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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   2 - 07 - 2021 
 

                
                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 16/2021 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 των 
όρων και της περίληψης του ηλεκτρονικού 
διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού 
για τη προμήθεια υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών ελαίων για ένα έτος από την 
υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Δράμας, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 299.294,88 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

375 

Εγκρίνει τους όρους και την περίληψη του 
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού για τη προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για ένα 
έτος από την υπογραφή της σύμβασης για 
τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 299.294,88 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της με αριθμό 280/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

376 

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 
280/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

3. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
κατακύρωσης αναδόχου του έργου: 
«Συντήρηση Εθνικού & Επαρχιακού 
οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας έτους 2021-
2022» με προϋπολογισμό 500.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

377 

Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και κατακύρωσης αναδόχου 
του έργου: «Συντήρηση Εθνικού & 
Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας 
έτους 2021-2022» με προϋπολογισμό 
500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

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

378 

Εγκρίνει τις δαπάνες υποχρεώσεων του 
έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και την διάθεση πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού. 

5. Εισήγηση για την έγκριση 
εξειδίκευσης δαπάνης για τις δράσεις της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Π.Ε. Καβάλας με τίτλο: «Πολιτιστικές 
συνδιοργανώσεις της Π.Ε. Καβάλας με 
Τοπικούς Πολιτιστικούς συλλόγους και 
λοιπούς φορείς έτους 2021» συνολικού 

379 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπάνης για τις 
δράσεις της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε. Καβάλας με τίτλο: 
«Πολιτιστικές συνδιοργανώσεις της Π.Ε. 



προϋπολογισμού 9.543,50 ευρώ. 
 

Καβάλας με Τοπικούς Πολιτιστικούς 
συλλόγους και λοιπούς φορείς έτους 2021» 
συνολικού προϋπολογισμού 9.543,50 ευρώ. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας και  Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Καβάλας σχολικού 
Έτους 2020-2021 που εκτελούνται κατά 
εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 33 του 
Ν. 4713/2020 (Α΄147). 
 

380 

Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και  Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Καβάλας σχολικού Έτους 
2020-2021 που εκτελούνται κατά εφαρμογή 
της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4713/2020 
(Α΄147). 

7. 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 Λαμπίδου Στυλιανής κατά 
της με αριθμό 05/3009-2 (30/10/2019) 
απόφασης της Περιφέρειας Ανατ. 
Μακεδονίας-Θράκης που αφορά επιβολή 
προστίμου για νόθευση πετρελαίου 
κίνησης. 
 

381 
Αναθέτει ην δικαστική εκπροσώπηση της 
Π.Α.Μ.Θ. στον δικηγόρο Αποστολίδη 
Κυριάκο. 

8. 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 εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΙΤΣΟΣ Γ.-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. Ο.Ε.» 
κατά της με αριθμό 05/1224-2 
(25/06/2020) απόφασης της Περιφέρειας 
Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης που αφορά 
επιβολή προστίμου για νόθευση 
πετρελαίου κίνησης. 
 

382 
Αναθέτει ην δικαστική εκπροσώπηση της 
Π.Α.Μ.Θ. στον δικηγόρο Αποστολίδη 
Κυριάκο. 

9. Εισήγηση για την έγκριση 
ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της 
Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με τη δικαστική 
προσφυγή που υποβλήθηκε με το αίτημα 
της αναστολής της με αριθμό 157/2021 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

383 

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

10. Εισήγηση για την έγκριση του 
Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την κατασκευή του έργου: 
«Διαμόρφωση συμβολών χωμάτινων 
οδών με οδικό δίκτυο νήσου Θάσου (Β΄ 
φάση)» συνολικού προϋπολογισμού 
24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

384 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: 
«Διαμόρφωση συμβολών χωμάτινων οδών 
με οδικό δίκτυο νήσου Θάσου (Β΄ φάση)» 
συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση 
διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής 
διαγωνισμού για την  δημοπράτηση  μέσω 
του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του 
έργου: «Ασφαλτικές εργασίες στο Εθνικό 
οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» 
προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

385 

Εγκρίνει την διακήρυξη και την συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού για την  
δημοπράτηση  μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Ασφαλτικές εργασίες στο Εθνικό οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» 
προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 



  

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

386 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού κληρώσεων συγκρότησης 
Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων και 
Προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιων 
της Αναθέτουσας Αρχής, για διαγωνιστικές 
διαδικασίες της Π.Ε. Ξάνθης, έως 
30.000,00 ευρώ και έως 60.000,00 ευρώ 
(πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 και 
110 ν.4412/16), σύμφωνα με το άρθρο 50 
του Ν. 4782/2021, για το οικονομικό έτος 
2021. 
 

