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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 23/2020 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 2020 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2020 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση 
τμημάτων του εθνικού οδικού δικτύου από 
τον κόμβο Ξηροποτάμου Α) Έως τον 
κόμβο ΒΙ.ΠΕ. Δράμας επί της εθνικής 
οδού Νο 57, Β) Έως τον κόμβο 
Μυλοποτάμου επί της εθνικής οδού Νο 
12, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
700.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση-
Ασφαλτόστρωση τμημάτων του εθνικού οδικού 
δικτύου από τον κόμβο Ξηροποτάμου Α) Έως τον 
κόμβο ΒΙ.ΠΕ. Δράμας επί της εθνικής οδού Νο 57, 
Β) Έως τον κόμβο Μυλοποτάμου επί της εθνικής 
οδού Νο 12, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
700.000,00 ευρώ. 

3. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Διακήρυξης, 
Β. Περίληψης Διακήρυξης, Γ. Προκήρυξης 
και Δ. Σύστασης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών 
σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού 
οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας έτους 2020» 
προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

369 

Εγκρίνει: Α. Την Διακήρυξη, Β. Περίληψη 
Διακήρυξης, Γ. Προκήρυξη και Δ. Συγκρότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών 
σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού 
δικτύου Π.Ε. Δράμας έτους 2020» 
προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

4. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση 
της Ε.Ο Νο 14 Δράμα-Παρανέστι κατά 
τμήματα», προϋπολογισμού 400.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση –
Ασφαλτόστρωση της Ε.Ο Νο 14 Δράμα-Παρανέστι 
κατά τμήματα», προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 

5. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2020 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού.  
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και την 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 



6. Εισήγηση για την έγκριση της εκτέλεσης 
του έργου μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σχολικής περιόδου 2019–
2020 Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 
από 11-09-2019 έως 30-06-2020 κατά 
εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 15 του 
Ν. 4625/2019 (Α΄139). 
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Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σχολικής περιόδου 2019–2020 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας από 11-09-2019 
έως 30-06-2020 κατά εφαρμογή της παρ. 3 του 
άρθρου 15 του Ν. 4625/2019 (Α΄139). 

 

7. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2020 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

 

8. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 
της επιτροπής διαγωνισμού της πράξης: 
«Εργασίες βραχυπρόθεσμων 
επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής 
ασφάλειας Εθνικής οδού Νο 2 εντός των 
ορίων του Ν. Ξάνθης» συνολικού 
προϋπολογισμού 6.458.963,99 ευρώ. 
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Εγκρίνει το πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού 
της πράξης: «Εργασίες βραχυπρόθεσμων 
επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής 
ασφάλειας Εθνικής οδού Νο 2 εντός των ορίων του 
Ν. Ξάνθης» συνολικού προϋπολογισμού 
6.458.963,99 ευρώ. 

9. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2020 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
προϋπολογισμού.  
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 

10. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικών Νο 1 
και Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
ανοιχτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
για το υποέργο: «Συντήρηση – λειτουργία 
αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα 
έτους 2020 & 2021» της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου για χρονική περίοδο δύο 
(2) ετών από την υπογραφή της 
σύμβασης, προϋπολογισμού 227.190,52 
ευρώ με Φ.Π.Α. 

- 

Αποσύρει το θέμα. 

11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
ολοκλήρωσης της Επιτροπής Διενέργειας 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
μειοδότη, για το υποέργο: 
«Αποκατάσταση επειγουσών και 
επικίνδυνων φθορών γέφυράς του 
πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου 
Νο6 στη Χ.Θ. 0+970 πλησίον του οικισμού 
Μάνδρας με Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ93100006 της 
ΣΑΕΠ 931», προϋπολογισμού 55.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει το πρακτικό ολοκλήρωσης της Επιτροπής 
Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη μειοδότη, για το υποέργο: 
«Αποκατάσταση επειγουσών και επικίνδυνων 
φθορών γέφυράς του πρωτεύοντος επαρχιακού 
οδικού δικτύου Νο6 στη Χ.Θ. 0+970 πλησίον του 
οικισμού Μάνδρας με Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ93100006 της 
ΣΑΕΠ 931», προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

12. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά 
τη συζήτηση της με αριθμό 71/19-02-2019  
αγωγής των Νικηφορίδου Αναστασίας 
κλπ. σαράντα έξι (46) υπαλλήλων με 
σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στη 
δικηγόρο της ΠΑΜΘ με σχέση έμμισθης εντολής, 
Στάμω Πατσουρίδου να παραστεί  και να  
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της με 
αριθμό 71/19-02-2019  αγωγής των Νικηφορίδου 
Αναστασίας κλπ. σαράντα έξι (46) υπαλλήλων με 
σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου της Περιφέρειας 



Θράκης κατά της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά 
την καταβολή επιδομάτων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας. 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά της 
Π.Α.Μ.Θ. που αφορά την καταβολή επιδομάτων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας, στη δικάσιμο 
της 30ης Ιουλίου 2020 και σε τυχόν αναβολές αυτής 
ή άλλης σχετική με την υπόθεση εξωδικαστικής 
ενέργειας .  

13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά 
τη συζήτηση της με αριθμό 72/19-02-2019  
αγωγής των Αμαξόπουλου Ιωάννη κλπ. 
σαράντα εννέα (49) υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης κατά της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά 
την καταβολή επιδομάτων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας. 

