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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   5 - 5 - 2021 
 

                
 
                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 10/2021 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 δαπανών 
του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες  του οικονομικού έτους 2021 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού   
 

2. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά τη συζήτηση της αίτησης 
ακυρώσεως του Λύσσελη Άγγελου κατά της με 
αριθμό πρωτοκόλλου 5571/08-04-2020 
βεβαίωσης του Διευθυντή Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας που αφορά την κυριότητα 
ακινήτου.  
 

214 
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στον δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση του 
Πρακτικού I του Διαγωνισμού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου του έργου: 
«Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης 
παράπλευρα της Επαρχ. Οδού  Νο 3 στον 
οικισμό Σκαλωτής», προϋπολογισμού 
15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό I του Διαγωνισμού και την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: 
«Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης παράπλευρα της 
Επαρχ. Οδού  Νο 3 στον οικισμό Σκαλωτής», 
προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση 
υποχρεώσεων του έτους 2021 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις υποχρεώσεις του έτους 2021 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης 
της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης δια της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας: «Επανεκτύπωση 
αφισών Π.Ε. Καβάλας» συνολικού 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει   την υλοποίηση της δράσης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της 



προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.  
 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας: 
«Επανεκτύπωση αφισών Π.Ε. Καβάλας» συνολικού 
προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.  
 

6. Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης 
της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης δια της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας : «Αξιοποίηση και 
προβολή της ψηφιακής εφαρμογής ¨VIA 
EGNATIA¨» συνολικού προϋπολογισμού 
8.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.  
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Εγκρίνει την υλοποίηση της δράσης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας : «Αξιοποίηση 
και προβολή της ψηφιακής εφαρμογής ¨VIA 
EGNATIA¨» συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 
ευρώ, με Φ.Π.Α.  
 

7. Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης 
της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης δια της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας: «Συμμετοχή της Π.Ε. 
Καβάλας στην δράση ¨Λευκή Νύχτα¨ που 
διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο 
Καβάλας» συνολικού προϋπολογισμού 
5.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.  
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 10 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει  την υλοποίηση της δράσης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας: «Συμμετοχή της 
Π.Ε. Καβάλας στην δράση ¨Λευκή Νύχτα¨ που 
διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας» 
συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ, με 
Φ.Π.Α.  
 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 
Α.Π.Ε. του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης 
Ν. Καρβάλης» (ανάδοχος: Τσιρέκας Δημήτριος 
– Ε.Δ.Ε.), με αύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου κατά 32,24 % ή 15.531,43 ευρώ.  
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Εγκρίνει τον 1
ο
 Α.Π.Ε. του έργου: «Ανόρυξη 

υδρογεώτρησης Ν. Καρβάλης» (ανάδοχος: 
Τσιρέκας Δημήτριος – Ε.Δ.Ε.), με αύξηση του 
οικονομικού αντικειμένου κατά 32,24 % ή 15.531,43 
ευρώ.  

9. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 
Α.Π.Ε. του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης 
αγροκτήματος Ποδοχωρίου» (ανάδοχος: 
Τσιρέκας Δημήτριος – Ε.Δ.Ε.), με αύξηση του 
οικονομικού αντικειμένου κατά 9,30 % ή 
3.533,11 ευρώ.  
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Εγκρίνει  το 1
ο
 Α.Π.Ε. του έργου: «Ανόρυξη 

υδρογεώτρησης αγροκτήματος Ποδοχωρίου» 
(ανάδοχος: Τσιρέκας Δημήτριος – Ε.Δ.Ε.), με 
αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 9,30 % ή 
3.533,11 ευρώ.  
  

10. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών 
του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2021 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και την  
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. 
Ξάνθης με ταξί για το σχολικό έτος 2020-2021. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. 
Ξάνθης με ταξί για το σχολικό έτος 2020-2021 

12. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης της ανώνυμης  εταιρίας με την 
επωνυμία «ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.» κατά της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
σχετικά με το διαγωνισμό με αντικείμενο: 
«Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και 
τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – 
Επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του 
κεντρικού λιμένα Καβάλας». 
 

