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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   28- 9 - 2020 
 

                
 
                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 37/2020 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 του 1ου 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: 
«Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Επαρχ. Οδού Νο 
11 από Κ. Βροντού έως όρια Ν. Σερρών» με 
προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

580 

Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
του έργου: «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Επαρχ. 
Οδού Νο 11 από Κ. Βροντού έως όρια Ν. Σερρών» 
με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση του υ Πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου του έργου: 
«Συντήρηση επαρχ. οδού νο7 Παρανέστιου 
Διποτάμων» προϋπολογισμού 260.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

581 

Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
του έργου: «Συντήρηση επαρχ. οδού νο7 
Παρανέστιου Διποτάμων» προϋπολογισμού 
260.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
 

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

582 
Εγκρίνει τις δαπάνες του έτους 2020 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και την 
διάθεση 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 της Ιωσηφίδου Ελισσάβετ κατά 
της με αριθμό 05/4159-2 (21/02/2019) 
απόφασης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-
Θράκης που αφορά επιβολή προστίμου. 
 

583 
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στον δικηγόρο Κυριάκο Αποστολίδη. 
 

5. 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 Ιωσηφίδη Προδρόμου κατά 
της με αριθμό 05/4203-2 (21/02/2019) 
απόφασης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-
Θράκης που αφορά επιβολή προστίμου. 
 

584 
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στον δικηγόρο Κυριάκο Αποστολίδη. 
 
 



6. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Κατασκευή αμμοκράτη στο κεντρικό ρέμα του 
οικισμού Πρίνου» προϋπολογισμού 
145.000,00 ευρώ. 
 

585 

Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Κατασκευή αμμοκράτη στο κεντρικό 
ρέμα του οικισμού Πρίνου» προϋπολογισμού 
145.000,00 ευρώ. 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων τη; 
Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

586 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού.   
 
 

8. Εισήγηση για την Α: Έγκριση του 
πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού της 
μελέτης με τίτλο: «Διερεύνηση στατικής 
επάρκειας γέφυρας στη Χ.Θ. 7+200,00 της 
Ε.Ο. 14 και προτάσεις αποκατάστασης» 
προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ  και Β. 
Εξουσιοδότηση της ΔΤΕ Π.Ε. Ξάνθης να 
ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής 
σε ότι αφορά την έγγραφη ειδοποίηση του 
προσωρινού αναδόχου και των λοιπών 
συμμετεχόντων στον διαγωνισμό σύμφωνα με 
το άρθρο 5 της Διακήρυξης της μελέτης. 
 

587 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει: Α: το πρακτικό 1 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Διερεύνηση 
στατικής επάρκειας γέφυρας στη Χ.Θ. 7+200,00 της 
Ε.Ο. 14 και προτάσεις αποκατάστασης» 
προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ  και Β. την 
εξουσιοδότηση της ΔΤΕ Π.Ε. Ξάνθης να ενεργεί εκ 
μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ότι αφορά 
την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού 
αναδόχου και των λοιπών συμμετεχόντων στον 
διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
Διακήρυξης της μελέτης. 
 

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

588 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και την διάθεση 
πιστώσεων του προϋπολογισμού. 
 
 
 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλου 
παραλαβής της παροχής υπηρεσίας του 
υποέργου: «Συντήρηση – Λειτουργία 
αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 
2018 & 2019» της Π.Ε. Έβρου για χρονική 
περίοδο δύο (2) ετών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 

589 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής της παροχής 
υπηρεσίας του υποέργου: «Συντήρηση – 
Λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα 
έτους 2018 & 2019» της Π.Ε. Έβρου για χρονική 
περίοδο δύο (2) ετών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
 
 

11. Εισήγηση για γνωμοδότηση για τη 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με την ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ο.Τ.Α.» που αφορά την εξόφληση τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών. 
 

590 

Εγκρίνει την γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική 
επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» που αφορά την 
εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ ενώπιον του Συμβούλιου της 
Επικρατείας κατά την συζήτηση της από 18-
10-2002 αίτησης της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 
που επιδιώκει την ακύρωση της με αριθμό 
ΙΕ/3571/ΝΝ  80523/Ν.1892/11-07-2002 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
που αφορά την υπαγωγή επένδυσης της 
εταιρείας. 
 

591 Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στην δικηγόρο Ελένη Αναγνώστου.  



13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά την συζήτηση 
της προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«Κ. ΓΙΟΥΦΤΣΙΑΔΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» κατά της με αριθμό 
Γ/ΕΞ/1946-1 (10/07/2019) απόφασης της 
Π.Α.Μ.Θ. που αφορά σε πρόστιμο για 
νόθευση πετρελαίου κίνησης.  
 

592 
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στην δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση Διακήρυξης 
Συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανήματων 
για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. 
Ροδόπης ετών 2020 - 2021», 
προϋπολογισμού 50.592,00 ευρώ και ορισμός 
επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων.  
 

593 

Εγκρίνει την Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού 
για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση 
μηχανημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
της Π.Ε. Ροδόπης ετών 2020 - 2021», 
προϋπολογισμού 50.592,00 ευρώ και ορισμός 
επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων.  
  

15. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 416/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 594 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 416/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 

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

- 
Αποσύρει το θέμα, διότι δεν υπήρξαν μετακινήσεις  
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 

 17. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών για 
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της 
υπηρεσίας: «Λειτουργία Χιονοδρομικού 
Κέντρου Φαλακρού για τη χιονοδρομική 
περίοδο 2020-2021 και 2021-2022» 
προϋπολογισμού 980.000,00€ (με ΦΠΑ) με 
προαίρεση. 
 

595 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 

 
 Εγκρίνει τα πρακτικά για την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου της υπηρεσίας: «Λειτουργία 
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού για τη 
χιονοδρομική περίοδο 2020-2021 και 2021-2022» 
προϋπολογισμού 980.000,00€ (με ΦΠΑ) με 
προαίρεση. 
 

 18. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικών Νο 1 
& Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ανοικτού 
διεθνούς μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω  των ορίων για 
την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, 
καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και λοιπών 
υγρών, της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου, για χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών, συνολικού προϋπολογισμού 
818.977,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%. 
 

596 

 Εγκρίνει τα πρακτικά Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω  των ορίων για την 
προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων 
κίνησης, λιπαντικών και λοιπών υγρών, της 
Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, συνολικού 
προϋπολογισμού 818.977,64€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

 19. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 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 για 
την υπηρεσία «Προμήθεια μεταφερόμενων 
αυτόνομων αντλιών μεγάλης παροχής» της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, 

597 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει το πρακτικό 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 για την υπηρεσία «Προμήθεια 



προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 
 

μεταφερόμενων αυτόνομων αντλιών μεγάλης 
παροχής» της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, 
προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                                 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  

 
                                                                                                 

 


