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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   23 - 9 - 2016 
 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   37/2016  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 διάθεσης 
πίστωσης δαπανών των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Δράμας οικ. Έτους 2016. 
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης δαπανών οικ. 
έτους 2016 των υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας . 

 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 
381/2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση  της υπ΄αριθμ. 
381/2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 

3. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Καβάλας οικ. έτους 2016 και 
προέγκρισης διάθεσης πίστωσης 
δαπανών των Υπηρεσιών της Π.Ε 
Καβάλας οικ. έτους 2017 και 2018. 
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης δαπανών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας οικ. έτους 2016 
και προέγκρισης διάθεσης πίστωσης δαπανών 
των Υπηρεσιών της Π.Ε Καβάλας οικ. έτους 
2017 και 2018. 

 

4. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 
της επιτροπής διενέργειας του 
ανοιχτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Επισκευή – συντήρηση 
οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
1.000.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας του ανοιχτού, μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση 
οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 1.000.000,00 ευρώ και συγκεκριμένα 
την ανάδειξη ως αναδόχου του έργου την 
εργοληπτική επιχείρηση «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με ποσοστό 
έκπτωσης: τριάντα εννέα και δέκα οκτώ τοις 
εκατό (39,18%) επί των τιμών του τιμολογίου 
της μελέτης. 

 
5. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 

πίστωσης δαπανών των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Ξάνθης οικονομικού έτους 
2016. 
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης των δαπανών 
της Π. Ε. Ξάνθης  από τον προϋπολογισμό του 
2016  της Π.Ε. Ξάνθης . 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 3/2016 
απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης 
3/2016 της Οικονομικής Επιτροπής. 
 



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

8. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 
Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου ανάθεσης 
υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της 
Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου για αστική ευθύνη (σωματικές 
βλάβες και υλικές ζημιές) συνολικού 
προϋπολογισμού 22.000,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει το πρακτικό Νο3 της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου ανάθεσης υπηρεσιών 
ασφάλισης οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ. – 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για αστική 
ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) 
συνολικού προϋπολογισμού 22.000,00 
ευρώ.(προϋπολογισμός δαπάνης 20.500,00 €, 
ποσό προαίρεσης 1.500,00 €) σύμφωνα με το 
οποίο αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης  

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

10. Εισήγηση για την εκδίκαση ένστασης 
κατά του πρακτικού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου και έγκριση 
του πρακτικού διαγωνισμού του 
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.», υποέργο: 
«Αποκατάσταση βλαβών και εργασίες 
βελτίωσης της επαρχιακής οδού Ν. 
Καλλυντήριο - Οργάνη».             
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     ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α 
Π ΛΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 6 υπέρ  και 2 παρών) 
 
Α) Απορρίπτει την Ένσταση που υπέβαλε η 
εταιρεία «Π.Β. ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ Α.Ε.» κατά του 
πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου και έγκριση του πρακτικού 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.», υποέργο: 
«Αποκατάσταση βλαβών και εργασίες 
βελτίωσης της επαρχιακής οδού Ν. 
Καλλυντήριο - Οργάνη».             
Β) Εγκρίνει: το συνημμένο Πρακτικό του 
Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.», 
υποέργο: «Αποκατάσταση βλαβών και 
εργασίες βελτίωσης της επαρχιακής οδού Ν. 
Καλλυντήριο - Οργάνη» και την ανάδειξη ως  
αναδόχου του έργου την εργοληπτική 
επιχείρηση  «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» 
με έκπτωση 40,00 %,. 

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

 

- 

Αποσύρεται 

12. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης 
της υπ. αριθμ’ 536/2016 απόφασης 
της Οικονομικής επιτροπής. 
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Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 536/2016 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
νέων δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου για 
τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 
& 2018-2019 με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης. 
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Εγκρίνει την ανάθεση νέων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου για τα 
σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-
2019 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 



 
                                                                                          
 
     

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

             ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

14. Εισήγηση για την έγκριση του 
3ου πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας: «Επιθεώρηση των εν 
λειτουργία αναβατήρων και εκτίμηση 
βλαβών και απαιτούμενων ενεργειών  
αποκατάστασης των αναβατήρων σε 
ακινησία -«Παροχή υπηρεσιών 
εμπειρογνώμονα στα πλαίσια της 
υποχρεωτικής ειδικής επιθεώρησης 
των  αναβατήρων του Χ.Κ. Φαλακρού 
– έλεγχος και επιθεώρηση πενταετίας 
αναβατήρων Χ.Κ. Φαλακρού, έτους 
2016», προϋπολογισμού μελέτης 
χωρίς Φ.Π.Α. 58.920,96 ευρώ. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
   (Με ψήφους  5 υπέρ  και  3 παρών) 
Εγκρίνει  το συνημμένο  3ο Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: 
«Επιθεώρηση των εν λειτουργία αναβατήρων 
και εκτίμηση βλαβών και απαιτούμενων 
ενεργειών  αποκατάστασης των αναβατήρων 
σε ακινησία -«Παροχή υπηρεσιών 
εμπειρογνώμονα στα πλαίσια της 
υποχρεωτικής ειδικής επιθεώρησης των  
αναβατήρων του Χ.Κ. Φαλακρού – έλεγχος και 
επιθεώρηση πενταετίας αναβατήρων Χ.Κ. 
Φαλακρού, έτους 2016», προϋπολογισμού 
μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. 58.920,96 ευρώ.και την 
συνέχιση της δημοπρασίας με την υποβολή 
του φακέλου των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 11Α της Προκήρυξης από τον 
υποψήφιο ανάδοχο και τον έλεγχό αυτών για 
την κατακύρωση του διαγωνισμού. 
 


