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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   7- 12 - 2020 
 

                
 
                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 46/2020 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 Πρακτικού Νο 1 
της επιτροπής αξιολόγησης του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτή φωτοαντιγραφικού χαρτιού 
και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 40.000,00 
ευρώ.   

752 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1 της επιτροπής 
αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτή φωτοαντιγραφικού χαρτιού και 
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Δράμας προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
40.000,00 ευρώ 

2. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 2 
της επιτροπής αξιολόγησης του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτή μηχανογραφικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Δράμας με προϋπολογισμό 69.812,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή. 

753 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 2 της επιτροπής 
αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτή μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας με 
προϋπολογισμό 69.812,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και 
συγκεκριμένα την κατακύρωση του διαγωνισμού 
στον οικονομικό φορέα ΣΙΛΙΑΧΛΗΣ Ν. – 
ΜΠΡΕΖΑΣ Σ. ΟΕ. καθώς και την σύναψη της 
σχετικής σύμβασης, 

3. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, έφεσης ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας κατά 
της με αριθμό 172/2020 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Καβάλας (Ειδική 
Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών). 

754 

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στον δικηγόρο Κυριάκο Αποστολίδη νομικό 
σύμβουλο της ΠΑΜΘ/ΠΕ Δράμας με έμμισθη 
σχέση, να ασκήσει έφεση κατά της με αριθμό 
172/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καβάλας 
(Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Καβάλας 

4. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά 
τη συζήτηση της αγωγής της 
ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατά της Π.Α.Μ.Θ. που 
αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στον δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών Δημητρίου Αυλωνίτη του Νικολάου – 
Χρύσανθου, για παράσταση στο Ειρηνοδικείο 
Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών) στην 
δικάσιμο της 9-12-2020 ή όποτε αυτή αναβληθεί 
και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην με ΓΑΚ  
101159/2019 αγωγή της ετερόρυθμης εταιρείας 



με την επωνυμία “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ 
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” κατά της ΠΑΜΘ.  

5. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού I της 
επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου του έργου: 
«Αντικατάσταση Οδοστρώματος στο 
Τελωνείο Εξοχής (είσοδος- έξοδος) με 
οπλισμένο σκυρόδεμα», 
προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει Πρακτικό I της επιτροπής Διαγωνισμού 
του έργου: «Αντικατάσταση Οδοστρώματος στο 
Τελωνείο Εξοχής (είσοδος- έξοδος) με 
οπλισμένο σκυρόδεμα», προϋπολογισμού 
70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

6. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και 
κατακύρωσης αναδόχου του έργου: 
«Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Επαρχ. 
Οδού Νο 11 από Κ. Βροντού έως όρια Ν. 
Σερρών» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
150.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού και κατακύρωσης αναδόχου του 
έργου: «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Επαρχ. 
Οδού Νο 11 από Κ. Βροντού έως όρια Ν. 
Σερρών» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
150.000,00 ευρώ 
 

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

758 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 

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

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-
Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής.  

 

759 

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στον δικηγόρο  Κυριάκο Αποστολίδη νομικό 
σύμβουλο της ΠΑΜΘ/ΠΕ Δράμας με έμμισθη 
σχέση  και σε περίπτωση κωλύματος στον 
Κωνσταντίνο Γούναρη νομικό σύμβουλο της 
ΠΑΜΘ/ΠΕ Ξάνθης με έμμισθη σχέση  να 
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την ΠΑΜΘ 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής κατά την συζήτηση της προσφυγής 
της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ 
FHL Α.Β.Ε,Ε, κατά της Απόφασης Επιβολής 
Κυρώσεων του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας  

9. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού IΙ 
της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: 
«Οδικοί κόμβοι στις Δ.Κ. Παναγίας και 
Ποταμιάς Νήσου Θάσου» 
προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. και λήψη απόφασης κατακύρωσης 
της σύμβασης. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό IΙ της επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου: «Οδικοί κόμβοι στις 
Δ.Κ. Παναγίας και Ποταμιάς Νήσου Θάσου» 
προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
και την κατακύρωση στον οικονομικό φορέα 
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  

10. Εισήγηση για την έγκριση μερικής 
υποκατάστασης αναδόχου του έργου: 
«Εργασίες συντήρησης Η/Μ 
εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Ν. 
Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
200.000,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει τη μερική υποκατάσταση της 
εργοληπτικής επιχείρησης «Δημολιάρας 
Δημήτριος και ΣΙΑ ΕΕ» από την εργοληπτική 
επιχείρηση «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.» στην 
κατασκευή του υπολειπόμενου έργου «Εργασίες 
συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου 
Ν. Καβάλας» (από την 5η πιστοποίηση και 
έπειτα), προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 200.000,00 
ευρώ  

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

762 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 

Εγκρίνει τις δαπάνες   του οικονομικού έτους 
2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς 
και την έγκριση της διάθεσης των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού, 

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

763 

Α)Εγκρίνει τις  δαπάνες του οικονομικού  έτους 
2020 των Διευθύνσεων της ΠΕ Έβρου, καθώς 
και την διάθεση  των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού. 



προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Έβρου 

Β) Εγκρίνει την ανάκληση των αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης του οικονομικού έτους 
2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου.: 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της 
επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της Διαδικασίας 
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου νέου δρομολογίου μεταφοράς 
μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. 
αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος 
2020-2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
5.859,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το από 05/11/2020 πρακτικό της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου νέου δρομολογίου μεταφοράς 
μαθητών της Π.Ε. Έβρου, για το σχολικό έτος  
2020-2021, με συνολικό προϋπολογισμό το 
ποσό των 5.859,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

 
14. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 5 

της επιτροπής παραλαβής της 
προμήθειας, σχετικά με παράταση της 
από 07/02/2020 σύμβασης που αφορά 
προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης 
για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. 
– Π.Ε. Έβρου. 

