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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   27-2-2020 
 

                

 

                 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 8/2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί  επ’  αυτών.  
                                       

                                                                     
                                                              

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης 
του χρόνου υποβολής προσφορών 
αναφορικά με τον διαγωνισμό 
«Ενέργειες Προώθησης Τουριστικού 
Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 
83584). 
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Εγκρίνει την παράταση του χρόνου υποβολής 
προσφορών αναφορικά με τον διαγωνισμό 
«Ενέργειες Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 
(α/α ΕΣΗΔΗΣ 83584). 

2. Εισήγηση για την α) Έγκριση του από 
24-2-2020 Πρακτικού της Επιτροπής 
διενέργειας και διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με την 146/2020 Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
β) Την ανακήρυξη του Εθνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) της 
δράσης «Συμμετοχή της Περιφέρειας 
ΑΜΘ σε εκθέσεις ως συνεκθέτης του 
ΕΟΤ έτους 2020» του ετήσιου 
προγράμματος δράσης της 
Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2020 ως 
οριστικού αναδόχου. 
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Εγκρίνει :α) το από 24-2-2020 Πρακτικό της 
Επιτροπής διενέργειας και διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με την 146/2020 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
β) Την ανακήρυξη του Εθνικού Οργανισμού 
Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) της δράσης «Συμμετοχή της 
Περιφέρειας ΑΜΘ σε εκθέσεις ως συνεκθέτης του 
ΕΟΤ έτους 2020» του ετήσιου προγράμματος 
δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2020 ως 
οριστικού αναδόχου. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού Νο 1 της επιτροπής 
αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την προμήθεια γραφικής 
ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για 
τις ανάγκες της ΠΕ Δράμας, συνολικού 
προϋπολογισμού 35.000,00 €. 
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Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 της επιτροπής 
αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
για την προμήθεια γραφικής ύλης και 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες της ΠΕ 
Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 €. 
 

4. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη έφεσης κατά της με 
αριθμό 643/2018 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στον 
δικηγόρο της ΠΑΜΘ/ΠΕ Δράμας Αποστολίδη 
Κυριάκο να ασκήσει το ένδικο μέσο της έφεσης 
κατά της με αριθμό 643/2018 απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας . 

5. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της αρ.58/2020 
απόφασης έγκρισης του 2ου Πρακτικού 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της αρ.58/2020 
απόφασης έγκρισης του 2ου Πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού 



της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του 
έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής 
οδού από διασταύρωση με δημοτική 
οδό Σκαρή Κτηνιατρείου Καλαμπακίου 
μέχρι σφαγεία Αγ. Αθανασίου μήκους 
1.000 μέτρων», προϋπολογισμού 
μελέτης 85.000,00 € με Φ.Π.Α. 

αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής 
οδού από διασταύρωση με δημοτική οδό Σκαρή 
Κτηνιατρείου Καλαμπακίου μέχρι σφαγεία Αγ. 
Αθανασίου μήκους 1.000 μέτρων», 
προϋπολογισμού μελέτης 85.000,00 € με Φ.Π.Α. 

6. Εισήγηση για την  έγκριση της 
Διακήρυξης, Προκήρυξης, περίληψης 
Διακήρυξης και επιτροπής 
διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του 
έργου : « Αντικατάσταση - Τοποθέτηση 
νέων Στηθαίων Ασφαλείας στο Εθνικό 
και Επαρχιακό Δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 
», συνολικού προϋπολογισμού 
400.000,00 €. 
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Εγκρίνει την Διακήρυξη, Προκήρυξη, περίληψη 
Διακήρυξη και επιτροπής διαγωνισμού για τη 
Δημοπράτηση του έργου : « Αντικατάσταση - 
Τοποθέτηση νέων Στηθαίων Ασφαλείας στο Εθνικό 
και Επαρχιακό Δίκτυο της Π.Ε. Δράμας », 
συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 €. 

7. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Καβάλας σχολικού έτους 2019-2020, 
αναδόχων της διακήρυξης 4/2016 που 
παρατάθηκαν με την  υπ’ αριθ. 
894/2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση των δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καβάλας σχολικού έτους 
2019-2020, αναδόχων της διακήρυξης 4/2016 που 
παρατάθηκαν με την  υπ’ αριθ. 894/2019 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ 

8. Εισήγηση για την έγκριση των 
δαπανών του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της ΠΕ Ξάνθης και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 9 υπέρ  και  1 κατά) 

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

9. Εισήγηση για την έγκριση 
παραχώρησης ΙΧ επιβατικού 
αυτοκινήτου εννέα (09) θέσεων με 
αριθμ κυκλοφορίας ΚΗΗ 4115 της 
ΠΑΜΘ – ΠΕ Ξάνθης. 
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Εγκρίνει την παραχώρηση ΙΧ επιβατικού 
αυτοκινήτου εννέα (09) θέσεων με αριθμ 
κυκλοφορίας ΚΗΗ 4115 της ΠΑΜΘ – ΠΕ Ξάνθης. 

10. Εισήγηση για την έγκριση του 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 σχετικά με τον έλεγχο 
και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού μειοδότη, του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
επίπλων για την κάλυψη των αναγκών 
των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης», κατά 
την 03/2019 Διακήρυξη (ΑΔΑ: 
6ΗΑ47ΛΒ-6ΧΨ), συνολικού 
προϋπολογισμού 30.218,80€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 5 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 σχετικά με τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του προσωρινού μειοδότη, του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια επίπλων για την 
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ 
Ξάνθης», κατά την 03/2019 Διακήρυξη (ΑΔΑ: 
6ΗΑ47ΛΒ-6ΧΨ), συνολικού προϋπολογισμού 
30.218,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

11. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη έφεσης κατά της με 
αριθμό 762/2019 οριστικής απόφασης 
του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στον 
δικηγόρο της ΠΑΜΘ/ΠΕ Ξάνθης  Κωνσταντίνο 
Γούναρη να ασκήσει έφεση  ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής  κατά της  με 
αριθμό 762/2019 οριστικής απόφασης του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής. 

12. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής     
Διαγωνισμού της προμήθειας 
(υποέργου): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» του έργου: 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ    ΚΑΙ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΕΡΙΦΕ-ΡΕΙΑΣ 

160 

Εγκρίνει το 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής     
Διαγωνισμού της προμήθειας (υποέργου): 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» του 
έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ    ΚΑΙ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΕΡΙΦΕ-ΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000) με Κ.Α.Ε. 



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΕΠ03100000) με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531, 
προϋπολογισμού 9.994,40 € με ΦΠΑ 
24%. 

2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531, 
προϋπολογισμού 9.994,40 € με ΦΠΑ 24%. 
 

13. Εισήγηση για έγκριση: (α) της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την 
ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης 
τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περιπ. γγ του 
Ν. 4412/2016, στην εταιρεία FORUM 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αποκλειστική 
εκπρόσωπο αποκλειστική 

διοργανώτρια εταιρεία της 7ης 
Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών 
«FOODEXPO 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. Μακεδονίας- Θράκης, 
από κοινού με τους παραγωγούς 
τροφίμων που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της Θράκης. 
(β) των όρων της πρόσκλησης για την 
ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης 
τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περιπ. γγ 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. Μακεδονίας- Θράκης, 
από κοινού με τους παραγωγούς 
τροφίμων που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της Θράκης. 
(γ) του πρακτικού διενέργειας δημόσιας 
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Εγκρίνει: (α) την διαδικασία διαπραγμάτευσης για 

την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 
περιπ. γγ του Ν. 4412/2016, στην εταιρεία FORUM 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αποκλειστική εκπρόσωπο αποκλειστική 

διοργανώτρια εταιρεία της 7ης Διεθνούς Έκθεσης 
Τροφίμων & Ποτών «FOODEXPO 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. Μακεδονίας- 
Θράκης, από κοινού με τους παραγωγούς 
τροφίμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
Θράκης. 
(β) τους όρους της πρόσκλησης για την ανάθεση 
κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περιπ. γγ 
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. Μακεδονίας- 
Θράκης, από κοινού με τους παραγωγούς 
τροφίμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
Θράκης. 
(γ) το πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης 
για τη συγκρότηση επιτροπών 
 



κλήρωσης για τη συγκρότηση 
επιτροπών 

14. 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. 