224 
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της 
Π.Α.Μ.Θ. στον δικηγόρο Γούναρη Κωνσταντίνο. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση της με 
αριθμό πρωτοκόλλου 
ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/226643/4043/18-12-2020 

225 
ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  

(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 
 



απόφασης του Αντ/χη Π.Ε. Ξάνθης και την 
μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την 
αντιμετώπιση των επαπειλούμενων συνεπειών 
από έντονα καιρικά φαινόμενα. 
 

Εγκρίνει την με αριθμό πρωτοκόλλου 
ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/226643/4043/18-12-2020 απόφαση 
του Αντ/χη Π.Ε. Ξάνθης και την μίσθωση ιδιωτικών 
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση των 
επαπειλούμενων συνεπειών από έντονα καιρικά 
φαινόμενα. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών 
του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση 
ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2021 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2021 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
και την ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2021 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 
 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης του 
Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Μειοδοτικού (πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής), διαγωνισμού, κάτω 
των ορίων, για την ανάθεση προμήθειας 
γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, 
όλων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και των 
Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 
και ΚΕΣΥ Έβρου, για χρονικό διάστημα είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών, από την υπογραφή της 
σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 
255.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. - Ανταποδοτική Ανακύκλωση 
χρησιμοποιούμενων μελανοδοχείων-τόνερ. 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, της αντίστοιχης 
περίληψης του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, 
Μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει τιμής), διαγωνισμού, κάτω 
των ορίων, για την ανάθεση προμήθειας γραφικής 
ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, όλων των 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου και των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ Έβρου, για χρονικό 
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την 
υπογραφή της σύμβασης, συνολικού 
προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - Ανταποδοτική 
Ανακύκλωση χρησιμοποιούμενων μελανοδοχείων-
τόνερ. 

16. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης 
της πίστωσης ποσού 18.000,00 ευρώ της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.: «Φιλοξενία 
διαμορφωτών κοινής γνώμης και ανάπτυξη 
δημοσίων σχέσεων για το έτος 2021». 228 

ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 
18.000,00 ευρώ της δράσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ.: «Φιλοξενία διαμορφωτών κοινής γνώμης 
και ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων για το έτος 
2021». 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 
Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου – Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης» με προϋπολογισμό 74.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 

 
Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια εξοπλισμού 
πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου – Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με 
προϋπολογισμό 74.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

18. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ Γ.-ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΡΑΚΑΣ Π.- 
ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ  Ι. Ο.Ε .» που αφορά 
εξόφληση τιμολογίου παροχής υλικών. 
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Εγκρίνει τη γνωμοδότηση για την συμβιβαστική  
επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία 
με την επωνυμία «ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ Γ.-ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
ΣΤΡΑΚΑΣ Π.- ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ  Ι. Ο.Ε .» που 
αφορά εξόφληση τιμολογίου παροχής υλικών 

19. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της με 
αριθμό 170/2020 απόφασης του Μονομελούς 

231 
Εγκρίνει τη γνωμοδότηση για την μη άσκηση  
ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 170/2020 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 



Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης που 
αφορά την επιβολή προστίμου σε επιχείρηση 
για μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων. 
 

Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης που αφορά την επιβολή 
προστίμου σε επιχείρηση για μη τήρηση 
περιβαλλοντικών όρων. 

20. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 
πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του 
Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Ανόρυξη – 
αντικατάσταση υφιστάμενης - αρδευτικής 
γεώτρησης Αμορίου» με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 
16.732,20 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 1
ο
 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Ανόρυξη – 
αντικατάσταση υφιστάμενης - αρδευτικής 
γεώτρησης Αμορίου» με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 
16.732,20 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

21. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 
πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του 
Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών: 
«Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος Νο5 του 
αντλιοστασίου κεφαλής Άρδα» με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού 73.470,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει  το 1
ο
 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών: 
«Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος Νο5 του 
αντλιοστασίου κεφαλής Άρδα» με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού 73.470,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης 
της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Α.Μ.-
Θ. και «Ε.Ο. Α.Ε.» για την υλοποίηση της 
υπηρεσίας: «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας 
παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας οδού 
Νυρεμβέργης». 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 

 
Εγκρίνει  την  παράταση της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Π.Α.Μ.-Θ. και «Ε.Ο. Α.Ε.» για 
την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Μελέτη 
αποκατάστασης γέφυρας παλαιού Νοσοκομείου 
Καβάλας οδού Νυρεμβέργης». 
 