387 

Εγκρίνει τη συγκρότηση Τριμελούς 
Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών που 
υποβάλλονται ενώπιων της Αναθέτουσας 
Αρχής, για διαγωνιστικές διαδικασίες της 
Π.Ε. Ξάνθης, έως 30.000,00 ευρώ και έως 
60.000,00 ευρώ (πεδίο εφαρμογής των 
άρθρων 107 και 110 ν.4412/16), σύμφωνα 
με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, για το 
οικονομικό έτος 2021. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση 
ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της 
Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον  του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής (Ακυρωτική 
Διαδικασία – Β’ Τμήμα) κατά τη συζήτηση 
της αίτησης ακύρωσης της ομόρρυθμης 
εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 
ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης σχετικά με το διαγωνισμό με 
αντικείμενο  «Παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας των χώρων των κτιρίων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για τα έτη 
2021, 2022 και 2023». 
 

388 
Αναθέτει ην δικαστική εκπροσώπηση της 
Π.Α.Μ.Θ. στον δικηγόρο 

15. 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. 
 

389 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Έβρου. 

16. Εισήγηση για την έγκριση 
πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας 
Δαπάνη μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. 
Έβρου για την περίοδο Μάρτιος-Απρίλιος 
2021. 
 

390 

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής της 
υπηρεσίας Δαπάνη μεταφοράς μαθητών της 
Π.Ε. Έβρου για την περίοδο Μάρτιος-
Απρίλιος 2021. 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση 
διενέργειας πλειοδοτικής φανερής και 
προφορικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση του πρώην δημοτικού 
αναψυκτήριου που βρίσκεται στη περιοχή 
Μάκρης του Νομού Έβρου, «Ακτή 
Τσαούση». 
 

391 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει την διενέργεια πλειοδοτικής 
φανερής και προφορικής δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση του πρώην δημοτικού 
αναψυκτήριου που βρίσκεται στη περιοχή 
Μάκρης του Νομού Έβρου, «Ακτή 
Τσαούση». 

18. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για 
την άσκηση ή μη, του ενδίκου μέσου της 
αναίρεσης κατά της με αριθμό Α181/2020 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής που αφορά την 

392 

Εγκρίνει τη γνωμοδότηση για την μη άσκηση 
του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της 
με αριθμό Α181/2020 απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής που αφορά την επιβολή 



επιβολή προστίμου στο Δήμο Σαμοθράκης 
για τη δημιουργία-λειτουργία νέων ΧΑΔΑ. 
 

προστίμου στο Δήμο Σαμοθράκης για τη 
δημιουργία-λειτουργία νέων ΧΑΔΑ. 

19. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για 
την άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της 
με αριθμό Α1/2021  απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής που αφορά την επιβολή 
προστίμου για τη λειτουργία επιχείρησης 
ψυχαγωγικών παιχνιδιών χωρίς άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας της 
αρμόδιας αρχής. 
 

393 

Εγκρίνει  τη γνωμοδότηση για την μη άσκηση 
ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α1/2021  
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά την 
επιβολή προστίμου για τη λειτουργία 
επιχείρησης ψυχαγωγικών παιχνιδιών χωρίς 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της 
αρμόδιας αρχής. 

20. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του 
1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την 
επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: 
«Μελέτη κατασκευής γέφυρας Μικρού 
Δερείου» με προεκτιμώμενη αμοιβή 
362.683,23 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και Β. Της 
ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

394 

Εγκρίνει: Α. Το 1ο πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου 
εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη 
κατασκευής γέφυρας Μικρού Δερείου» με 
προεκτιμώμενη αμοιβή 362.683,23 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. και Β. Την ματαίωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

21. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του 
Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για 
την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: 
«Ανόρυξη – αντικατάσταση υφιστάμενων 
αρδευτικών γεωτρήσεων ΓΟΕΒ 
Ορεστιάδας» με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 
προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

395 

Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του 
έργου: «Ανόρυξη – αντικατάσταση 
υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων 
ΓΟΕΒ Ορεστιάδας» με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 
προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
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. 
 

396 

Εγκρίνει το 2ο 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. 

23. Εισήγηση για την έγκριση 
ανάκλησης της με αριθμό 289/2021 
απόφασης της 12ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

397 

Εγκρίνει την ανάκληση της με αριθμό 
289/2021 απόφασης της 12ης συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση των 
δαπανών του οικονομικού έτους 2021, των 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
προϋπολογισμού 2021. 
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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 
2021, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 
2021. 

25. Εισήγηση για την έγκριση – 
εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση 
της δράσης με τίτλο: «Συμμετοχή της 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 

(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 
 



Περιφέρειας ΑΜΘ στην 8η Athens 
International Tourism & Culture expo 
2021»  δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού 
συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
20.000,00 ευρώ. 
 

Εγκρίνει την έγκριση – εξειδίκευση των 
δαπανών και υλοποίηση της δράσης με 
τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ 
στην 8η Athens International Tourism & 
Culture expo 2021»  δια της Δ/νσης Διά Βίου 
Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και 
Τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 20.000,00 ευρώ. 
 

26. Εισήγηση για: Α. Την έγκριση 
συμμετοχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και 
Θάλασσα» και ειδικότερα στην πρόσκληση 
με τίτλο: «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» και Β. Την 
εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη 
Αλιευτικής Πολιτικής κ. Ανδρέα 
Καραγιώργη για την υπογραφή κάθε 
άλλου αναγκαίου εγγράφου σχετικού με 
την έγκριση και εκτέλεση του έργου. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 6 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει: Α. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αλιεία και Θάλασσα» και ειδικότερα στην 
πρόσκληση με τίτλο: «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» και Β. Την 
εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη 
Αλιευτικής Πολιτικής κ. Ανδρέα Καραγιώργη 
για την υπογραφή κάθε άλλου αναγκαίου 
εγγράφου σχετικού με την έγκριση και 
εκτέλεση του έργου. 
 

27. Εισήγηση για την έγκριση των 
όρων της περιληπτικής διακήρυξης για την 
εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης 
των Δημόσιων ιχθυοτροφείων «ΕΛΟΣ» & 
«ΠΤΕΛΕΑ» της Π.Ε. Ροδόπης. 
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Εγκρίνει τους όρους της περιληπτικής 
διακήρυξης για την εκμίσθωση της 
αλιευτικής εκμετάλλευσης των Δημόσιων 
ιχθυοτροφείων «ΕΛΟΣ» & «ΠΤΕΛΕΑ» της 
Π.Ε. Ροδόπης. 
 

28. Εισήγηση για την έγκριση του από 
9-6-21 Πρακτικού Ι αποσφράγισης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή 
επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: 
«Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής 
απόδοσης για την έδρα της Π.Ε. Ροδόπης 
(Πρώην Νομαρχία)». 
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Εγκρίνει το από 9-6-21 Πρακτικού Ι 
αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την παροχή επιστημονικής υπηρεσίας με 
τίτλο: «Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής 
απόδοσης για την έδρα της Π.Ε. Ροδόπης 
(Πρώην Νομαρχία)». 

29. Εισήγηση για την έγκριση του από 
10-6-2021 Πρακτικού Ι αποσφράγισης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή 
επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: 
«Ενεργειακή Επιθεώρηση για κατάταξη 
των κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες της 
Π.Α.Μ.Θ. αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης», 
προϋπολογισμού 15.718,89 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το από 10-6-2021 Πρακτικό Ι 
αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την παροχή επιστημονικής υπηρεσίας με 
τίτλο: «Ενεργειακή Επιθεώρηση για 
κατάταξη των κτιρίων που στεγάζουν 
υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ. αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης», προϋπολογισμού 15.718,89 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

30. Εισήγηση για την έγκριση των 
όρων Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τη 
συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του 
υποέργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση 
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Εγκρίνει τους όρους Διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και 
τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του 
υποέργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση 
ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών 



ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών 
σηματοδοτών οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης (έτους 2021)» 
προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ. 
 