378 

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στη 
δικηγόρο της ΠΑΜΘ με σχέση έμμισθης εντολής, 
Στάμω Πατσουρίδου να παραστεί  και να  
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της με 
αριθμό 72/19-02-2019  αγωγής των Αμαξόπουλου 
Ιωάννη κλπ. σαράντα εννέα (49) υπαλλήλων με 
σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά της 
Π.Α.Μ.Θ. που αφορά την καταβολή επιδομάτων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας στη δικάσιμο της 
30ης Ιουλίου 2020 και σε τυχόν αναβολές αυτής ή 
άλλης σχετική με την υπόθεση εξωδικαστικής 
ενέργειας .  

14. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά 
τη συζήτηση της με αριθμό 77/20-02-2019  
αγωγής των Ανδρώνη Κωνσταντίνου κλπ. 
δέκα πέντε (15) υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης κατά της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά 
την καταβολή επιδομάτων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στη 
δικηγόρο της ΠΑΜΘ με σχέση έμμισθης εντολής, 
Στάμω Πατσουρίδου να παραστεί  και να  
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά  τη  συζήτηση της 
αριθ. 77/20-02-2019  αγωγής των ΑΝΔΡΩΝΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κλπ. δέκα πέντε (15)   
υπαλλήλων με σχέση εργασίας  με σχέση εργασίας  
Δημοσίου Δικαίου της   Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», που αφορά την καταβολή επιδομάτων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας, στη δικάσιμο 
της 30ης Ιουλίου 2020 και σε τυχόν αναβολές αυτής 
ή άλλης σχετική με την υπόθεση εξωδικαστικής 
ενέργειας .  

15. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά 
τη συζήτηση της με αριθμό 138/19-03-
2019  αγωγής των Δρίνη Άννας και 
Βουλτσιάδου Ελένης, υπαλλήλων με 
σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης κατά της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά 
την καταβολή επιδομάτων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στη 
δικηγόρο της ΠΑΜΘ με σχέση έμμισθης εντολής, 
Στάμω Πατσουρίδου να παραστεί  και να  
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά  τη  συζήτηση της 
αριθ. 138/19-03-2019 αγωγής των ΔΡΙΝΗ ΑΝΝΑΣ 
και ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ με σχέση εργασίας  
Δημοσίου Δικαίου της   Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», που αφορά την καταβολή επιδομάτων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας, στη δικάσιμο 
της 30ης Ιουλίου 2020 και σε τυχόν αναβολές αυτής 
ή άλλης σχετική με την υπόθεση εξωδικαστικής 
ενέργειας .  
 

16. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά 
την συζήτηση της με ΓΑΚ 92361/2019 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των 
Γιάτσου Κρυσταλλένιας και λοιπών 50 
κατά της Π.Α.Μ.Θ. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στο 
δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
Δημητρίου Αυλωνίτη του Νικολάου – Χρύσανθου, 
οδός Δημητσάνας 42 Αθήνα 11542 ΑΦΜ……...με 
Α.Μ ΔΣΑ 27171 τηλ.6972205516 για παράσταση 
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην δικάσιμο 
της 3-7-2020 ή όποτε αυτή αναβληθεί και να 
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής 



 Μακεδονίας και Θράκης στην με ΓΑΚ  92361/2019 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Γιάτσου 
Κρυσταλλένιας και λοιπών 50  κατά της ΠΑΜΘ. 

17. Εισήγηση για την έγκριση Διενέργειας 
Ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. 
άρθρο 5 Ν.4412/16) για το έργο: 
«Εργασίες θανάτωσης ζώων, 
καταστροφής προϊόντων και εφαρμογής 
λοιπών μέτρων για την αντιμετώπιση των 
εξωτικών νοσημάτων και 
ζωοανθρωπονόσων» στην Περιφέρεια 
Α.Μ.Θ., συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

- 

Αποσύρει το θέμα. 

18. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
πρακτικού της επιτροπής  αποσφράγισης 
και αξιολόγησης  προσφορών του 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την 
υλοποίηση του υποέργου 2: «Συμμετοχή 
της Π.Α.Μ.Θ. σε εκθέσεις εσωτερικού και 
εξωτερικού», συνολικού προϋπολογισμού 
2.936.127,80 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο 
πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Τουριστική 
Προβολή Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-
2020», με κωδικό ΟΠΣ 5042070. 
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Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής  
αποσφράγισης και αξιολόγησης  προσφορών του 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση 
του υποέργου 2: «Συμμετοχή της Π.Α.Μ.Θ. σε 
εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού», συνολικού 
προϋπολογισμού 2.936.127,80 ευρώ με Φ.Π.Α., με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο της Πράξης 
με τίτλο: «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με 
κωδικό ΟΠΣ 5042070. 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
34 της επιτροπής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των (υπο)φακέλων των 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς καθώς και της οικονομικής 
προσφοράς, για την ανάθεση κατόπιν 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Π.Ε. Ξάνθης για τις ανάγκες των 
πανελλαδικών εξετάσεων για το σχολικό 
έτος 2020 συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 2.889,34 € με ΦΠΑ. 
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Εγκρίνει το πρακτικό 34 της επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των (υπο)φακέλων 
των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς καθώς και της οικονομικής 
προσφοράς, για την ανάθεση κατόπιν 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης για τις ανάγκες των 
πανελλαδικών εξετάσεων για το σχολικό έτος 2020 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.889,34 € 
με ΦΠΑ. 

20. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 308/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 308/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
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