23. Εισήγηση για την έγκριση 2
ης 

Τροποποίησης της με αριθμό 829/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
συνδρομών ημερησίων εφημερίδων και 
περιοδικών εντύπων έτους 2021. 
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Εγκρίνει την 2
η 

Τροποποίηση της με αριθμό 
829/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
συνδρομών ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών 
εντύπων έτους 2021. 
    

24. Εισήγηση για την έγκριση του από 23-
3-2021 Πρακτικού για την επιλογή αναδόχου 
του έργου: «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας 
του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2021-2022» 
προϋπολογισμού 2.995.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το από 23-3-2021 Πρακτικό για την 
επιλογή αναδόχου του έργου: «Συντήρηση - 
Βελτίωση βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 
2021-2022» προϋπολογισμού 2.995.000,00 ευρώ. 
 

25. Εισήγηση για την επανέγκριση των 
όρων Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για 
την υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων της 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της Π.Α.Μ.-Θ έτους 
2021», προϋπολογισμού 57.000,00 ευρώ, 
λόγω τροποποίησης του Ν. 4412/2016 από 
τον Ν. 4782/2021. 
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Εγκρίνει την επανέγκριση των όρων Διακήρυξης 
Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών των 
οχημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της Π.Α.Μ.-
Θ έτους 2021», προϋπολογισμού 57.000,00 ευρώ, 
λόγω τροποποίησης του Ν. 4412/2016 από τον Ν. 
4782/2021. 
 

26. Εισήγηση για την επανέγκριση των 
όρων πρόσκλησης για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης Γενικής υπηρεσίας με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη 
δημοσίευση του άρθρου 32α & 32, παρ. 2γ του 
Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
και συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής της 
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Εγκρίνει την επανέγκριση των όρων πρόσκλησης 
για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης Γενικής 
υπηρεσίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη 
δημοσίευση του άρθρου 32α & 32, παρ. 2γ του 
Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και 
συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας 
για το υποέργο (παροχή υπηρεσίας): «Άμεση 



διαδικασίας για το υποέργο (παροχή 
υπηρεσίας): «Άμεση αποκατάσταση ζημιών 
λόγω των πρόσφατων πλημμυρών, στα 
αναχώματα του Λίσσου ποταμού ( περιοχές 
Αρριανών, Λοφαρίου, Βέννας και 
Μαυροματίου)», προϋπολογισμού 193.836,80 
ευρώ.   
 

αποκατάσταση ζημιών λόγω των πρόσφατων 
πλημμυρών, στα αναχώματα του Λίσσου ποταμού ( 
περιοχές Αρριανών, Λοφαρίου, Βέννας και 
Μαυροματίου)», προϋπολογισμού 193.836,80 
ευρώ.   
 

27. Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του πρώην 
δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην 
περιοχή Μάκρης του Νομού Έβρου, «Ακτή 
Τσαούση». 
 

- 

Το θέμα αναβλήθηκε. 
 

28. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής 
πρότασης δημιουργίας νέου υποέργου 
χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων». 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 4 κατά) 

 
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης δημιουργίας νέου 
υποέργου χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων». 
 

29. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: 
«Συντήρηση Εθνικού & Επαρχιακού οδικού 
δικτύου Π.Ε. Δράμας έτους 2021-2022» 
προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου 
του έργου: «Συντήρηση Εθνικού & Επαρχιακού 
οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας έτους 2021-2022» 
προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 

30. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου 

Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο Φτελιάς» 
προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 2
ο 

Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο 
Φτελιάς» προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00 
ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
 

31. Εισήγηση για την έγκριση 
πρωτοκόλλων παραλαβής της προμήθειας 
πετρελαίου θέρμανσης για τις Υπηρεσίες 
περιοχών Αλεξανδρούπολη – Φέρες – Κήποι, 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω 
χρονικής παράτασης σύμβασης. 
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Εγκρίνει τα πρωτοκόλλα παραλαβής της 
προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις 
Υπηρεσίες περιοχών Αλεξανδρούπολη – Φέρες – 
Κήποι, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω 
χρονικής παράτασης σύμβασης.  
 

32. Εισήγηση για την: 1. Έγκριση 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου 
Ορεστιάδας και της Π.Α.Μ.Θ.  για την 
υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση στεγών 
σε σχολεία της Ορεστιάδας, 2. Τον ορισμό 
εκπροσώπου της Π.Α.Μ.Θ. που θα συμμετέχει 
στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της 
σύμβασης και 3. Εξουσιοδότηση του Αντ/χη 
Π.Ε. Έβρου για την υπογραφή της.  

