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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   24 - 8 - 2016 
 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   32/2016  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 της αριθμ. 
πρωτ. οικ4055/10-8-2016 (ΑΔΑ: ΨΟΚΨ7ΛΒ-
ΓΓΔ) απόφασης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ που 
αφορά την παραχώρηση του ΚΗΗ 6545 
οχήματος της ΠΑΜΘ στην Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 
10-8-2016 μέχρι 30-9-2016. 

599 

Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. οικ4055/10-8-2016 (ΑΔΑ: 
ΨΟΚΨ7ΛΒ-ΓΓΔ) απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ 
που αφορά την παραχώρηση του ΚΗΗ 6545 
οχήματος της ΠΑΜΘ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 10-8-2016 
μέχρι 30-9-2016. 

2. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Δράμας οικ. Έτους 2016. 
 600 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης δαπανών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας  οικ. έτους 2016. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας 
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων για ένα έτος και δέσμευσης 
πιστώσεων που θα βαρύνουν το έτος 2017 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. Δράμας) 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 273.754,80 ευρώ. 
 

601 

Εγκρίνει την διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς 
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων για ένα έτος και δέσμευσης 
πιστώσεων που θα βαρύνουν το έτος 2017 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. Δράμας) 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 273.754,80 ευρώ. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 
4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών του έργου: «Μεταφορά νερού για 
ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα» 
αναδόχου «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.». 
 

602 

Εγκρίνει την χορήγηση  4ης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης εργασιών του έργου: «Μεταφορά νερού 
για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα» 
αναδόχου «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.». 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 
2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών του έργου: «Παράλληλα έργα 
αναδασμού αγροκτήματος Κουδουνιών Π.Ε. 
Δράμας» αναδόχου «Ι.ΤΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». 
 

603 

Εγκρίνει την χορήγηση  2ης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης εργασιών του έργου: «Παράλληλα έργα 
αναδασμού αγροκτήματος Κουδουνιών Π.Ε. 
Δράμας» αναδόχου «Ι.ΤΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Καβάλας οικ. έτους 2016. 
 

604 
Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης δαπανών των 
υπηρεσιών της Π.Ε Καβάλας οικ. έτους 2016 . 
 
 



7. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 549/2016 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

605 
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 549/2016 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 193/2016 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

606 
Εγκρίνει την τροποποίηση  της υπ΄ αριθμ. 193/2016 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

9. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 344/2016 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

607 
Εγκρίνει την τροποποίηση  της υπ΄ αριθμ. 344/2016 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.- Π.Ε. 
Καβάλας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με την 
προσφυγή της Στεργιανής Σωτηριάδου κατά 
της υπ΄αριθμ. 10/4779(27-10-2009) απόφασης 
του Νομάρχη Καβάλας που αφορά επιβολή 
προστίμου.  
 

608 

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

11. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 
3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο 
Δήμου Ορφανού» (Β΄ Φάση) αναδόχου 
«ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.». 
 

609 

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης εργασιών του έργου: «Αλιευτικό 
καταφύγιο Δήμου Ορφανού» (Β΄ Φάση) αναδόχου 
«ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.». 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 
1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών του έργου: «Εγγειοβελτιωτικά έργα 
περιοχής Νέστου» αναδόχου «ΜΕΔΟΥΣΑ 
Α.Ε.». 
 

610 

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης εργασιών του έργου: «Εγγειοβελτιωτικά 
έργα περιοχής Νέστου» αναδόχου «ΜΕΔΟΥΣΑ 
Α.Ε.». 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 
του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Επείγουσες 
αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις Π.Ε. Θάσου» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 20.000,00 ευρώ. 
 

611 

Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό  του διαγωνισμού 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«Επείγουσες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις Π.Ε. 
Θάσου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 20.000,00 
ευρώ. 

14. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ξάνθης οικονομικού έτους 2016. 
 

612 
Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης δαπανών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης οικονομικού έτους 
2016 . 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού 3 διαπραγμάτευσης δρομολογίου 
Α/Α 41 της ομάδας 6 του παραρτήματος Α΄ της 
4/2016 Διακήρυξης (ΑΔΑ:ΩΗ1Θ7ΛΒ-ΛΗΘ) του 
ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημοσίου 
διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ξάνθης για τα σχολικά έτη 2016-2017, 
2017-2018, 2018-2019. 
 

