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ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30-07-2021 
 

                
 
                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 19/2021 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 του 
Πρακτικού 1 της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών του  συνοπτικού 
διαγωνισμού 1/2021 βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής για τη δράση: «Καταγραφή, 
ανάδειξη και προβολή παραδοσιακών 
γεφυριών Π.Ε. Δράμας» συνολικού 
προϋπολογισμού 50.000,00 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 7 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει το Πρακτικό 1 της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 
του  συνοπτικού διαγωνισμού 1/2021 βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για τη 
δράση: «Καταγραφή, ανάδειξη και προβολή 
παραδοσιακών γεφυριών Π.Ε. Δράμας» 
συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση ένταξης του 
έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή του κόμβου 
ΣΟΦΤΕΞ και μετατροπή του σε κυκλικό» στο 
Ε.Π «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-
2020» με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης 
οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού 
δικτύου Π.Α.Μ.Θ. δράση 7Β.16.1» 
προϋπολογισμού έργου 900.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει την ένταξη του έργου με τίτλο: 
«Ανακατασκευή του κόμβου ΣΟΦΤΕΞ και 
μετατροπή του σε κυκλικό» στο Ε.Π 
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» 
με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού δικτύου 
Π.Α.Μ.Θ. δράση 7Β.16.1» προϋπολογισμού 
έργου 900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

3. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και 
συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού και 
αξιολόγησης ενστάσεων που αφορούν την 
σύμβαση προμηθειών: «Επισκευή, 
αποκατάσταση βλαβών, ανακατασκευή 
μερών και επαναφορά σε πλήρη λειτουργία, 
των εκτός λειτουργίας αναβατήρων του Χ.Κ. 
Φαλακρού», προϋπολογισμού 725.920,80 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, περίληψης 
διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών 
διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων 
που αφορούν την σύμβαση προμηθειών: 
«Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, 
ανακατασκευή μερών και επαναφορά σε 
πλήρη λειτουργία, των εκτός λειτουργίας 
αναβατήρων του Χ.Κ. Φαλακρού», 
προϋπολογισμού 725.920,80 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. 
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Εγκρίνει  τις δαπάνες υποχρεώσεων του 
έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και τη διάθεση πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού. 

5.   Εισήγηση για την έγκριση της εκτέλεσης 
του έργου μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας από 1-03-2021 έως 30-06-2021  
κατά εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρο 33 του 
Ν. 4713/2020 (Α΄147), συνολικού 
προϋπολογισμού 188.626,64 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει  την εκτέλεση του έργου 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας από 1-
03-2021 έως 30-06-2021  κατά εφαρμογή 
της παρ. 3 του άρθρο 33 του Ν. 4713/2020 
(Α΄147), συνολικού προϋπολογισμού 
188.626,64 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

6. Εισήγηση για την έγκριση αποδοχής 
χρηματικής δωρεάς της εταιρείας με την 
επωνυμία «Trans Adriatic Pipeline AG» έως - 
κατ’ ανώτατο όριο - 90.000,00 ευρώ προς τη 
Περιφέρεια Α.Μ.Θ. για την εκπόνηση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
το έργο άρδευσης στα Τενάγη των Φιλίππων 
Καβάλας. 
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Εγκρίνει την αποδοχή χρηματικής δωρεάς 
της εταιρείας με την επωνυμία «Trans 
Adriatic Pipeline AG» έως - κατ’ ανώτατο 
όριο - 90.000,00 ευρώ προς τη Περιφέρεια 
Α.Μ.Θ. για την εκπόνηση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο 
άρδευσης στα Τενάγη των Φιλίππων 
Καβάλας. 
 

7.  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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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 1 κατά) 

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

8.  Εισήγηση για την έγκριση άσκησης 
έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής κατά της με αριθμό Α20/2021 
οριστικής απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής που 
αφορά την καταβολή αποζημίωσης σε 
πολίτες λόγω παραλείψεων των αρμοδίων. 

    475 

Εγκρίνει την άσκηση έφεσης ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά της 
με αριθμό Α20/2021 οριστικής απόφασης 
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής που αφορά την καταβολή 
αποζημίωσης σε πολίτες λόγω 
παραλείψεων των αρμοδίων. 
 

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

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

10.  Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης 
της  πίστωσης ποσού 30.000,00 ευρώ της 
δράσης: «Διεθνή τουρνουά badminton 2021 
σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική 
Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων 
Αντιπτέρισης» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια 
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Έβρου. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει  την εξειδίκευση της  πίστωσης 
ποσού 30.000,00 ευρώ της δράσης: 
«Διεθνή τουρνουά badminton 2021 σε 
συνδιοργάνωση με την Ελληνική 
Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων 
Αντιπτέρισης» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια 
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Έβρου. 
 