243 

Εγκρίνει: 1. Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ 
του δήμου Ορεστιάδας και της Π.Α.Μ.Θ.  για την 
υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση στεγών σε 
σχολεία της Ορεστιάδας, 2. Τον ορισμό 
εκπροσώπου της Π.Α.Μ.Θ. που θα συμμετέχει στην 
κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης 
και 3. Εξουσιοδότηση του Αντ/χη Π.Ε. Έβρου για 
την υπογραφή της.  
 

33. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 
πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια: 
«Πινακίδες σημάνσεως οδών» με 
προϋπολογισμό 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α., 
χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. «Συντήρηση 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.» με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
χαμηλότερη τιμή. 
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Εγκρίνει το 1
ο
 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια: 
«Πινακίδες σημάνσεως οδών» με προϋπολογισμό 
74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από 
το Π.Δ.Ε. «Συντήρηση οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.» με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή. 
 



34. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της με 
αριθμό 732/2021 οριστικής απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών που αφορά την 
εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.  
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Εγκρίνει τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, 
ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 732/2021 
οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών 
που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών.  
 

35. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης της ανώνυμης  εταιρίας με την 
επωνυμία «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.» 
κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης σχετικά με διαγωνισμό για την επιλογή 
αναδόχου για την κατασκευή έργου. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στην δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου. 

36. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού ΙΙ 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Αξιοποίηση Τεναγών Φιλίππων-Καθαρισμός 
Κεντρικής Τάφρου (Δ΄ Φάση)» 
προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το πρακτικού ΙΙ της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Αξιοποίηση Τεναγών 
Φιλίππων-Καθαρισμός Κεντρικής Τάφρου (Δ΄ 
Φάση)» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ. 
 

37. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού ΙΙ 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Νομού Καβάλας-
Αποκατάσταση Ασφάλειας και Βατότητας» 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Νομού 
Καβάλας-Αποκατάσταση Ασφάλειας και 
Βατότητας» προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ. 
 

38. Εισήγηση για την έγκριση του 
Πρακτικού Νο3 (αποσφράγισης και 
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση 
του έργου 2012ΕΠ03100000)», 
προϋπολογισμού 99.882,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3 (αποσφράγισης και 
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: «Μίσθωση 
μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Ξάνθης» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)», προϋπολογισμού 99.882,00 
ευρώ. 
 

39. Εισήγηση για την έγκριση της σύναψης 
σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών 
εργασιών  του έργου: «Παρεμβάσεις για άρση 
επικινδυνότητας στην Εθνική Οδό 55» 
αναδόχου «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.» συνολικής 
δαπάνης 70.527,01 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 10 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης εκτέλεσης 
συμπληρωματικών εργασιών του έργου: 
«Παρεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας στην 
Εθνική Οδό 55» αναδόχου «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.» 
συνολικής δαπάνης 70.527,01 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

40. Εισήγηση για την έγκριση: 1. Του 
σχεδίου Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για 
τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων 
συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, στα πλαίσια 
επαναδημοπράτησης του υποέργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση 
του έργου 2012ΕΠ03100000)» 
προϋπολογισμού 99.882,00 ευρώ, 2.  Του 
σχεδίου Προκήρυξης για την δημοσιοποίηση 
στον Εθνικό Τύπο και 3. Της συγκρότησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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Εγκρίνει: 1. Το σχέδιο Διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων 
συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή, στα πλαίσια επαναδημοπράτησης 
του υποέργου: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για 
τις ανάγκες της Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. 
(συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» 
προϋπολογισμού 99.882,00 ευρώ, 2.  Το σχέδιο 
Προκήρυξης για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό 
Τύπο και 3. Τη συγκρότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.  
 



