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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  19/2019 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.  

425 

Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και τη 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
 

2. Εισήγηση για την έγκριση του 3ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Συντήρηση -ασφαλτόστρωση 
της Ε.Ο. Νο 12 Δράμας – Καβάλας» 
προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ. 

426 

Εγκρίνει το 3ο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση -
ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. Νο 12 Δράμας – 
Καβάλας» προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ. 
 

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

4. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 
2/2019 της επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την Προκήρυξη 
Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την «Ανάθεση σε ειδικό 
συνεργείο παροχής υπηρεσιών της 
φύλαξης των χωρών του κτιρίου της  Π.Ε. 
Καβάλας», για το χρονικό διάστημα από 
01-06-2019 και για ένα έτος (έως 31-05-
2020), με δυνατότητα τρίμηνης 
παράτασης (έως 31-08-2020), 
προϋπολογισμού έως του ποσού των 
60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.  
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Εγκρίνει το πρακτικό 2/2019 της επιτροπής 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την Προκήρυξη Δημόσιου 
Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
«Ανάθεση σε ειδικό συνεργείο παροχής 
υπηρεσιών της φύλαξης των χωρών του κτιρίου 
της  Π.Ε. Καβάλας», για το χρονικό διάστημα από 
01-06-2019 και για ένα έτος (έως 31-05-2020), με 
δυνατότητα τρίμηνης παράτασης (έως 31-08-
2020), προϋπολογισμού έως του ποσού των 
60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
 

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

6. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης 
έξι Η/Υ παλαιάς τεχνολογίας στο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης από την Π.Ε. 
Ξάνθης. 
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Εγκρίνει την παραχώρηση έξι Η/Υ παλαιάς 
τεχνολογίας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
Ξάνθης από την Π.Ε. Ξάνθης. 
 



7. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, αίτησης αναίρεσης ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της 
υπ’ αριθμ. Α 525/2018 τελεσίδικης 
απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής που αφορά την 
καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης σε 
υπαλλήλους. 

 
431 

 

Να μην ασκηθεί  αίτηση αναίρεσης ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της  με αριθμό Α 
525/2018 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου  Κομοτηνής (Β’ Τμήμα), που 
αφορά την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης 
σε υπαλλήλους. 
 

8. 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 την  
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης με τη προσφυγή στη 
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 
κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016  με 
κριτήριο ανάθεσης την  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και 
ορισμό επιτροπής του συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου: «Δομική ενίσχυση 
αναχώματος ρέματος περιοχής σφαγείων 
Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 60.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από 
Πιστώσεις του Περιφερειακού 
Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,  της 
ΣΑΕΠ 931 με ΚΑΕ 2017ΕΠ93100034. 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης με τη προσφυγή 
στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού κατά 
το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016  με κριτήριο 
ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
καθώς και ορισμό επιτροπής του συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου: «Δομική ενίσχυση 
αναχώματος ρέματος περιοχής σφαγείων 
Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από Πιστώσεις του 
Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων 
επενδύσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,  
της ΣΑΕΠ 931 με ΚΑΕ 2017ΕΠ93100034. 

10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας κατά το άρθρο 27 του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή 

καθώς και ορισμό επιτροπής του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – 
επισκευή κτιρίου κτηνιατρικού κέντρου 
Σουφλίου», προϋπολογισμού 80.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από 
το έργο: «Επισκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ.» με 
Κ.Α.Ε.2017ΕΠ53100000 της ΣΑΕΠ 531. 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το άρθρο 27 του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση την τιμή καθώς και ορισμό επιτροπής του 
ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – 
επισκευή κτιρίου κτηνιατρικού κέντρου Σουφλίου», 
προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., 
χρηματοδοτούμενο από το έργο: «Επισκευή, 
συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ.» 
με Κ.Α.Ε.2017ΕΠ53100000 της ΣΑΕΠ 531. 

11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
ολοκλήρωσης της επιτροπής διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
μειοδότη του έργου: «Συντήρηση οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.» του 
υποέργου: «Επείγουσα αποκατάσταση 
φθορών οδοστρώματος στρατιωτικής 
γέφυρας τύπου "ΜΠΕΪΛΙ" στο Μικρό 
Δέρειο της Π.Ε. Έβρου» προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 51.000,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει το πρακτικό ολοκλήρωσης της επιτροπής 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Συντήρηση οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.» του υποέργου: 
«Επείγουσα αποκατάσταση φθορών 
οδοστρώματος στρατιωτικής γέφυρας τύπου 
"ΜΠΕΪΛΙ" στο Μικρό Δέρειο της Π.Ε. Έβρου» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 51.000,00 ευρώ.  
 

