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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   23-9-2020 
 

                

 

                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 36/2020 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 των 
δαπανών του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας 
καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού.  
 

2. Εισήγηση για την έγκριση δέσμευσης 
πιστώσεων που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έτους 2021, της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα 
Δράμας), για προμήθεια γραφικής ύλης 
και φωτοαντιγραφικού χαρτιού 
προϋπολογισμού 40,000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. καθώς και έγκριση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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Εγκρίνει την δέσμευση πιστώσεων που θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του έτους 2021, της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(Περιφερειακή Ενότητα Δράμας), για προμήθεια 
γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού 
προϋπολογισμού 40,000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
καθώς και έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

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

4. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Καβάλας κατά τη συζήτηση της 
Προσφυγής του σωματείου με την 
επωνυμία «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ» 
κατά της με αριθμό 05/33-2 
(21/02/2019) απόφασης της 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης 
που αφορά επιβολή προστίμου. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και 
πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο παρ’Εφέταις 
Αποστολίδη Κυριάκο νομικό εκπρόσωπο της 
Π.Α.Μ.Θ./ΠΕ Δράμας με έμμισθη σχέση, να 
παραστεί και να εκπροσωπήσει την Π.Α.Μ.Θ 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Καβάλας για την εκδίκαση της Προσφυγής 1Μ 
Ν.1406/83 Π.Β. της ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ κατά της 
υπ΄αριθμ. 05/33-2 (26/03/2019) απόφασης της 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης  που αφορά 
επιβολή προστίμου κατά τη δικάσιμο της 6ης 



 Οκτωβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη, μετά από 
αναβολή, δικάσιμο. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση των 
πρακτικών Ι και ΙΙ της επιτροπής 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης της Προμήθειας: 
«Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός και 
λειτουργία φωτεινών  σηματοδοτών Ν. 
Καβάλας», προϋπολογισμού 74.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τα πρακτικά Ι και ΙΙ της επιτροπής 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 
της Προμήθειας: «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός 
και λειτουργία φωτεινών  σηματοδοτών Ν. 
Καβάλας», προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της με αριθμό 868/2018 
απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.  
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 868/2018 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  
 

7. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, αίτησης αναίρεσης 
ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά της με αριθμό 
Α213/2020 απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που 
αφορά την καταβολή αποζημίωσης σε 
πολίτες εξαιτίας παράνομων ενεργειών 
υπαλλήλου. 
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Εγκρίνει την μη άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της με 
αριθμό Α213/2020 απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά την 
καταβολή αποζημίωσης σε πολίτες εξαιτίας 
παράνομων ενεργειών υπαλλήλου. 
 
 

8. 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. 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον του  Γ΄ 
Τμήματος  Διακοπών του  Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής σύμφωνα με το  
άρθρο 372 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 
και το άρθρο 52  του π.δ. 18/ 1989 
(Α΄8)  όπως ισχύουν, σχετικά με την 
εκδίκαση της αίτησης αναστολής της 
ένωσης εταιριών με την επωνυμία 
«EXPOWORK ΜΟΝ. Α.Ε 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ -ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ -TETRAGON Α.Ε 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -GREAT 
TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS 
CONSULTING Ι.Κ.Ε.». 
 

576 

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στη 
δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη  Νομική Σύμβουλο 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης/ΠΕ Έβρου με έμμισθη σχέση να παραστεί 
και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια  Α.Μ.Θ στο  
Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής κατά την εκδίκαση 
της αίτησης  αναστολής της ένωσης εταιριών  
EXPOWORK ΜΟΝ. Α.Ε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ -ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -
TETRAGON Α.Ε ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -
GREAT TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS 
CONSULTING Ι.Κ.Ε την 29 Σεπτεμβρίου 2020 
ημέρα Τρίτη και ώρα  13.30 μ.μ  στο γραφείο 
διασκέψεων του Δικαστηρίου, καθώς και για κάθε 
μεταγενέστερη δικαστική διαδικασία  ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής , για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων της  Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

10. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των 
όρων της διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισμού: «Προμήθεια 
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Εγκρίνει : Α. Τους όρους της διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 



μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης (Π.Ε. Ροδόπης και Επιτελικές 
Διευθύνσεις)» με προϋπολογισμό 
62.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. Των 
παρακάτω επιτροπών για τον ανωτέρω 
διαγωνισμό: 1. Επιτροπής Διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών, 2. Επιτροπής εξέτασης 
ενστάσεων, 3. Παρακολούθησης και 
παραλαβής. 
 

υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. Ροδόπης και Επιτελικές 
Διευθύνσεις)» με προϋπολογισμό 62.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. και Β. Τις  επιτροπές για τον ανωτέρω 
διαγωνισμό: 1. Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού 
και αξιολόγησης προσφορών, 2. Επιτροπή 
εξέτασης ενστάσεων, 3. Παρακολούθησης και 
παραλαβής. 
 

11. Εισήγηση για την: Α. Έγκριση της 

Προγραμματικής Σύμβασης του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων με την Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για 

την υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση 

Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» με 

τα παραρτήματά της (Ι,ΙΙ,ΙΙ) με 

συνολικό προϋπολογισμό 

2.250.514,16 ευρώ με Φ.Π.Α. που θα 

χρηματοδοτηθεί από πόρους που θα 

προέλθουν α) από την είσπραξη των 

τελών βόσκησης της Περιφέρειας, και 

β) από πόρους του Ταμείου Γεωργίας 

και Κτηνοτροφίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5 του Ν.4351/2015 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και Β. 

Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για 

την υπογραφή της καθώς και κάθε 

άλλου σχετικού αναγκαίου εγγράφου. 
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Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με 
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
για την υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση 
Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» με τα 
παραρτήματά της (Ι,ΙΙ,ΙΙ) με συνολικό 
προϋπολογισμό 2.250.514,16 ευρώ με Φ.Π.Α. που 
θα χρηματοδοτηθεί από πόρους που θα προέλθουν 
α) από την είσπραξη των τελών βόσκησης της 
Περιφέρειας, και β) από πόρους του Ταμείου 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας σύμφωνα με το άρθρο 
5 του Ν.4351/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και την Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
υπογραφή της καθώς και κάθε άλλου σχετικού 
αναγκαίου εγγράφου. 

12. Εισήγηση για την έγκριση 

μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, 

Αντιπεριφερειάρχων και 

Περιφερειακών Συμβούλων της 

Π.Α.Μ.Θ. 

 

- 

Αποσύρει το θέμα 

13. Εισήγηση για την έγκριση του 

Πρακτικού Νο1/10-09-2020 διενέργειας 

αποσφράγισης των (υπό)φάκελων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» και του Πρακτικού Νο2/11-

09-2020 διενέργειας αποσφράγισης 

«Οικονομικών Προσφορών», του 

ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών άνω 

των ορίων με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ – 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ - ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/10-09-2020 διενέργειας 

αποσφράγισης των (υπό)φάκελων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και του 

Πρακτικού Νο2/11-09-2020 διενέργειας 

αποσφράγισης «Οικονομικών Προσφορών», του 

ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων με τίτλο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ – 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ  

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΤΗΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022-2023» 

συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 



ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ ΓΙΑ 

ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022-2023» συνολικού 

προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 

1.525.200,00 ευρώ. 

 

1.525.200,00 ευρώ. 

 

 
 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                                 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  

 
                                                                                                 

 

 