 

41. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου: «Έκτακτες αποκαταστάσεις σε 
διατηρητέα κτίρια ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Ξάνθης», προϋπολογισμού  24.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού του έργου: «Έκτακτες 
αποκαταστάσεις σε διατηρητέα κτίρια ιδιοκτησίας 
Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Ξάνθης», προϋπολογισμού  
24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

42. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία 
«GEA –GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ, 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ/ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» που αφορά εξόφληση 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 10 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει τη γνωμοδότηση για την συμβιβαστική, 
επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία 
με την επωνυμία «GEA –GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, 
ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ/ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» που αφορά 
εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

 

43. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης του Γεωργιάδη Αναστασίου κατά: Α. 
Της με αριθμό πρωτοκόλλου 2845/4-8-2011 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της 
Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε. Δράμας και Β. Της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 4502/18-10-2011 απορριπτικής 
απάντησης της Διεύθυνσης Διοικητικού – 
Οικονομικού – Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης 
της Π.Ε. Δράμας. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στον δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο. 

44. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά τη συζήτηση της αίτησης 
αναίρεσης της Π.Α.Μ.Θ. κατά της με αριθμό 
Α309/2019 απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά τη 
καταβολή επιδομάτων σε υπαλλήλους.  
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στον δικηγόρο  Αποστολίδη Κυριάκο . 

45. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 1 
της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής της υπηρεσίας: «Επικαιροποίηση 
μελετών και ανασύνταξη οριστικής μελέτης 
γέφυρας ποταμού Αγγίτη επί της Εθνικής Οδού 
Δράμας – Σερρών» προϋπολογισμού 
161.125,89 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  
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Εγκρίνει το πρακτικό 1 της Επιτροπής διενέργειας 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής της υπηρεσίας: «Επικαιροποίηση μελετών και 
ανασύνταξη οριστικής μελέτης γέφυρας ποταμού 
Αγγίτη επί της Εθνικής Οδού Δράμας – Σερρών» 
προϋπολογισμού 161.125,89 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  

 

46. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της 
διακήρυξης και προκήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού και Β. Της συγκρότησης 
Επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση του έργου: «Ανάπλαση και 
συντήρηση χώρων πρασίνου του Διοικητηρίου 
Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού 53.400,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει: Α. Τη διακήρυξη και προκήρυξη 
συνοπτικού διαγωνισμού και Β. Τη συγκρότηση 
Επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση του έργου: «Ανάπλαση και 
συντήρηση χώρων πρασίνου του Διοικητηρίου Π.Ε. 
Καβάλας» προϋπολογισμού 53.400,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

 



 

47. Εισήγηση για την έγκριση των 
δαπανών πολυετών υποχρεώσεων καθώς και 
των δαπανών του οικονομικού έτους 2021, 
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων 
της ΠΕ Ροδόπης καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2021. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες πολυετών υποχρεώσεων 
καθώς και των δαπανών του οικονομικού έτους 
2021, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της ΠΕ 
Ροδόπης καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού 2021. 

 

48. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της με αριθμό 198/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 198/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

49. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της με αριθμό 199/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

260 

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 199/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

50. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης  
της με αριθμό 126/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής και την έγκριση των 
όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και 
τον ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
παροχή επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: 
«Ενεργειακή Επιθεώρηση για κατάταξη των 
κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες της ΠΑΜΘ 
αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης» (Κ.Α.Ε.: 
0071.9899.0003), προϋπολογισμού 15.718,89 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  
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Εγκρίνει την ανάκληση  της με αριθμό 126/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την 
έγκριση των όρων Διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού και τον ορισμό Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την παροχή επιστημονικής 
υπηρεσίας με τίτλο: «Ενεργειακή Επιθεώρηση για 
κατάταξη των κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες της 
ΠΑΜΘ αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης» (Κ.Α.Ε.: 
0071.9899.0003), προϋπολογισμού 15.718,89 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  

 

51. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και τον 
ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
παροχή επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: 
«Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής 
απόδοσης για την έδρα της Π.Ε. Ροδόπης 
(Πρώην Νομαρχία)» (Κ.Α.Ε.: 0071.9761.0003), 
προϋπολογισμού 10.755,03 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α.  
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Εγκρίνει τους όρους Διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού και τον ορισμό Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την παροχή επιστημονικής 
υπηρεσίας με τίτλο: «Έκδοση πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης για την έδρα της Π.Ε. 
Ροδόπης (Πρώην Νομαρχία)» (Κ.Α.Ε.: 
0071.9761.0003), προϋπολογισμού 10.755,03 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  

 

52. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων 
και υλικών οδικής σήμανσης», 
προϋπολογισμού 62.527,00 ευρώ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση του οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Συνέχιση 
του Έργου 2012ΕΠ03100000)», με ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531», υποέργο: 
«Στοιχειώδης Συντήρηση του Εθνικού και 
Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης ετών 2021-2022». 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
πινακίδων και υλικών οδικής σήμανσης», 
προϋπολογισμού 62.527,00 ευρώ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 
του οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης (Συνέχιση του Έργου 
2012ΕΠ03100000)», με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 της 
ΣΑΕΠ 531», υποέργο: «Στοιχειώδης Συντήρηση 
του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2021-2022». 