12. Εισήγηση για την έγκριση 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 τη διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής κατά την εκδίκαση της αίτησης 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στην δικηγόρο Ελένη Αναγνώστου νομική 
σύμβουλο της ΠΑΜΘ-ΠΕ  Έβρου με έμμισθη 
σχέση ή στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Γούναρη,  



της Α.Ε. με επωνυμία «ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΟΥΧΩΝ» στρεφομένη 
κατά της Π.Α.Μ.Θ. και της 
ΙΕ/6417/3654/ΝΝ 80653/Ν. 1892/90 
απόφασης που αφορά σε αγωγές 
(αποζημίωσης-αδικαιολόγητου 
πλουτισμού)  λόγω παράνομων πράξεων 
ή παραλείψεων ή υλικών ενεργειών 
οργάνων δημοσίου. 

δικηγόρο με έμμισθη εντολή της ΠΑΜΘ/ΠΕ 
Ξάνθης όπως από κοινού ή χωριστά παραστούν 
και εκπροσωπήσουν την ΠΑΜΘ  ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής στην 
δικάσιμο της 11ης Δεκεμβρίου 2019 ή σε όποια 
τυχόν μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την εκδίκαση 
της αίτησης της Α.Ε. με επωνυμία «ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΟΥΧΩΝ» στρεφομένη κατά της 
ΠΑΜΘ και της ΙΕ/6417/3654/ΝΝ 80653/Ν. 
1892/90 απόφασης, καθώς και για τον εν γένει 
χειρισμό της υπόθεσης. 

14. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής κατά την συζήτηση της 
προσφυγής του Γκουντέλα Αθανασίου 
κατά της Π.Α.Μ.Θ. και του Ελληνικού 
Δημοσίου που αφορά σε Διαφορές του 
Ν.1406/83 κυρώσεις. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στην δικηγόρο Πατσουρίδου Στάμω νομική 
σύμβουλο της ΠΑΜΘ-ΠΕ  Έβρου με έμμισθη 
σχέση να παραστεί και να εκπροσωπήσει την 
ΠΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής κατά την συζήτηση της προσφυγής του 
Γκουντέλα Αθανασίου  κατά της Περιφέρειας ΑΜΘ 
και του Ελληνικού Δημοσίου κατά την δικάσιμο της 
11ης Δεκεμβρίου 2019 και σε τυχόν αναβολές 
αυτής καθώς επίσης και τον γενικότερο χειρισμό 
αυτής . 

15. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής κατά την συζήτηση της 
προσφυγής του Aμέτ Εκρέμ κατά του 
Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Π.Α.Μ.Θ. που αφορά σε άδειες 
εγκαταστάσεως και λειτουργίας 
πρατηρίων καυσίμων, σταθμών 
αυτοκινήτων και πλυντηρίων - 
λιπαντηρίων αυτοκινήτων - κυρώσεις. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στην δικηγόρο Πατσουρίδου Στάμω νομική 
σύμβουλο της ΠΑΜΘ-ΠΕ  Έβρου με έμμισθη 
σχέση να παραστεί και να εκπροσωπήσει την 
ΠΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής κατά την συζήτηση της προσφυγής 
του Aμέτ Εκρέμ  κατά του Τεχνικού Τμήματος της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περ. 
Α.Μ.-Θ. κατά την δικάσιμο της 11ης Δεκεμβρίου 
2019 και σε τυχόν αναβολές αυτής καθώς επίσης 
και τον γενικότερο χειρισμό αυτής . 

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

- 
Αποσύρει το θέμα. 

 

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

- 
Αποσύρει το θέμα. 

 

18. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ 
Δράμας σχολικού έτους 2018-2019 για την 
περίοδο των Πανελλαδικών εξετάσεων 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 63 του ν.4415/2016 όπως ισχύει. 
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Εγκρίνει την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών ΠΕ Δράμας σχολικού έτους 2018-2019 
για την περίοδο των Πανελλαδικών εξετάσεων 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 63 του 
ν.4415/2016 όπως ισχύει. 

19. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
Νο 4 της επιτροπής παραλαβής 
προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της, 
σχετικά με τροποποίηση της από 
21/11/2018 σύμβασης με την ανάδοχο 
εταιρεία «ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ». 
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Εγκρίνει το πρακτικό Νο 4 της επιτροπής 
παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης 
της, σχετικά με τροποποίηση της από 21/11/2018 
σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία 
«ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ». 
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