 

15. Εισήγηση για την έγκριση του 
Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης και των δημοσίων 
συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων,  
της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης για την 
προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για 
τηις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 
17.949,37 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
(CPV: 09135100-5 -  Πετρέλαιο 
θέρμανσης) 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των 
δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων,  
της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης για την προμήθεια καυσίμων 
θέρμανσης για τηις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 17.949,37 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. (CPV: 
09135100-5 -  Πετρέλαιο θέρμανσης) 

 

16. Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας 
δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου 
στη Χώρα της Σαμοθράκης για τη 
στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Σαμοθράκης της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Έβρου λόγω λήξης μίσθωσης του 
υπάρχοντος ακινήτου. 
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Εγκρίνει την διενέργεια της δημοπρασίας για 
μίσθωση ακινήτου στη Χώρα της Σαμοθράκης για 
τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Σαμοθράκης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου λόγω λήξης 
μίσθωσης του υπάρχοντος ακινήτου. 

 

17. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, έφεσης κατά της με 
αριθμό 46/2020 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κομοτηνής 
που αφορά εξόφληση τιμολογίων 
μεταφοράς μαθητών. 
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Να μην ασκηθεί έφεση κατά της 46/2020 οριστικής 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής. 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού Νο 2 (κατακύρωσης)  της 
επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού και αξιολόγησης των 
προσφορών, του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: 
«Μεταφορά 1.500,00 τόνων πλυμένου 
αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού 
του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου 
2019-2020» για τις ανάγκες  της Δ.Τ.Ε. 
της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2019-2020, 
με κριτήριο αξιολόγησης τη 
χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 35.775,69 ευρώ με 
Φ.Π.Α.  
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Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 (κατακύρωσης)  της 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και 
αξιολόγησης των προσφορών, του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά 
1.500,00 τόνων πλυμένου αλατιού για τις ανάγκες 
αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου 
2019-2020» για τις ανάγκες  της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. 
Έβρου για το έτος 2019-2020, με κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 35.775,69 ευρώ με Φ.Π.Α. 

19. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής 
του υποέργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΕΨΗΣ ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ 
ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 
ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΥΜΑΡΙΑΣ ΕΩΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΥΛΑΧΤΟΥ" του έργου  
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ 
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Εγκρίνει το 1ο πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 
Αναδόχου Κατασκευής του υποέργου 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΕΨΗΣ 
ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΕΒΡΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΥΜΑΡΙΑΣ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΦΥΛΑΧΤΟΥ" του έργου  "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)" με κριτήριο ανάθεσης 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΣΕ03100000)" με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, με προϋπολογισμό 
465.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., 
χρηματοδοτούμενο από της πιστώσεις 
της ΣΑΕΠ 531/2014ΕΠ53100005.  

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, με προϋπολογισμό 
465.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο 
από της πιστώσεις της ΣΑΕΠ 
531/2014ΕΠ53100005.  

20. Εισήγηση για την έγκριση του 
Πρακτικού Ολοκλήρωσης της 
Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού 
Διαγωνισμού (Επιτροπή) για την 
ανάδειξη μειοδότη, για το υποέργο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.500,00 ΤΟΝΩΝ 
ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΈΒΡΟΥ 
2019 - 2020» σε βάρος του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100006 της Σ.Α.Ε.Π. 5, 
προϋπολογισμού 70.308,00€ με ΦΠΑ. 
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Εγκρίνει το  πρακτικό Ολοκλήρωσης της Επιτροπής 
Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Επιτροπή) 
για την ανάδειξη μειοδότη, για το υποέργο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.500,00 ΤΟΝΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΥ 
ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΈΒΡΟΥ 2019 - 
2020» σε βάρος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
(ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με 
Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της Σ.Α.Ε.Π. 5, 

προϋπολογισμού 70.308,00€ με ΦΠΑ. 