 

53. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά τη συζήτηση 30 αιτήσεων 
αναίρεσης. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στον δικηγόρο Γούναρη Κωνσταντίνο. 



54. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -Π.Ε. 
Καβάλας ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά εξόφληση 
τιμολογίων μεταφοράς μαθητών.  
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στον δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο. 

55. Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης 
απόφασης υλοποίησης & εξειδίκευσης για τη 
συνδιοργάνωση και συμμετοχή της Π.Ε. 
Δράμας, στην πολιτιστική εκδήλωση: 
«Πολιτιστικές εκδηλώσεις δήμου Δοξάτου 
2021», με τη δημοτική κοινωφελής επιχείρηση 
δήμου Δοξάτου, διά της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας 
(οργάνωση, συντονισμός) και της Διεύθυνσης 
Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Δράμας 
(οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, 
διαγωνισμοί). 
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Εγκρίνει την έκδοση απόφασης υλοποίησης & 
εξειδίκευσης για τη συνδιοργάνωση και συμμετοχή 
της Π.Ε. Δράμας, στην πολιτιστική εκδήλωση: 
«Πολιτιστικές εκδηλώσεις δήμου Δοξάτου 2021», με 
τη δημοτική κοινωφελής επιχείρηση δήμου 
Δοξάτου, διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, 
συντονισμός) και της Διεύθυνσης Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, 
αναθέσεις, διαγωνισμοί). 

 

56. Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης 
απόφασης υλοποίησης & εξειδίκευσης για τη 
συνδιοργάνωση και συμμετοχή της Π.Ε. 
Δράμας, στην πολιτιστική εκδήλωση: 
«Πολιτιστικός Μάιος 2021», με τον 
Μορφωτικό-Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο 
Καλαμπακίου Δράμας διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και της 
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. 
Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, 
διαγωνισμοί). 
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Εγκρίνει την έκδοση απόφασης υλοποίησης & 
εξειδίκευσης για τη συνδιοργάνωση και συμμετοχή 
της Π.Ε. Δράμας, στην πολιτιστική εκδήλωση: 
«Πολιτιστικός Μάιος 2021», με τον Μορφωτικό-
Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Καλαμπακίου 
Δράμας διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, 
συντονισμός) και της Διεύθυνσης Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, 
αναθέσεις, διαγωνισμοί). 

 

57. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης 
και υλοποίησης της  δράσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου:  
«Συμμετοχή στη διαδικτυακή  έκθεση FMS- 
FOOD MARKET SHOW Edition2» που θα 
διεξαχθεί στις 11-14 Μαΐου 2021 στην 
πλατφόρμα www.foodmarketshow.com  με 
μέγιστο προϋπολογισμό 24,800.00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση και υλοποίηση της  δράσης 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου:  
«Συμμετοχή στη διαδικτυακή  έκθεση FMS- FOOD 
MARKET SHOW Edition2» που θα διεξαχθεί στις 
11-14 Μαΐου 2021 στην πλατφόρμα 
www.foodmarketshow.com με μέγιστο 
προϋπολογισμό 24,800.00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

58. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της με αριθμό 95/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 95/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

59. Εισήγηση για την έγκριση 
μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και        Περιφερειακών 
Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ.     
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 4 κατά) 

 
Εγκρίνει την μετακίνηση του του Θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Αθανάσιο Τσώνη.  

60. Εισήγηση για την έγκριση του από 9-4-
2021 Πρακτικού για την επιλογή αναδόχου του 
έργου: «Αποκατάσταση φθορών γέφυρας 
ποταμού Λίσσου στην περιοχή Ξυλαγανής 
Ιμέρου» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το από 9-4-2021 Πρακτικό για την επιλογή 
αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση φθορών 
γέφυρας ποταμού Λίσσου στην περιοχή Ξυλαγανής 
Ιμέρου» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ. 



61. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 
Νο 4 (αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών 
μειοδοτών) του διαγωνισμού της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο:  «Μίσθωση μηχανημάτων 
για εργασίες καθαρισμού σε ποταμούς και 
ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 
2020, 2021 & 2022», ΤΜΗΜΑ 4: «Συνεργείο 
αποτελούμενο από έναν (1) ερπυστριοφόρο 
υδραυλικό εκσκαφέα». 
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Εγκρίνει το πρακτικό Νο 4 (αποσφράγισης και 
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προσωρινών μειοδοτών) του διαγωνισμού της 
παροχής υπηρεσίας με τίτλο:  «Μίσθωση 
μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε 
ποταμούς και ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης 
ετών 2020, 2021 & 2022», ΤΜΗΜΑ 4: «Συνεργείο 
αποτελούμενο από έναν (1) ερπυστριοφόρο 
υδραυλικό εκσκαφέα». 

62. Εισήγηση για την έγκριση από 20-4-
2021 Πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου με τίτλο :  
«Συντήρηση οδού Έβρενος - Κίζαρι» 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 27.661,28 
ευρώ. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει το από 20-4-2021 Πρακτικό Ι του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
Αναδόχου του έργου με τίτλο :  «Συντήρηση οδού 
Έβρενος - Κίζαρι» προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 
27.661,28 ευρώ. 
 

63. Εισήγηση για την έγκριση αναγκών της 
Π.Α.Μ.Θ. για την διάθεση συνδέσεων κινητής 
τηλεφωνίας, data SIM cards και ομαδικών 
SMS. 
 

274 

Εγκρίνει τις ανάγκες της Π.Α.Μ.Θ. για την διάθεση 
συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, data SIM cards και 
ομαδικών SMS. 

64. Εισήγηση για την έγκριση του 
Πρακτικού 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσφορών, του Συνοπτικού διαγωνισμού, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού/αναλωσίμων 
εκτυπωτών- φωτοτυπικών- πολυμηχανημάτων 
-φαξ/και ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης – ΠΑΜΘ, για 
εικοσιτέσσερις (24) μήνες, προϋπολογισμού 
έως του ποσού των 70.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%», σύμφωνα 
με την 04/2020 Διακήρυξη (ΑΔΑ: 6Υ997ΛΒ-
ΣΧΛ). 
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Εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσφορών, του Συνοπτικού διαγωνισμού, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού/αναλωσίμων 
εκτυπωτών- φωτοτυπικών- πολυμηχανημάτων -
φαξ/και ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης – ΠΑΜΘ, για 
εικοσιτέσσερις (24) μήνες, προϋπολογισμού έως 
του ποσού των 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%», σύμφωνα με την 04/2020 Διακήρυξη 
(ΑΔΑ: 6Υ997ΛΒ-ΣΧΛ). 

65. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ' αριθμ. 141/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ως προς την συγκρότηση 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 
"Ενίσχυση αντιπλημμυρικής προστασίας 
κάμπου Θυμαριάς Τυχερού Φυλαχτού. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 141/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. ως προς την συγκρότηση της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου "Ενίσχυση αντιπλημμυρικής 
προστασίας κάμπου Θυμαριάς Τυχερού Φυλαχτού. 

66. Εισήγηση για την έγκριση 
αντικατάστασης μέλους επιτροπής 
παραλαβής, της παροχής υπηρεσιών: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Μ.Τ. 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΡΔΑ», με 
προϋπολογισμό 111.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α., 
χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό 
του ενάριθμου έργου 2014ΕΠ53100007 της 
ΣΑΕΠ 531 του Π.Δ.Ε.: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΟΤΕ ΚΛΠ) (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2008ΣΕ03100003)». 
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Εγκρίνει την αντικατάσταση μέλους επιτροπής 
παραλαβής, της παροχής υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Μ.Τ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΡΔΑ», με προϋπολογισμό 111.600,00 
ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από τον 
Προϋπολογισμό του ενάριθμου έργου 
2014ΕΠ53100007 της ΣΑΕΠ 531 του Π.Δ.Ε.: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΕ ΚΛΠ) (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 2008ΣΕ03100003)». 



 
 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                                 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  

 
                                                                                                

65. 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 4.075,60 
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Εγκρίνει το 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 με Ε.Δ.Χ. 
αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος 2020-2021, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.075,60 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 


