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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  24/2019 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 τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 1244/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
1244/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής 

2. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου: «Βελτίωση εκσυγχρονισμός 
δεξαμενών Τ.Κ. Δασωτού και Τ.Κ. Κάτω 
Βροντούς», προϋπολογισμού μελέτης 
360.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση 
εκσυγχρονισμός δεξαμενών Τ.Κ. Δασωτού και 
Τ.Κ. Κάτω Βροντούς», προϋπολογισμού μελέτης 
360.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
 

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 ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-
Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση 
της προσφυγής της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΖΩΛΗ Ο.Ε.» κατά 
της Π.Α.Μ.Θ. και κατά της υπ’ αριθμ. 48/3-
1-2018 Απόφασης που αφορά την επιβολή 
προστίμου για μη τήρηση εγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στον δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο νομικό 
σύμβουλο της ΠΑΜΘ-ΠΕ Δράμας με έμμισθη 
σχέση να παραστεί και να εκπροσωπήσει την 
ΠΑΜΘ ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας, κατά τη συζήτηση της 
προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 
ΜΠΑΤΖΩΛΗ Ο.Ε.» κατά της Π.Α.Μ.Θ. και κατά της 
υπ’ αριθμ. 48/3-1-2018 Απόφασης που αφορά την 
επιβολή προστίμου για μη τήρηση εγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων, κατά την δικάσιμο της 9ης 
Ιουλίου 2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από 
αναβολή δικάσιμο. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού ΙΙ της 
επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Αποκατάσταση τάφρων δυτικής πεδιάδας 
Νέστου» προϋπολογισμού 245.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση τάφρων 
δυτικής πεδιάδας Νέστου» προϋπολογισμού 
245.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 



 

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

 

517 

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

7. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης έφεσης 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής κατά της υπ’ αριθμ. 206/2019 
οριστικής απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής που 
αφορά πρόστιμο για χρησιμοποίηση 
πετρελαίου θέρμανσης αντί για πετρελαίου 
κίνησης για την κυκλοφορία οχήματος. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Γούναρη νομικό 
σύμβουλο της ΠΑΜΘ-ΠΕ Ξάνθης με έμμισθη 
σχέση να ασκήσει έφεση  ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής  κατά της  με αριθμό 
206/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Α’ 
Σύνθεση), που αφορά πρόστιμο για 
χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης αντί για 
πετρελαίου κίνησης για την κυκλοφορία οχήματος. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της σύναψης 
σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών 
εργασιών του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
(Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)» 
υποέργο: «Τακτική συντήρηση οδικού 
δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2017» συνολικής 
δαπάνης 43.114,79 ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. 
Του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που 
τη συνοδεύουν και αιτιολογούν την 
αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της  
συμπληρωματικής σύμβασης. 
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Εγκρίνει: Α. Την σύναψη σύμβασης εκτέλεσης 
συμπληρωματικών εργασιών του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
(Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)» υποέργο: 
«Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 
2017» συνολικής δαπάνης 43.114,79 ευρώ με 
Φ.Π.Α. και Β. Τον 1ο Α.Π.Ε. και τον 1ο  
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που τη συνοδεύουν και αιτιολογούν 
την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της  
συμπληρωματικής σύμβασης. 
 

9. 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. 
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Εγκρίνει τις  δαπάνες του  οικονομικού έτους 2019 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την 
ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Έβρου. 

 

10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
της διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης 
και της συγκρότησης των επιτροπών 
διενέργειας, ενστάσεων και παραλαβής, 
του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού: 
«Προμήθεια  δυο φορτηγών με επίπεδη 
καρότσα, τεσσάρων θυρών – πέντε 
θέσεων, τετρακίνητων 4χ4, με  μέγιστο 
μικτό βάρος  έως 3500 kg και  
πετρελαιοκινητήρα έως 2500 κυβικών 
εκατοστών και ενός φορτηγού με επίπεδη 
καρότσα, δυο θυρών – τεσσάρων θέσεων , 
τετρακίνητου 4χ4 , με  μέγιστο μικτό βάρος 
έως 3500 kg και πετρελαιοκινητήρα έως 
2500 κυβικών εκατοστών» 
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης, της 
αντίστοιχης περίληψης και την συγκρότηση των 
επιτροπών διενέργειας, ενστάσεων και 
παραλαβής, του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού: «Προμήθεια  δυο φορτηγών με 
επίπεδη καρότσα, τεσσάρων θυρών – πέντε 
θέσεων, τετρακίνητων 4χ4, με  μέγιστο μικτό 
βάρος  έως 3500 kg και  πετρελαιοκινητήρα έως 
2500 κυβικών εκατοστών και ενός φορτηγού με 
επίπεδη καρότσα, δυο θυρών – τεσσάρων θέσεων 
, τετρακίνητου 4χ4 , με  μέγιστο μικτό βάρος έως 
3500 kg και πετρελαιοκινητήρα έως 2500 κυβικών 
εκατοστών» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α.  
 

