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Του  Πρακτικού αριθ. 38/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 669/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 19.988,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 
της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ 
Έβρου: «Δαπάνες απεγκατάστασης 31 λειτουργικών αντλητικών συγκροτημάτων με σκοπό την 
προστασία τους από επικείμενα πλημμυρικά φαινόμενα και επανεγκατάσταση τους». 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ έγινε με τηλεδιάσκεψη 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του  Ν.4954/9-7-2022  
«Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων 
εποπτευόμενων  νομικών  τους προσώπων  κατά  το  διάστημα  ισχύος των  μέτρων  αποφυγής  της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/281292/3827/21/09/2022 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.  
   Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Κουρτίδης 
Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) Γαλανόπουλος Δημήτριος 
αναπληρωματικό μέλος, 4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 6) Εξακουστός 
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος και  7) ) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 2) 
Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 4) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
 μέλος,  5) Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και 6) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και 
κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εφτά μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Από το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε προσωρινά ο Πρόεδρος της οικονομικής 
επιτροπής Πολίτης Αλέξιος και καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος 
Κουρτίδης. 
Κατά την συζήτηση του 6ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος. 
Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος. 
Κατά την συζήτηση του 13ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της 
οικονομικής επιτροπής Γρανάς Αρχέλαος. 
Κατά την συζήτηση του 20ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 669: Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 270562/15249/12-09-2022 έγγραφό της, έθεσε 
υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Του ΠΔ144/10 (ΦΕΚ 237 Α/27-12-2010) : Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» και την υπ’αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) σχετική του Υπουργείου 
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και 
παροχή οδηγιών». 
4. Την αριθ. Δ.Οοικ.3000/27.09.2017 (ΦΕΚ3948/τ.Β’/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης «Ορισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης ως χωριστών επιχειρησιακών μονάδων ανεξαρτήτως υπεύθυνων για τη σύναψη συμβάσεων». 
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5. Την υπ΄ αριθμ.ΔΔ.οικ.1327/30.3.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους  προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 1026/Β΄/13-4-2016) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
6. Την υπ΄ αριθμ.ΔΔ.οικ.366784/59081/29.12.2021 (ΦΕΚ 1125/ΥΟΔΔ/31-12-21) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και υπευθύνων τομέων 
δράσεως στην ΠΑΜΘ»  
7. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
8. Την αριθ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ1781/τ.Β’/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και    Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
9.  Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α’/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και   Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο  118, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
10. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36/α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 57157/1103/9.5.2016 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Π.Α.Μ.Θ  «2η Εσωτερική Εγκύκλιος ένταξης, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται 
και υλοποιούνται  σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ, τα οποία εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της  
Π.Α.Μ.Θ και στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης» και το υπ’αριθμ. 57/2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Αναπτυξιακου Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ «3η Εσωτερική Εγκύκλιος ένταξης διαχείρισης και 
παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται  σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ, τα οποία 
εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της  Π.Α.Μ.Θ και στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης», την υπ΄ 
αρίθμ.ΔΔΟΙΚ.5923/2019 εγκύκλιο και το υπ΄ αρίθμ 61/2021 έγγραφο της Γενικής  Δ/νσης Ε.Λ 
12. Την υπ’αριθμ.104/2019  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, εκλογή μελών «τακτικών και αναπληρωματικών» της Οικονομικής Επιτροπής 
13. Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 725  Υ.Ο.Δ.Δ./12.09.2019) 
14. Την υπ’αριθμ. 101/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση 4ης τροποποίησης  του 
Ετήσιου προγράμματος δράσης  2022 της ΠΑΜΘ». 
15.  Το γεγονός ότι η δράση εντάσσεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του  2022 με φορέα υλοποίησης 
τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου και υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις πηγή 
χρηματοδότησης : ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 
16. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας κατά το μέρος που αφορά την παρούσα 
διαγωνιστική διαδικασία. 
17. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 
18. Την ανάγκη υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης στην Περιφερειακή  Ενότητα Έβρου. 
19. Τα παρακάτω στοιχεία, 
  
Περιγραφή του έργου και αιτιολόγηση: Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η απεγκατάσταση 
τριάντα ένα (31) λειτουργικών αντλητικών συγκροτημάτων του ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου, με σκοπό την 
προστασία τους από επικείμενα πλημμυρικά φαινόμενα και η επανεγκατάσταση τους με την εξάλειψη 
ύπαρξης των δυσμενών καταστάσεων των αναχωμάτων της περιοχής του Ερυθροποτάμου.  Επειδή τα 
αναχώματα της περιοχής Ερυθροποτάμου έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες λόγω των πλημμυρικών 
φαινομένων του 2021, τα οποία  δεν πρόλαβαν  επισκευαστούν από την ΠΑΜΘ κρίθηκε αναγκαίο η 
απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση των αντλητικών  συγκροτημάτων του ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου. Μία 
τέτοια ενέργεια έχει σκοπό την προστασία των  31 αντλητικών συγκροτημάτων του ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου 
από βλάβες που θα μπορούσαν να υποστούν σε μια δεδομένη πλημμύρα. Μια ενδεχόμενη βλάβη θα 
επέφερε επιπλέον κόστος συντήρησης το οποίο θα μετακυλούσε στους αγρότες της περιοχής. Η 
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συντήρηση των αναχωμάτων είναι αρμοδιότητας της ΠΑΜΘ και αφού αυτή δεν πρόλαβε να  
πραγματοποιηθεί, η δαπάνη βαρύνει την ΠΑΜΘ. 
Χρονικό διάστημα πραγματοποίησης του έργου: 10 μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης  
Τόπος υλοποίησης του έργου: Περιοχή αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου 
Ανάλυση δαπάνης του έργου: 

α/α Περιγραφή δαπάνης Ποσό με Φ.Π.Α. 24% (ευρώ) 

1  Απεγκατάσταση τριάντα ένα (31) λειτουργικών αντλητικών 
συγκροτημάτων του ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου 

10.000,00 

2 Επανεγκατάσταση τριάντα ένα (31) λειτουργικών αντλητικών 
συγκροτημάτων του ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου 

9.988,80 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ  19.988,80 

Πρόγραμμα: Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ΠΑΜΘ έτους 2022. 
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
CPV: 76492000-8  (Ανέλκυση ή καθέλκυση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος) 
Τρόπος εκτέλεσης: Διαγωνιστική διαδικασία της Απευθείας ανάθεσης.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 19.988,80 € (με ΦΠΑ) της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου : «Δαπάνες απεγκατάστασης 31 
λειτουργικών αντλητικών συγκροτημάτων με σκοπό την προστασία τους από επικείμενα πλημμυρικά 
φαινόμενα και επανεγκατάσταση τους», Ειδικού Φορέα 04.071 και ΚΑΕ 04.071. 9776.0001,  Κωδικό 
Δράσης 201002013  με CPV: 76492000-8  (Ανέλκυση ή καθέλκυση υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήματος) όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 19.988,80 € (με ΦΠΑ) της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου: «Δαπάνες απεγκατάστασης 31 
λειτουργικών αντλητικών συγκροτημάτων με σκοπό την προστασία τους από επικείμενα πλημμυρικά 
φαινόμενα και επανεγκατάσταση τους», Ειδικού Φορέα 04.071 και ΚΑΕ 04.071. 9776.0001,  Κωδικό 
Δράσης 201002013  με CPV: 76492000-8  (Ανέλκυση ή καθέλκυση υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήματος) όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω. 
 
Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  669/2022. 
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