σηματοδοτών οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ροδόπης (έτους 2021)» 
προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ. 

31. Εισήγηση για την έγκριση του από 
11-6-2021 Πρακτικού II (ελέγχου 
δικαιολογητικών – κατακύρωσης 
σύμβασης) 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 11-6-2021 Πρακτικό II 
(ελέγχου δικαιολογητικών – κατακύρωσης 
σύμβασης) για την επιλογή αναδόχου του 
έργου: «Αποκατάσταση φθορών γέφυρας 
ποταμού Λίσσου στην περιοχή Ξυλαγανής 
Ιμέρου» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ. 

32. Εισήγηση για την έγκριση 
πρόσληψης εποχικού προσωπικού 
δεκατεσσάρων (-14-) ατόμων, ειδικότητας 
Π.Ε Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
(ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) 
έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης της σύμβασης έως το τέλος 
του προγράμματος που  χρηματοδοτείται 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 
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Εγκρίνει την πρόσληψη εποχικού 
προσωπικού δεκατεσσάρων (-14-) ατόμων, 
ειδικότητας Π.Ε Κτηνιάτρων, με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα μέχρι 
ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του 
προγράμματος που  χρηματοδοτείται από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 
 

33. Εισήγηση για την: Α. Ακύρωση της 
με αριθμό 177/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής και Β. Έγκριση 
των όρων επικυροποιημένου σχεδίου 
διακήρυξης για την δημοπράτηση μέσω 
του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του 
έργου: «Εργασίες συντήρησης 
οδοστρωμάτων σε τμήματα των με αριθμό 
6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών 
Ν. Καβάλας». 
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Εγκρίνει: Α. την ακύρωση της με αριθμό 
177/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και Β. την έγκριση των όρων 
επικυροποιημένου σχεδίου διακήρυξης για 
την δημοπράτηση μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε 
τμήματα των με αριθμό 6, 8, 10, 11, 12 και 
13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας». 
 

34. Εισήγηση για την έγκριση 
υποβολής αίτησης διόρθωσης προδήλου 
σφάλματος ή/και κατάθεσης σχετικής 
αγωγής εφόσον δεν καταστεί δυνατή η 
διόρθωσή τους με την διαδικασία της 
διόρθωσης προδήλου σφάλματος στο 
κτηματολόγιο του αγροκτήματος Μαΐστρου 
της Π.Ε. Έβρου. 
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Εγκρίνει την υποβολή αίτησης διόρθωσης 
προδήλου σφάλματος ή/και κατάθεσης 
σχετικής αγωγής εφόσον δεν καταστεί 
δυνατή η διόρθωσή τους με την διαδικασία 
της διόρθωσης προδήλου σφάλματος στο 
κτηματολόγιο του αγροκτήματος Μαΐστρου 
της Π.Ε. Έβρου. 
 

35. Εισήγηση για την έγκριση 3ου 
πρακτικού (αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής   
Αξιολόγησης  του  ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού για την υλοποίηση του 
υποέργου 1: «Ενέργειες Προώθησης 
Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», 
συνολικού  προϋπολογισμού 2.480.124,00 
ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο: «Τουριστική Προβολή 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης». 

409 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει το 3ο πρακτικό (αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής   
Αξιολόγησης  του  ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού για την υλοποίηση του 
υποέργου 1: «Ενέργειες Προώθησης 
Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», 
συνολικού  προϋπολογισμού 2.480.124,00 
ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο της Πράξης 
με τίτλο: «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας 



 Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης». 

36. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του 
έργου: «Ενίσχυση αντιπλημμυρικής 
προστασίας κάμπου Θυμαριάς Τυχερού 
Φυλαχτού» με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με 
εκτιμώμενη αξία σύμβασης 3.103.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου 
Κατασκευής του έργου: «Ενίσχυση 
αντιπλημμυρικής προστασίας κάμπου 
Θυμαριάς Τυχερού Φυλαχτού» με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 
3.103.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

37. Έγκριση Πρακτικού I της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
μελέτης  «Οριστική μελέτη για την 
κατασκευή πεζοδρομίου στην Επαρχιακή 
οδό Νο17 Καμαριώτισσα-Σαμοθράκη 
εκτιμώμενης αξίας 59.771,12 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό I της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού μελέτης  «Οριστική 
μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίου στην 
Επαρχιακή οδό Νο17 Καμαριώτισσα-
Σαμοθράκη εκτιμώμενης αξίας 59.771,12 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

38. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της με αριθμό 299/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 
299/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής 

39. Εισήγηση για την έγκριση 
προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών 
επισκευής μηχανημάτων έργων, φορτηγών 
και επιβατικών οχημάτων λόγω έκτακτης 
ανάγκης, προϋπολογισμού 74.400,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών επισκευής μηχανημάτων έργων, 
φορτηγών και επιβατικών οχημάτων λόγω 
έκτακτης ανάγκης, προϋπολογισμού 
74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

40. Εισήγηση για την έγκριση σύναψης 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του 
έργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση 
Παρέβριων Δρομολογίων Στρατιωτικών 
Οχημάτων» , Π/Υ 1.324.976,18 ευρώ. 
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Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την 
υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση-
Αποκατάσταση Παρέβριων Δρομολογίων 
Στρατιωτικών Οχημάτων», Π/Υ 
1.324.976,18 ευρώ. 
 

41. Εισήγηση για την έγκριση 
μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών 
Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ.     
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α Π ΛΕ Ι ΟΨ Η ΦΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών 
Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 

42. Εισήγηση για την έγκριση  
εξειδίκευσης  και διάθεσης  πίστωσης 
ποσού 11.000 ευρώ για  την  δράση 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΜΤΒ»  , στα 
πλαίσια   Συνδιοργάνωσης της   
Περιφέρειας  Α.Μ.Θ.  δια  της    Δ/νσης  
Δημόσιας Υγείας  και  Κοινωνικής 
Μέριμνας   Π.Ε.  Ξάνθης  με την 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 
,την Ένωση  Ποδηλατικών  Σωματείων 
Μακεδονίας  - Θράκης με την συνεργασία  
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση και την διάθεση  
πίστωσης ποσού 11.000 ευρώ για  την  
δράση «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΜΤΒ»  , στα 
πλαίσια   Συνδιοργάνωσης της   Περιφέρειας  
Α.Μ.Θ.  δια  της    Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας  
και  Κοινωνικής Μέριμνας   Π.Ε.  Ξάνθης  με 
την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ,την Ένωση  Ποδηλατικών  
Σωματείων Μακεδονίας  - Θράκης με την 



 
 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                                 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  

 
                                                                                                

του Τοπικού  Συλλόγου  ΠΗΓΑΣΟΣ  
ΞΑΝΘΗΣ και το Δήμο Ξάνθης, Κ.Α.Ε. 
9899, Κωδικό  
Δράσης 213601010,CPV:92622000-
7(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ) 

 

συνεργασία  του Τοπικού  Συλλόγου  
ΠΗΓΑΣΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ και το Δήμο Ξάνθης, 
Κ.Α.Ε. 9899, Κωδικό  Δράσης 
213601010,CPV:92622000-7(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ) 

43. Εισήγηση για την έγκριση - 
εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση 
της δράσης «Συμμετοχή της Περιφέρειας 
ΑΜΘ στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου, Πέρα από τα 
σύνορα» συνολικού προϋπολογισμού  έξι 
χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  σύμφωνα 
με τον παραπάνω πίνακα, δια της Δ/νσης 
Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, 
Εμπορίου και Τουρισμού  σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   Κ.Α.Ε.  9899,  με 
κωδικό έργου 210001000. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει την έγκριση - εξειδίκευση των 
δαπανών και υλοποίηση της δράσης 
«Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στο 6ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Καστελλόριζου, Πέρα από τα σύνορα» 
συνολικού προϋπολογισμού  έξι χιλιάδων 
ευρώ (6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.  σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, 
δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού  σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   Κ.Α.Ε.  
9899,  με κωδικό έργου 210001000. 