11. Εισήγηση για την έγκριση 
παραχώρησης χρήσης του μηχανήματος 
έργου με αριθμό κυκλοφορίας ME 131744 
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Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του 
μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ME 
131744 IX , ιδιοκτησίας Περιφερειακής Ενότητας 



IX , ιδιοκτησίας Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου,  για χρονικό διάστημα τεσσάρων 
(4) ετών στον Τοπικό Οργανισμό Έγγειων 
Βελτιώσεων Φερών – Πέπλου προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες 
υποχρεώσεις του Οργανισμού. 

 

Έβρου,  για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) 
ετών στον Τοπικό Οργανισμό Έγγειων 
Βελτιώσεων Φερών – Πέπλου προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υποχρεώσεις του 
Οργανισμού 

12. Εισήγηση για την έγκριση: Α. 
Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 και Β. 
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: : Α. Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 και Β. 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. 

 

13. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης 
«Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. 
Ροδόπης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ποντίων Θρυλορίου  ¨Η Κερασούντα και το 
Γάρς¨ στην εκδήλωση με τίτλο: «Παρακάθ’ 
κι Αροθυμίας 2019»  που θα 
πραγματοποιηθεί από 12 ως τις 17 Ιουλίου 
2019 στον οικισμό Θρυλορίου του Δήμου 
Κομοτηνής, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
3.648,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή 
και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Θρυλορίου  ¨Η 
Κερασούντα και το Γάρς¨ στην εκδήλωση με τίτλο: 
«Παρακάθ’ κι Αροθυμίας 2019»  που θα 
πραγματοποιηθεί από 12 ως τις 17 Ιουλίου 2019 
στον οικισμό Θρυλορίου του Δήμου Κομοτηνής, 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 3.648,00 ευρώ.  

 

14. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης 
«Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. 
Ροδόπης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ιάσμου στην εκδήλωση με τίτλο: 
«Εκδηλώσεις Προφήτη Ηλία 2019» που θα 
πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 
14 ως και τις 20 Ιουλίου 2019 στον οικισμό 
Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου Ν. Ροδόπης 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 4.970,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή 
και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Ιάσμου στην εκδήλωση με 
τίτλο: «Εκδηλώσεις Προφήτη Ηλία 2019» που θα 
πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 14 ως 
και τις 20 Ιουλίου 2019 στον οικισμό Ιάσμου του 
Δήμου Ιάσμου Ν. Ροδόπης προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 4.970,00 ευρώ. 

 

15. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των 
όρων και της περίληψης της διακήρυξης 
του ανοικτού διαγωνισμού: Παροχή Γενικών 
Υπηρεσιών «Διαχειριστικό σχέδιο υδάτων 
λίμνης Βιστωνίδας και οριοθέτηση-
καθορισμός αιγιαλού-παραλίας» (CPV: 
90713000-8) με συνολική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη 649.966,21 
ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. Συγκρότησης 
γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού. 
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Εγκρίνει: Α. Τους όρους και την περίληψη της 
διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού: Παροχή 
Γενικών Υπηρεσιών «Διαχειριστικό σχέδιο υδάτων 
λίμνης Βιστωνίδας και οριοθέτηση-καθορισμός 
αιγιαλού-παραλίας» (CPV: 90713000-8) με 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 649.966,21 
ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. Συγκρότηση γνωμοδοτικών 
οργάνων του διαγωνισμού. 