11.  Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 390/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 
390/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 
κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής της 
εταιρείας με την επωνυμία 
«ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. 
ΟΕ» που στρέφεται κατά της Π.Α.Μ.Θ., για 
την αναστολή εκτελέσεως της με αριθμό 
187/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της 
Π.Α.Μ.Θ. στους δικηγόρους Αναγνώστου 
Ελένη ή/και Γούναρη Κωνσταντίνο. 
 

13.  Εισήγηση για την: Α.  Έγκριση των όρων 
και τη σύναψη της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης 
και της Π.Α.Μ.Θ. για την υλοποίηση του 
έργου: «Αγροτική Οδοποιία και καθαρισμός 
ρεμάτων», με προϋπολογισμό 58.826,94 
ευρώ με Φ.Π.Α., Β. Τον ορισμό εκπροσώπου 
της Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του, 
που θα συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης και Γ. Την εξουσιοδότηση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου για την 
υπογραφή της. 
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Εγκρίνει: Α) τους όρους και τη σύναψη της 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Σαμοθράκης και της Π.Α.Μ.Θ. για 
την υλοποίηση του έργου: «Αγροτική 
Οδοποιία και καθαρισμός ρεμάτων», με 
προϋπολογισμό 58.826,94 ευρώ με Φ.Π.Α., 
Β) τον ορισμό εκπροσώπου της 
Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του, που 
θα συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης και Γ) την εξουσιοδότηση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου για την 
υπογραφή της. 
 

14.  Εισήγηση για την: Α.  Έγκριση των όρων 
και τη σύναψη της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης 
και της Π.Α.Μ.Θ. για την υλοποίηση του 
έργου: «Επισκευή στέγης Γυμνασίου – 
Λυκείου Σαμοθράκης», προϋπολογισμού 
65.780,87 ευρώ με Φ.Π.Α », Β. Τον ορισμό 
εκπροσώπου της Περιφέρειας με τον 
αναπληρωτή του, που θα συμμετέχει στην 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης και Γ. Την 
εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Έβρου για την υπογραφή της. 
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Εγκρίνει: Α) τους  όρους και τη σύναψη της 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Σαμοθράκης και της Π.Α.Μ.Θ. για 
την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή 
στέγης Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης», 
προϋπολογισμού 65.780,87 ευρώ με Φ.Π.Α 
», Β) τον ορισμό εκπροσώπου της 
Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του, που 
θα συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης και Γ) την εξουσιοδότηση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου για την 
υπογραφή της. 
 

15.  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  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(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 
τη διάθεση πιστώσεων του 
προϋπολογισμού 2021. 
 

16.  Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 418/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής 
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Εγκρίνει  την τροποποίηση της με αριθμό 
418/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής 
 



17. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης 
της πίστωσης ποσού ύψους μέχρι 1.400,00 
ευρώ του πίνακα δαπανών, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης: 
«Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. 
Ροδόπης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ανατολικορωμυλιωτών στην εκδήλωση με 
τίτλο: «4η γιορτή τρύγου 2021» που θα 
πραγματοποιηθεί στις 16-09-2021 στην 
κεντρική πλατεία της Κομοτηνής. 
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Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης 
ποσού ύψους μέχρι 1.400,00 ευρώ του 
πίνακα δαπανών, στο πλαίσιο υλοποίησης 
της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης: 
«Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. 
Ροδόπης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ανατολικορωμυλιωτών στην εκδήλωση με 
τίτλο: «4η γιορτή τρύγου 2021» που θα 
πραγματοποιηθεί στις 16-09-2021 στην 
κεντρική πλατεία της Κομοτηνής. 
 

18.  Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων 
της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 
του Ν.4412/16 για την ανάθεση υπηρεσιών 
καθαρισμού κτηρίων της Π.Α.Μ.Θ. και της 
Π.Ε. Ροδόπης για το 2021 (έως την 
ολοκλήρωση της τρέχουσας διαγωνιστικής 
διαδικασίας) εκτιμώμενης αξίας έως 
28.000,00 ευρώ και Β. Του. Του ορισμού της 
Επιτροπής Διενέργειας της 
διαπραγμάτευσης. 
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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: Α) τους όρους της πρόσκλησης 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/16 
για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού 
κτηρίων της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης 
για το 2021 (έως την ολοκλήρωση της 
τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας) 
εκτιμώμενης αξίας έως 28.000,00 ευρώ και 
Β) του ορισμού της Επιτροπής Διενέργειας 
της διαπραγμάτευσης. 
 