613 

Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό 3 
διαπραγμάτευσης δρομολογίου Α/Α 41 της ομάδας 
6 του παραρτήματος Α΄ της 4/2016 Διακήρυξης 
(ΑΔΑ:ΩΗ1Θ7ΛΒ-ΛΗΘ) του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης για τα σχολικά έτη 2016-
2017, 2017-2018, 2018-2019. 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Έβρου οικονομικού έτους 2016.     
 

614 

Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης δαπανών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου οικονομικού έτους 
2016 . 
 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
και τευχών δημοπράτησης και ορισμού 
επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: 
«Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου 
Σαμοθράκης» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
400.000,00 ευρώ χρηματοδοτούμενο από 

615 

Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης και τον ορισμό  
της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: 
«Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου 
Σαμοθράκης» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
400.000,00 ευρώ χρηματοδοτούμενο από 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 



 
                                                                                          

 
                                                                                             O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.  

 
 

                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
 

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων με τίτλο: «Επισκευή και 
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση 
του έργου με ΚΑΕ 2012ΕΠ03100000» και νέο 
ΚΑΕ 2014 ΕΠ53100006». 
 

Επενδύσεων με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου με 
ΚΑΕ 2012ΕΠ03100000» και νέο ΚΑΕ 2014 
ΕΠ53100006». 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης των δαπανών έτους 2016 της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης.  
 

616 

Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης των δαπανών έτους 
2016 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης 
και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης. 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 
1ης Φάσης της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για 
τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό που αφορά την «Παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (Γ. Κακουλίδη 1 – Κομοτηνή) για 
διάστημα 24ων μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης», συνολικού προϋπολογισμού 
43.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

617 

Εγκρίνει  το συνημμένο πρακτικό 1ης Φάσης της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών για τον ηλεκτρονικό 
δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά 
την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού 
κτιρίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (Γ. Κακουλίδη 1 – Κομοτηνή) για διάστημα 
24ων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης», 
συνολικού προϋπολογισμού 43.200,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της 540/2016 απόφασης της 
Οικονομικής επιτροπής που αφορά τον τελικό  
πίνακα οριστικών αναδόχων του διαγωνισμού 
«Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης, για τα 
σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-
2018, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή και με δυνατότητα προαίρεσης», 
συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
3.806.143,66 ευρώ 

618 

Εγκρίνει την τροποποίηση της 540/2016 απόφασης 
της Οικονομικής επιτροπής που αφορά τον τελικό  
πίνακα οριστικών αναδόχων του διαγωνισμού 
«Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης, για τα 
σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με 
δυνατότητα προαίρεσης», συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 3.806.143,66 ευρώ 

21. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης ύψους 2.100,00 ευρώ για την 
κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού 
προϋπολογισμού του Φεστιβάλ Νεολαίας 2016 
και λοιπών συνοδευτικών εκδηλώσεων  
πολιτισμού στις 26 Αυγούστου 2016 στην 
Κομοτηνή, με ανοικτή συμμετοχή κοινού, σε 
συνδιοργάνωση του Συλλόγου Επιστημόνων 
Μειονότητας Δυτικής Θράκης με την 
Περιφέρεια Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Ροδόπης. 
 

619 

Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ύψους 2.100,00 
ευρώ για την κάλυψη μέρους της δαπάνης του 
συνολικού προϋπολογισμού του Φεστιβάλ 
Νεολαίας 2016 και λοιπών συνοδευτικών 
εκδηλώσεων  πολιτισμού στις 26 Αυγούστου 2016 
στην Κομοτηνή, με ανοικτή συμμετοχή κοινού, σε 
συνδιοργάνωση του Συλλόγου Επιστημόνων 
Μειονότητας Δυτικής Θράκης με την Περιφέρεια 
Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Ροδόπης. 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση του 5ου 
Α.Π.Ε.  του έργου: «Κατασκευή φράγματος 
Ιασίου Νομού Ροδόπης», αναδόχου 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ», προϋπολογισμού 
21.160.710,08 ευρώ. 
 

620 

Εγκρίνει τον 5ο Α.Π.Ε.  του έργου: «Κατασκευή 
φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης», αναδόχου 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ», προϋπολογισμού 
21.160.710,08 ευρώ. 
 

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

- 
Αποσύρει το θέμα διότι δεν υπήρξαν μετακινήσεις 
του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών και  
των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 