 



16. Εισήγηση για την έγκριση του από 14-6-
2019 Πρακτικού Ι (ελέγχου δικαιολογητικών 
και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών) 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά 
στην ανάδειξη αναδόχου της μελέτης με 
τίτλο: «Μελέτη ποδηλατοδρόμου στο οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης (προς 
οικισμό Κοσμίου και εγκαταστάσεις 
Δ.Π.Θ.)» προϋπολογισμού 189.746,80 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το από 14-6-2019 Πρακτικό Ι (ελέγχου 
δικαιολογητικών και βαθμολόγησης τεχνικών 
προσφορών) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 
αφορά στην ανάδειξη αναδόχου της μελέτης με 
τίτλο: «Μελέτη ποδηλατοδρόμου στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης (προς οικισμό 
Κοσμίου και εγκαταστάσεις Δ.Π.Θ.)» 
προϋπολογισμού 189.746,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

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

 

- Το θέμα αποσύρθηκε 

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

 

- Το θέμα αποσύρθηκε 

19. Εισήγηση για την κατακύρωση 
μεγαλύτερης ποσότητας ωρών από την 
προκηρυχθείσα του συνοπτικού 
διαγωνισμού καθαριότητας των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των υπηρεσιών χωρικής 
αρμοδιότητας της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου (Διακήρυξη 03/2018) για 
χρονική παράταση της συναφθείσας 
σύμβασης. 
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Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού  διαγωνισμού 
καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των 
υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Α.Μ.Θ – 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Διακήρυξη 
03/2018), σύμφωνα με το οποίο εισηγούνται την 
κατακύρωση μεγαλύτερης  ποσότητας από την 
προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 30% της 
συνολικής ποσότητα της προμήθειας, για χρονική 
παράταση της συναφθείσας σύμβασης,  χωρίς 
υπέρβαση του ποσού του αρχικού  
προϋπολογισμού του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα 
η κατακύρωση αφορά μεγαλύτερη ποσότητα 
ωρών - 280 ώρες συνολικά -  οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν για την καθαριότητα του 
Νομαρχείου (Βασ. Αλεξάνδρου 26, 
Αλεξανδρούπολη) και του Κεντρικού Κτιρίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ( Καραολή & 
Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη) από 15-09-2019 
έως 14-11-2019, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο 
διαγωνισμός για την καθαριότητα ο οποίος  
βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συχνότητα και οι ποσότητα 
της παρεχόμενης υπηρεσίας  ανά κτίριο θα 
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, στην 
σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι και συμφωνίες 
της αρχικής σύμβασης. 
 

20. 2.    Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 
αρ. 1& αρ. 2 της επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια 
εξοπλισμού ΤΠΕ (τεχνολογίες 
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Εγκρίνει τα πρακτικά αρ. 1 & αρ. 2 της 
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙEΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙKHΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) ΤΗΣ 



πληροφορικής και επικοινωνιών) της 
Π.Α.Μ.Θ. έτους 2018» συνολικού 
προϋπολογισμού 275.600,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (31710000-
6: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός) με αριθμό 
Διακήρυξης 4/2018 και με αριθμό ΑΔΑΜ: 
18PROC004020697. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018» συνολικού 
προϋπολογισμού 275.600,00€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (31710000-
6: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός) με αριθμό 
Διακήρυξης 4/2018 και με αριθμό ΑΔΑΜ: 
18PROC004020697 

21. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού αρ. 2 
της επιτροπής του συνοπτικού 
διαγωνισμού: «Προμήθεια: Α. Ειδών 
συντήρησης και επισκευής κάθε είδους 
λοιπού εξοπλισμού, Β. Εξοπλισμού 
πληροφορικής (HARDWARE), Γ. Κάθε 
είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού 
και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ), για τις 
ανάγκες των μηχανημάτων και του δικτύου 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. 
Ροδόπης και Επιτελικές Διευθύνσεις)»με 
προϋπολογισμό 28.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑ 
6ΛΙΤ7ΛΒ-79Κ, ΑΔΑΜ- 
18PROC004882792). 
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Εγκρίνει το πρακτικό αρ. 2 της επιτροπής του 
συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια α. Ειδών 
συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού 
εξοπλισμού, β. Εξοπλισμού πληροφορικής 
(HARDWARE), γ. Κάθε είδους 
τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού 
συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΥΛΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ), για τις ανάγκες των 
μηχανημάτων και του δικτύου των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης (ΠΕ Ροδόπης και Επιτελικές 
Διευθύνσεις)» με προϋπολογισμό 28.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΑΔΑ 
6ΛΙΤ7ΛΒ-79Κ, ΑΔΑΜ- 18PROC004882792). 
 

          
                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

                                                                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
 

 
 
 
 

 