19.  Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων 
της διακήρυξης εφαρμογής δυναμικού 
συστήματος - Δ.Σ.Α (άνω των ορίων) για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης για τα έτη 2021-2022-2023  και 
2024 και Β. Της συγκρότησης των σχετικών 
γνωμοδοτικών οργάνων. 
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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:  Α) τους όρους της διακήρυξης 
εφαρμογής δυναμικού συστήματος - Δ.Σ.Α 
(άνω των ορίων) για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης για τα έτη 2021-2022-2023  και 
2024 και Β) τη συγκρότηση των σχετικών 
γνωμοδοτικών οργάνων. 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 
κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. 
ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά σε 
διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών 
καθαριότητας κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της 
Π.Α.Μ.Θ. στους δικηγόρους Αναγνώστου 
Ελένη ή/και Γούναρη Κωνσταντίνο. 
 

21.  Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης 
και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για 
τη δημοπράτηση  μέσω  του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Υποδομές νέου Γενικού Νοσοκομείου 
Κομοτηνής (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, 
Ο.Κ.Ω.)»  υποέργο: «Κατασκευή υποδομών 
για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής», 
προϋπολογισμού 3.950.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τη διακήρυξη και συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση  μέσω  του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Υποδομές νέου Γενικού Νοσοκομείου 
Κομοτηνής (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, 
Ο.Κ.Ω.)»  υποέργο: «Κατασκευή υποδομών 
για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής», 
προϋπολογισμού 3.950.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 



22. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης προσωρινών μειοδοτών του 
διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών των 
οχημάτων – μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
Ροδόπης και της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2021». 
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Εγκρίνει  το 2ο πρακτικό αποσφράγισης 
δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προσωρινών μειοδοτών του διαγωνισμού 
της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων – 
μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και 
της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2021». 
 

23.  Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 
αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: 
«Προμήθεια πινακίδων και υλικών οδικής 
σήμανσης» προϋπολογισμού 62.527,00 
ευρώ. 

      490 

Εγκρίνει  το πρακτικό αποσφράγισης και 
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας με 
τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων και υλικών 
οδικής σήμανσης» προϋπολογισμού 
62.527,00 ευρώ. 

24.  Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 461/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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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 τροποποίηση της με αριθμό 
461/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

25.  Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 467/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 
467/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

26.  Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων 
της πρόσκλησης για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης  με τη προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με την παρ 2.γ,του 
άρθρου 32,του Ν.4412/2016 & με του 
άρθρου 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης για το έργο: 
«Αποκατάσταση βλαβών εο2 τμήμα Απαλός 
– Λουτρά Τραϊανουπόλεως μετά τις έντονες 
βροχοπτώσεις την 01-02-2021», 
προϋπολογισμού 136.592,00 ευρώ, Β. 
Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης του ως άνω 
έργου και Γ. Των προσκαλούμενων 
οικονομικών φορέων που  θα συμμετάσχουν 
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
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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: Α) τους όρους της πρόσκλησης 
για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης  με τη 
προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με την παρ 2.γ,του 
άρθρου 32,του Ν.4412/2016 & με του 
άρθρου 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης για το έργο: 
«Αποκατάσταση βλαβών εο2 τμήμα 
Απαλός – Λουτρά Τραϊανουπόλεως μετά τις 
έντονες βροχοπτώσεις την 01-02-2021», 
προϋπολογισμού 136.592,00 ευρώ, Β) τη 
συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης του ως 
άνω έργου και Γ) τους προσκαλούμενους 
οικονομικούς φορείς που  θα συμμετάσχουν 
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
 

27. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
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. 
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Εγκρίνει το 2ο 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. 
 



28.  Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 
1 της επιτροπής του διαγωνισμού για την 
διενέργεια και αξιολόγηση προσφορών του 
συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: 
«Προμήθεια τόνερ, γραφίτη, μελανιών και 
λοιπών αναλωσίμων εκτυπωτών, 
πολυμηχανημάτων, φαξ, φωτοαντιγραφικών 
μηχανών γραφείου για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. 
Δράμας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Ν. Δράμας, με 
ποσό προσφοράς 33.292,14 ευρώ. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1 της επιτροπής 
του διαγωνισμού για την διενέργεια και 
αξιολόγηση προσφορών του συνοπτικού 
Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια 
τόνερ, γραφίτη, μελανιών και λοιπών 
αναλωσίμων εκτυπωτών, 
πολυμηχανημάτων, φαξ, 
φωτοαντιγραφικών μηχανών γραφείου για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Δράμας και 
του Κ.Ε.Σ.Υ. Ν. Δράμας, με ποσό 
προσφοράς 33.292,14 ευρώ. 
 

29.  Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης 
και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000,00 
ευρώ για τη δράση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης: 
«Συνδιοργάνωση με την Φιλοπρόοδη Ένωση 
Ξάνθης της δράσης ΄΄13ο φεστιβάλ 
ανατολικής μουσικής στην Ξάνθη ΄΄». 
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Εγκρίνει την εξειδίκευση και διάθεση 
πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ για τη 
δράση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης: «Συνδιοργάνωση με 
την Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης της 
δράσης ΄΄13ο φεστιβάλ ανατολικής μουσικής 
στην Ξάνθη ΄΄». 
 

