ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21-2-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Α.Μ.Θ.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 7/2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και
αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
1. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της
Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

2. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Ι
της επιτροπής διαγωνισμού της σύμβασης:
«Υπηρεσίες
Τεχνικού
Συμβούλου
Ολοκλήρωσης
Κατασκευής
Φράγματος
Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στον Ν. Καβάλας»
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.000,00 ευρώ.

3. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης
όρου της από 06-10-2010 σύμβασης
μίσθωσης της αλιευτικής δραστηριότητας των
λιμνοθαλασσών Βιστωνίδας και Λαγού.
4. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης της
με
αριθμό 10/2019 Σύμβασης
(ΑΔΑ:
ΨΜΦ17ΛΒ-ΛΝΒ), για διάστημα που δεν
μπορεί να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες, για τη
«Φύλαξη του Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης
Μάνος Χατζηδάκης» έως και την υπογραφή
της νέας σύμβασης, λόγω μη ολοκλήρωσης
του τρέχοντος συνοπτικού διαγωνισμού
(2/2019 Διακήρυξη ΑΔΑ:ΨΛ9Μ7ΛΒ-6ΧΗ) της
Π.Ε. Ξάνθης.
5. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2
σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Προμήθεια
επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης» κατά την

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και την
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

Εγκρίνει το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού
της σύμβασης: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
Ολοκλήρωσης Κατασκευής Φράγματος Μαρμαρά
(Ακροποτάμου)
στον
Ν.
Καβάλας»
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.000,00 ευρώ.

Το θέμα αποσύρθηκε ύστερα από εισήγηση της
Υπηρεσίας.
-
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Εγκρίνει την παράταση της με αριθμό 10/2019
Σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΜΦ17ΛΒ-ΛΝΒ), για διάστημα
που δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες,
για τη «Φύλαξη του Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης
Μάνος Χατζηδάκης» έως και την υπογραφή της
νέας σύμβασης, λόγω μη ολοκλήρωσης του
τρέχοντος συνοπτικού διαγωνισμού (2/2019
Διακήρυξη ΑΔΑ:ΨΛ9Μ7ΛΒ-6ΧΗ) της Π.Ε. Ξάνθης.

Το θέμα αποσύρθηκε.
-

03/2019 Διακήρυξη (ΑΔΑ: 6ΗΑ47ΛΒ-6ΧΨ)
προϋπολογισθείσας αξίας 30.218,80 ευρώ με
Φ.Π.Α.
6. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών
του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων
της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
7. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης
της με αριθμό 94/2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
8. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την
άσκηση ή μη, έφεσης κατά της με αριθμό
Α30/2019
απόφασης
του
Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης
που αφορά την επιβολή προστίμου για
αυθαίρετη εκχωμάτωση αγροτεμαχίου.
9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης του
έργου: «Συμμετοχή της Π.Α.Μ.Θ. στη διεθνή
έκθεση κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών
‘’PROWEIN 2020‘’ στις 15 με 17 Μαρτίου
2020, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας»,
προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.»

10. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά
τη συζήτηση της προσφυγής της εταιρίας με
την επωνυμία «ΡΕΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΕΒΕ».
11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 3
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών του ανοικτού
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Δημιουργία
ενός ολοκληρωμένου εργαλείου υποβοήθησης
στη λήψη αποφάσεων για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των λεκανών απορροής Ν.
Ροδόπης», με προϋπολογισμό 42.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
12. 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 εταιρίας με την επωνυμία
«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της με αριθμό 04/2048Β (1306-2019)
Τριμελής
που
αφορά
Παραχωρητήρια-Ανταλλάξιμα.
13. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης
απουσίας μελών της Οικονομικής Επιτροπής
από τη συνεδρίαση.
14. Εισήγηση για την επικύρωση του
πρακτικού της 4ης και 5ης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2020.
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και την διάθεση
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 94/2020
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Εγκρίνει τη γνωμοδότηση για την μη άσκηση
έφεσης κατά της με αριθμό Α30/2019 απόφασης
του
Μονομελούς
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Αλεξανδρούπολης που αφορά την επιβολή
προστίμου
για
αυθαίρετη
εκχωμάτωση
αγροτεμαχίου.
ΑΠΟ ΦΑΣ ΙΖΕ Ι Κ ΑΤ Α ΠΛ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 4 κατά)
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Εγκρίνει την ανάθεση του έργου: «Συμμετοχή της
Π.Α.Μ.Θ. στη διεθνή έκθεση κρασιού και
οινοπνευματωδών ποτών ‘’PROWEIN 2020‘’ στις
15 με 17 Μαρτίου 2020, στο Ντίσελντορφ της
Γερμανίας», προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με
Φ.Π.Α.»
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ.
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη.
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Εγκρίνει το πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του
ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εργαλείου
υποβοήθησης στη λήψη αποφάσεων για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής
Ν. Ροδόπης», με προϋπολογισμό 42.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ.
στους δικηγόρους Κυριάκο Αποστολίδη ή/και
Κωνσταντίνο Γούναρη.
139

Το θέμα αποσύρθηκε.
-
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Εγκρίνει την επικύρωση του πρακτικού της 4ης και
5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, έτους
2020.

15. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ.
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16. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης
της με αριθμό 985/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
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17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ροδόπης κατά τη συζήτηση της αγωγής του
Δημητρίου Καρασμανάκη.
18. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης
της με αριθμό 100/2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
19. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών
του οικονομικού έτους 2020, των Διευθύνσεων
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και
έγκριση
διάθεσης
πιστώσεων
του
Προϋπολογισμού.
20. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Προσφυγής
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32
παρ. 2 περιπ. β υποπερ. ββ του Ν. 4412/2016
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), για την
υλοποίηση της δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ
δια της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης,
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού με
τίτλο : «Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ σε
εκθέσεις ως συνεκθέτης του ΕΟΤ έτους 2020»
του ετήσιου προγράμματος δράσης της
Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2020 με Ε.Φ. 0072,
Κ.Α.Ε.0844.0002, ΚΔ 200011005 συνολικού
προϋπολογισμού
45.500,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
και
Β.
Συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων του
διαγωνισμού.
21. Εισήγηση για την έγκριση ή μη του 2ου
πρακτικού( δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης της
Διακήρυξης
02/2019
του
Συνοπτικού
Διαγωνισμού
σε
ΕΥΡΩ
με
κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό
έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών
δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Δράμας για την εκτέλεση του
προγράμματος
κολύμβησης
&
νέων

Εγκρίνει τις μετακινήσεις του κ. Γεώργιου Ζιμπίδη,
Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη της Π.Α.Μ.Θ., του κ.
Τσαλικίδη Νικόλαου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Ροδόπης και του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Καβάλας Κωνσταντίνου Αντωνιάδη.
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020,
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας
& Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού.

Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ.
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη.
143

144

145

146

147

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 100/2020
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020,
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας
& Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού.

Εγκρίνει: Α. την Προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περιπ. β υποπερ. ββ του
Ν. 4412/2016 (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),
για την υλοποίηση της δράσης της Περιφέρειας
ΑΜΘ δια της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης,
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού με τίτλο :
«Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ σε εκθέσεις ως
συνεκθέτης του ΕΟΤ έτους 2020» του ετήσιου
προγράμματος δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ έτους
2020 με Ε.Φ. 0072, Κ.Α.Ε.0844.0002, ΚΔ
200011005 συνολικού προϋπολογισμού 45.500,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Β. την
συγκρότηση
γνωμοδοτικών
οργάνων
του
διαγωνισμού.

Εγκρίνει το 2ο πρακτικό (δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της επιτροπής παραλαβής και
αξιολόγησης της Διακήρυξης 02/2019 του
Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
(χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης)
για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων
σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Δράμας για
την εκτέλεση του προγράμματος κολύμβησης &
νέων δρομολογίων για το σχολικό έτος 20192020», συνολικού προϋπολογισμού 28.531,50

δρομολογίων για το σχολικό έτος 2019-2020»,
συνολικού προϋπολογισμού 28.531,50 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

22. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού
της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης
της 2ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση για τα άγονα
δρομολόγια της με αριθμό πρωτοκόλλου
210451/7366/05-12-19 Διακήρυξης 02/2019
που αφορά μεταφορά μαθητών για το
πρόγραμμα κολύμβησης και νέα δρομολόγια
για το σχολικό έτος 2019-2020.

Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής
και
αξιολόγησης
της
2ης
διαδικασίας
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
για τα άγονα δρομολόγια της με αριθμό
πρωτοκόλλου 210451/7366/05-12-19 Διακήρυξης
02/2019 που αφορά μεταφορά μαθητών για το
πρόγραμμα κολύμβησης και νέα δρομολόγια για το
σχολικό έτος 2019-2020.

23. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων
της πρόσκλησης με αριθμό πρωτοκόλλου
3973/14-02-2020 για την ανάθεση κατόπιν
διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περιπ.
αα του Ν. 4412/2016, στην εταιρεία FORUM
ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(αποκλειστική
εκπρόσωπο
αποκλειστική
διοργανώτρια
εταιρεία της 7ης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων
& Ποτών «FOODEXO GREECE 2020») της
οργάνωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Αν. Μακεδονίας - Θράκης, από κοινού με τους
παραγωγούς
τροφίμων
που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Θράκης,
στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών
FOODEXPO 2020, που θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα από 7 έως 9 Μαρτίου 2020 στο
Εκθεσιακό Κέντρο Athens Metropolitan Expo,
συνολικού προϋπολογισμού με
Φ.Π.Α.
20.000,00€, για την της οργάνωσης για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Αν. ΜακεδονίαςΘράκης, από κοινού με τους παραγωγούς
τροφίμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της Θράκης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
3973/14-02-2020
πρόσκληση
διενέργειας
διαπραγμάτευσης» και Β. Του πρακτικού
διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη
συγκρότηση επιτροπών.
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Το θέμα αποσύρθηκε.

-

Ο ΠΡΟΕΔΡOΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

