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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   25-6-2019 
 

 
 
                 

 
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  22/2019 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 του 
οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  

 

496 

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

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

 

497 

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

3. Εισήγηση για την έγκριση ανακλήσεων 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας οικονομικού 
έτους 2019. 

 

498 

Εγκρίνει την ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας 
οικονομικού έτους 2019. 

4. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού ΙΙ 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων και 
καθαρισμός κοίτης ρεμάτων νομού Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 600.000,00 ευρώ. 

 

499 

Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων 
και καθαρισμός κοίτης ρεμάτων νομού Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 600.000,00 ευρώ. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού ΙΙ 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Αγροτική οδοποιία σε αναδασμούς 
Καλλιράχης και Ραχωνίου Θάσου» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 160.000,00 ευρώ. 

 

500 

Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Αγροτική οδοποιία σε 
αναδασμούς Καλλιράχης και Ραχωνίου Θάσου» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 160.000,00 ευρώ. 

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

 

 
 

501 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 4 υπέρ  και  1 λευκό) 

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



7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
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. 

 

 
 
 

502 
 

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

8. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την 
ακύρωση σύμβασης μεταφοράς μαθητών 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου. 

 

503 

Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας 
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
με σκοπό την ακύρωση σύμβασης μεταφοράς 
μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου. 
 

9. Εισήγηση για τη συμβιβαστική ή μη, 
επίλυση της διαφορά της Π.Α.Μ.Θ. με την 
εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ-Δ. 
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε.» που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

 
504 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 3 υπέρ και 2 αποχές) 

 
Αποδέχεται την συμβιβαστική επίλυση της 
διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την 
επωνυμία «Σ. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ-Δ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε.» 
που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών. 
 

10. Εισήγηση για τη συμβιβαστική ή μη, 
επίλυση της διαφορά της Π.Α.Μ.Θ. με την 
Εφρανθία Καλέτσου που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίων παραλαβής υλικών. 

 505 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 3 υπέρ και 2 αποχές) 

 
Αποδέχεται την συμβιβαστική επίλυση της 
διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την Εφρανθία Καλέτσου 
που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παραλαβής 
υλικών. 
 

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. 

 

506 

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 του 1ου 
Πρακτικού για την Προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών των 
οχημάτων – μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
Ροδόπης και της Π.Α.Μ.-Θ. έτους 2019» 
προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ. 

 

507 

Εγκρίνει το 1ο πρακτικό για την Προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών των 
οχημάτων – μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
Ροδόπης και της Π.Α.Μ.-Θ. έτους 2019» 
προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ. 
 

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

 

- 
Το θέμα αποσύρθηκε. 

14. 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.  
 

 15. Εισήγηση για την έγκριση της προσφυγής 
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το 
ποσό των 10.000,00 ευρώ που αφορά 
καύσιμα κίνησης της Π.Ε Δράμας μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η 
οποία είναι σε εξέλιξη. 

508 

 Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης για το ποσό των 10.000,00 
ευρώ που αφορά καύσιμα κίνησης της Π.Ε Δράμας 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας η οποία είναι σε εξέλιξη. 
 



 

 16. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο4 
της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού 
διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
ελαίων για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας για το 
2019-2020 και για ένα έτος από την υπογραφή 
της σύμβασης ενδεικτικού προϋπολογισμού 
302.381,82 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

509 

 Εγκρίνει το Πρακτικό Νο4 της επιτροπής 
αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Δράμας για το 2019-2020 και για ένα έτος 
από την υπογραφή της σύμβασης ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 302.381,82 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

 17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
ΑΜΘ κατά την συζήτηση της Αίτησης 
Αναστολής Εκτέλεσης του Χουσεϊν Νετζήπ του 
Νετζιάτ, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής. 

510 

 Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της 
Π.Α.Μ.Θ.  στην δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου. 

                                                                                                           
 
 
 

                                                                Η  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ 
                                                                                        ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
                                                                        ΑΛΑΤΖΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

 
 
 

 