 

765 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει το πρακτικό Νο5 της Επιτροπής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της 
προμήθειας, σχετικά με παράταση της από 
07/02/2020 σύμβασης που αφορά προμήθεια 
υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες 
Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου. 

15. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση 
της με αριθμό Α.Β.Ε.Μ.: ΑΚ15/6-3-
2020  αίτησης ακύρωσης της Πρίγγα 
Χρυσούλας στρεφόμενης κατά της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης που αφορά αίτηση για 
πλήρωση θέσης προϊσταμένου σε 
τμήμα της Π.Ε. Έβρου. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3κατά) 

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στην δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου νομική 
σύμβουλο της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου με σχέση 
έμμισθης εντολής να παραστεί και να 
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον  του Β τμήματος 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (ακυρωτική 
Διαδικασία ) κατά τη συζήτηση της  με αριθμό 
Α.Β.Ε.Μ : ΑΚ 15/6-3-2020  αίτησης ακύρωσης 
της Πρίγγα Χρυσούλας του Κωνσταντίνου 
στρεφόμενης κατά της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, κατά τη  δικάσιμο της 22 
Δεκεμβρίου  του έτους 2020  ή σε κάθε άλλη 
μετά από αναβολή δικάσιμο αυτού .  

16. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση 
της με αριθμό Α.Β.Ε.Μ.: ΑΚ34/7-7-
2020  αίτησης ακύρωσης του 
Κασπαρίδη Δημάκου στρεφόμενη κατά 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης που αφορά 
διορισμό υπαλλήλου σε κενή οργανική 
θέση. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στην δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου νομική 
σύμβουλο της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου με σχέση 
έμμισθης εντολής να παραστεί και να 
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον  του Β τμήματος 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (ακυρωτική 
Διαδικασία ) κατά τη συζήτηση της  με αριθμό 
Α.Β.Ε.Μ : ΑΚ34/7-7-2020  αίτησης ακύρωσης 
του Κασπαρίδη Δημάκου του Στεφάνου 
στρεφόμενης κατά της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, κατά τη  δικάσιμο της 23 
Φεβρουαρίου του έτους 2021 ή σε κάθε άλλη 
μετά από αναβολή δικάσιμο αυτού .  

17. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών 
του οικονομικού έτους 2020, των 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των 
Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπης, καθώς 
και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

768 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3κατά) 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2020, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της 
ΠΕ Ροδόπης, καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

18. Εισήγηση για την έγκριση κήρυξης 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις 
ανάγκες κατασκευής του έργου: 

769 
Εγκρίνει την κήρυξη αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας, 
και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου με 



«Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και 
ποδηλατοδρομίου από Ραδιοφωνικό 
Σταθμό έως Κόσμιο». 

τίτλο «Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και 
ποδηλατόδρομου από Ραδιοφωνικό Σταθμό έως 
Κόσμιο». 

19. Εισήγηση για: Α. Την έγκριση 
συμμετοχής και υποβολής πρότασης 
της ΠΑΜΘ για την πράξη/έργο: 
«Προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων και καθεστώτα 
αντιστάθμισης στο πλαίσιο των 
βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων 
(αρ.40 του Καν.ΕΕ 508/2014 
παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ) και θ) & 
αρ.44 παρ. 6 Αλιεία εσωτ. Υδάτων του 
Καν.ΕΕ 508/2014) – Δράση : Έργα για 
την προστασία και αποκατάσταση 
οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο 
πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων» στο πλαίσιο της υπ’ 
άριθμ.151/14-01-2019 Πρόσκλησης 
του Γ.Γ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Δράση: «Έργα για την 
προστασία και αποκατάσταση 
οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο 
πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων», του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 
2014-2020 και Β. εξουσιοδότηση του κ. 
Χρήστου Μέτιου, νόμιμου 
εκπροσώπου της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να 
υπογράφει όλα τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα και τις σχετικές αιτήσεις που 
απαιτούνται.  
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1.Εγκρίνει  την συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και υποβολή 
πρότασης στο Μέτρο «Προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα 
αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων (αρ.40 του Καν.ΕΕ 
508/2014 παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ) και θ) & 
αρ.44 παρ. 6 Αλιεία εσωτ. Υδάτων του Καν.ΕΕ 
508/2014)  Δράση: Έργα για την προστασία και 
αποκατάσταση οικοσυστημάτων 
λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων»,  του Ε.Π. Αλιείας 
και Θάλασσας 2014-2020 
 
2.Εξουσιοδοτεί τον κ. Χρήστο Μέτιο, νόμιμο 
εκπρόσωπο της Περιφέρειας  Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης να υπογράφει όλα τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα και τις σχετικές αιτήσεις 
κι έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το 
θεσμικό πλαίσιο  και την υπ’ άριθμ. 151/14-01-
2019 (ΑΔΑ ΩΧΦΜ4653ΠΓ-ΟΦΜ) Πρόσκληση. 

 
 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της με αριθμό 715/2020 
απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 
715/2020 (ΑΔΑ:6ΑΞΟ7ΛΒ-ΨΔΟ) Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το 
αποφασιστικό κομμάτι 

 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    
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