτήσεων του Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης που 
αφορά την επιμέλεια ανήλικων τέκνων.   
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη νομική 
σύμβουλο της ΠΕ Έβρου -ΠΑΜΘ με έμμισθη 
σχέση να ασκήσει ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης κατά την 
δικάσιμο της 4-9-2019 ή όποτε αυτή αναβληθεί, 
παρέμβαση υπέρ των με αρ. κατάθεσης 
787,788,789,790,791/10-7-2019 αιτήσεων του 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης 

10. 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. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
και αξιολόγησης προσφορών του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο 
3: «Προμήθεια εξοπλισμού 
κατασκηνώσεων» του έργου: «Κατασκευή 
παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς 
Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», 
συνολικού προϋπολογισμού 377.218,17 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο 3: 
«Προμήθεια εξοπλισμού κατασκηνώσεων» του 
έργου: «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων 
Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», 
συνολικού προϋπολογισμού 377.218,17 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
 
 



12. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών Ι 
και ΙΙ της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 
του διαγωνισμού: «Τεχνική υποβοήθηση 
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου σε θέματα έργων 
και μελετών», προϋπολογισμού 56.728,35 
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τα πρακτικά Ι και ΙΙ της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών του διαγωνισμού: «Τεχνική 
υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου σε θέματα 
έργων και μελετών», προϋπολογισμού 56.728,35 
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3ης 
παράτασης της «Μελέτης Αναδασμού 
Αγροκτήματος Σουνίου». 
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Εγκρίνει τη χορήγηση της 3ης παράτασης της 
«Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Σουνίου». 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ 
του διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου: «Κατασκευή 
γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της 
επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – 
Γρατινή - Αρριανά», προϋπολογισμού 
5.152.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή 
γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της 
επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή - 
Αρριανά», προϋπολογισμού 5.152.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση του από 29-07-
2019 πρακτικού II (ελέγχου 
δικαιολογητικών – κατακύρωσης 
σύμβασης) για την επιλογή αναδόχου του 
έργου: «Κατασκευή έργων διέλευσης 
Βοσβόζη», προϋπολογισμού 500.000,00 
ευρώ. 
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Εγκρίνει το από 29-07-2019 το πρακτικό II (ελέγχου 
δικαιολογητικών – κατακύρωσης σύμβασης) για την 
επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή έργων 
διέλευσης Βοσβόζη», προϋπολογισμού 500.000,00 
ευρώ. 
 

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

 

- 

Αποσύρει το θέμα. 
 

17. Εισήγηση για την επικύρωση του 
πρακτικού της 9ης, 10ης, 11ης, 12ης, 13ης, 
14ης, 15ης, 16ης, 17ης, 18ης, 19ης και 20ης 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
έτους 2018. 
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Επικυρώνει τα Πρακτικά 9/2018, 10/2018, 11/2018, 
12/2018, 13/2018 , 14/2018, 15/2018 , 16/2018  
17/2018  18/2018  19/2018  και 20/2018  
προηγούμενων  συνεδριάσεων  της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

18. 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 Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, 
κ. Κωνσταντίνου Βενετίδη. 

19. Εισήγηση για την έγκριση ακύρωσης της 
υπ΄ αριθμ 414/08-05-2018 απόφασης της 
Ο.Ε. της Π.Α.Μ.Θ. σε συμμόρφωση με την 
υπ’ αριθμ. 832/2019 απόφαση του 
8ουΚλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
που αφορά στην ανάδειξη Αναδόχου του 
έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 2 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» με ΚΑΕ 
2017ΕΠ93100022 της ΣΑΕΠ 931 με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή. 

 

- 

Αποσύρει το θέμα ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
διορθώσεις και εν συνεχεία η υπηρεσία να εισάγει 
το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή στην ημερήσια 
διάταξη στις 22/8/2019 .    
 

20. Εισήγηση για έγκριση όρων διακήρυξης, 
περίληψης διακήρυξης και συγκρότησης 
επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης 
ενστάσεων που αφορούν την υπηρεσία 
:«Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου 
Φαλακρού για τη χιονοδρομική περίοδο 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, περίληψης 
διακήρυξης και την συγκρότηση των  επιτροπών 
διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων που 
αφορούν την υπηρεσία :«Λειτουργία 
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού για τη 
χιονοδρομική περίοδο 2019-2020», 



2019-2020», προϋπολογισμού 440.000,00 
€ με το ΦΠΑ 
Αξία προκηρυσσόμενης σύμβασης: 
344.224,00 με ΦΠΑ ή 277.600,00 χωρίς 
ΦΠΑ 
Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης : 95.776,00 

€ με ΦΠΑ ή 77.238,70 € χωρίς ΦΠΑ. 
 

προϋπολογισμού 440.000,00 € με το ΦΠΑ 
Αξία προκηρυσσόμενης σύμβασης: 344.224,00 με 
ΦΠΑ ή 277.600,00 χωρίς ΦΠΑ 
Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης : 95.776,00 € με 

ΦΠΑ ή 77.238,70 € χωρίς ΦΠΑ. 

21. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης του 
δικαιώματος προαίρεσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ 2 
«Αντικείμενο - Προϋπολογισμός – 
Δικαίωμα προαίρεσης» της υπ’ Aριθ. 
Διακήρυξης: 1/2016 του έργου 
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 
ΕΩΣ ΚΑΙ 2019». 

 

- 

Αποσύρει το θέμα ώστε η Επιτροπή γνωμοδότησης  
του Διαγωνισμού να γνωμοδοτήσει επί του 
δικαιώματος προαίρεσης και εν συνεχεία η 
υπηρεσία να εισάγει το θέμα στην Οικονομική 
Επιτροπή στην ημερήσια διάταξη στις 22/8/2019. 

 
 

                                                                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ 
                                                                                                        ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

  
                                                                                      ΑΛΑΤΖΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

 