30.  Εισήγηση για την έγκριση Σύναψης 
Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 
του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του 
Δήμου Ξάνθης αναφορικά με  την υλοποίηση 
του έργου: «Ανακαίνιση Νηπιαγωγείου 
Δαφνώνα» προϋπολογισμού 50.000,00 
ευρώ. 
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Εγκρίνει τη Σύναψη Προγραμματικής  
Σύμβασης του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του 
Δήμου Ξάνθης αναφορικά με  την 
υλοποίηση του έργου: «Ανακαίνιση 
Νηπιαγωγείου Δαφνώνα» προϋπολογισμού 
50.000,00 ευρώ. 
 

31. Εισήγηση για την έγκριση του με αριθμό 
2/2021 πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης φακέλων για την έγκριση της 
εκμίσθωσης της αλιευτικής εκμετάλλευσης 
των Δημόσιων ιχθυοτροφείων «ΕΛΟΣ» και 
«ΠΤΕΛΕΑ» της Π.Ε. Ροδόπης.          
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Εγκρίνει το με αριθμό 2/2021 πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης φακέλων για την 
έγκριση της εκμίσθωσης της αλιευτικής 
εκμετάλλευσης των Δημόσιων 
ιχθυοτροφείων «ΕΛΟΣ» και «ΠΤΕΛΕΑ» της 
Π.Ε. Ροδόπης.          

 
32. 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  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει τις μετακινήσεις του  κ. Γεώργιου 
Παπαδόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη 
Δράμας και του κ. Κωνσταντίνου Αντωνιάδη  
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καβάλας,  
 

33. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης, σχολικού έτους 2021-22, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 51.146,97 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης, με 
τη  διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 4 κατά) 

 
Εγκρίνει την ανάθεση  δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης 
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, 
σχολικού έτους 2021-22, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 51.146,97 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 
δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης, με τη  διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης. 
 

34. Εισήγηση για την  έγκριση  εξειδίκευσης 
και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 

(Με ψήφους 7 υπέρ  και 4 κατά) 
 



 
 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                                 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  

 
                                                                                                

Ροδόπης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ./ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» 
(Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. έτους 2021, συνεχιζόμενο έργο από 
το έτος 2020), Κωδικός δράσης 204101007, 
ΚΑΕ 9899, Πηγή χρηματοδότησης ΑΔ. 
ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛ., Μέγιστος προϋπολογισμός 
24.800,00  ευρώ). 

Εγκρίνει την  εξειδίκευση και υλοποίηση της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ./ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» 
(Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. έτους 2021, συνεχιζόμενο έργο από 
το έτος 2020), Κωδικός δράσης 204101007, 
ΚΑΕ 9899, Πηγή χρηματοδότησης ΑΔ. 
ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛ., Μέγιστος προϋπολογισμός 
24.800,00  ευρώ). 
 

35. Εισήγηση για την έγκριση  εξειδίκευσης 
και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Ροδόπης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΑΚΙΚΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2021» 
(Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. έτους 2021, Κωδικός δράσης 
 214101003, ΚΑΕ 9899, Πηγή 
χρηματοδότησης ΑΔ. ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛ., 
Μέγιστος προϋπολογισμός 30.000,00 ευρώ). 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 4 κατά) 

 
Εγκρίνει την  εξειδίκευση και υλοποίηση της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης 
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2021» (Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
έτους 2021, Κωδικός δράσης  214101003, 
ΚΑΕ 9899, Πηγή χρηματοδότησης ΑΔ. 
ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛ., Μέγιστος προϋπολογισμός 
30.000,00 ευρώ). 
 

36. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης 
και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Έβρου «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 2021» (Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
έτους 2021, Κωδικός δράσης 211002006, 
ΚΑΕ 9899, Πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ., μέγιστου προϋπολογισμού 
30.000,00 ευρώ) 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 4 κατά) 

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση και υλοποίηση της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου 
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 2021» (Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
έτους 2021, Κωδικός δράσης 211002006, 
ΚΑΕ 9899, Πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ., μέγιστου προϋπολογισμού 
30.000,00 ευρώ). 

37. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και 
συγκρότησης επιτροπής  διαγωνισμού για 
την  δημοπράτηση  μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: "Εργασίες 
συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του 
ορεινού όγκου Ν. Καβάλας»" 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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(Με ψήφους 7 υπέρ  και 4 κατά) 

 
Εγκρίνει την διακήρυξη και την συγκρότηση 
επιτροπής  διαγωνισμού για την  
δημοπράτηση  μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
"Εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. 
Καβάλας»" προϋπολογισμού 1.000.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 