21. Εισήγηση για την έγκριση των 
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. 
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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. 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
της διακήρυξης και την συγκρότηση 
των επιτροπών (α) διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών, (β) αξιολόγησης 
ενστάσεων και (γ) παρακολούθησης 
και παραλαβής του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την «Φύλαξης δύο (2) 
κτιρίων της Περιφέρειας (Γ.Κακουλίδη 1 
& Λ.Δημοκρατίας 1– Κομοτηνή) και του 
Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου 
Κομοτηνής (Μέγαρο Μουσικής 
Κομοτηνής) για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών», με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 
συνολικού προϋπολογισμού 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
70.400,00€. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  

(Με ψήφους 9 υπέρ  και  1 κατά) 
 
Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης και την 
συγκρότηση των επιτροπών (α) διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, (β) 
αξιολόγησης ενστάσεων και (γ) παρακολούθησης 
και παραλαβής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για 
την «Φύλαξης δύο (2) κτιρίων της Περιφέρειας 
(Γ.Κακουλίδη 1 & Λ.Δημοκρατίας 1– Κομοτηνή) και 
του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου 
Κομοτηνής (Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής) για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών», με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού 
προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 70.400,00€. 

23. Εισήγηση α) για την έγκριση των όρων 
της διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού 
(διαστάσεων Α4 & Α3) για τις ανάγκες 
των επιτελικών υπηρεσιών της 
Π.Α.Μ.Θ., της Π.Ε. Ροδόπης, των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  
Ν.Ροδόπης και του Κ.Ε.Σ.Υ  
Ν.Ροδόπης για το έτος 2020, με 
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Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού (διαστάσεων Α4 & Α3) για τις ανάγκες των 
επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ., της Π.Ε. 
Ροδόπης, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  
Ν.Ροδόπης και του Κ.Ε.Σ.Υ  Ν.Ροδόπης για το έτος 
2020, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 
12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
και  β) για τον ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων του 
διαγωνισμού. 



συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 
12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% και  β) για τον ορισμό 
γνωμοδοτικών οργάνων του 
διαγωνισμού.  

24. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας ΑΜΘ σε ασκηθείσα 
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αίτηση αναστολής του Δήμου 
Προσοτσάνης κατά της 3008/1-7-2019 
απόφασης Δημοσιονομικής 
Διόρθωσης. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στον 
δικηγόρο της ΠΑΜΘ/ΠΕ Ξάνθης  Κωνσταντίνο 
Γούναρη ή και στην Αναγνώστου Ελένη δικηγόρο 
της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου να παρασταθούν και να 
εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια ΑΜΘ σε 
ασκηθείσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αίτηση αναστολής του Δήμου Προσοτσάνης κατά 
της 3008/1-7-2019 απόφασης Δημοσιονομικής 
Διόρθωσης. 

25. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας σε ασκηθείσα ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση 
αναστολής της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» 
κατά της 4279/23-9-2019 απόφασης 
Δημοσιονομικής Διόρθωσης. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στον 
δικηγόρο της ΠΑΜΘ/ΠΕ Ξάνθης  Κωνσταντίνο 
Γούναρη ή και στην Αναγνώστου Ελένη δικηγόρο 
της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου να παρασταθούν και να 
εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια ΑΜΘ σε 
ασκηθείσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αίτηση αναστολής της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» κατά 
της 4279/23-9-2019 απόφασης Δημοσιονομικής 
Διόρθωσης . 

26. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας ΑΜΘ σε ασκηθείσα 
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αίτηση αναστολής της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε» κατά της 3875/29-8-2019 
απόφασης Δημοσιονομικής 
Διόρθωσης. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στον 
δικηγόρο της ΠΑΜΘ/ΠΕ Ξάνθης  Κωνσταντίνο 
Γούναρη ή και στην Αναγνώστου Ελένη δικηγόρο 
της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου να παρασταθούν και να 
εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια ΑΜΘ σε 
ασκηθείσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αίτηση αναστολής της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» κατά 
της 3875/29-8-2019 απόφασης Δημοσιονομικής 
Διόρθωσης. 

 
27. Εισήγηση για την έγκριση 

δικαιολόγησης απουσίας μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής από τη 
συνεδρίαση. 
 

- Αποσύρει το θέμα  

28. Εισήγηση για την έγκριση 
μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ. 

175 

Εγκρίνει τις μετακινήσεις του κ.Τσώνη Αθανασίου, 
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της  Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης, 

 
 
 
 
 

                                                                                              Ο   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    
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