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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   12 - 10 - 2016 
 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   39/2016  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 των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας οικ. Έτους 2016. 

 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της 601/2016 
απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.  
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Εγκρίνει την τροποποίηση  της 601/2016 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

3. Εισήγηση για την έγκριση ή μη, 
πρακτικού Νο 2 της επιτροπής 
αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Δράμας, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 
2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-
2019) με δικαίωμα προαίρεσης για 
τροποποίηση δρομολογίων και για 
τρίμηνη χρονική παράταση, συνολικού 
προϋπολογισμού 6.461.753,75 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. 
23% (Διακ.02/2016). 
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  ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕΙ  Κ ΑΤΑ  Π ΛΕ ΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
           (Με ψήφους 6 υπέρ , 2 κατά  και 1 λευκό) 

 
Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο.2 της 
επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Δράμας, για τα σχολικά έτη 
2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-
2019) με δικαίωμα προαίρεσης για τροποποίηση 
δρομολογίων και για τρίμηνη χρονική παράταση, 
συνολικού προϋπολογισμού 6.461.753,75 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και Φ.Π.Α. 23% (Διακ.02/2016), 
προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία με το 
άνοιγμα των οικονομικών . 

 
4. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 

δικαστικής εκπροσώπησης της 
Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Δράμας ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με 
την αίτηση ακύρωσης της 
ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ κατά της 
υπ΄αριθμ. 3653/16-11-2015 απόφασης 
του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας που 
αφορά επιβολή προστίμου και διακοπή 
λειτουργίας επιχείρησης. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στους δικηγόρους της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης Αποστολίδη Κυριάκο ή/και 
Αναγνώστου Ελένη να παρασταθούν μαζί ή 
χωριστά για για λογαριασμό της ΠΑΜΘ ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τμήμα) στις 
12-10-2016 ή οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο 
κατά την εκδίκαση της από 06-01-2016 αίτησης 
ακυρώσεως της Μαναρίδου Θεοδώρας (με αριθμό 
καταθέσεως 393/2016) κατά της με αριθμό 
3653/16-11-2015 αποφάσεως της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής 



Ενότητας Δράμας. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση προκήρυξης 
και συγκρότησης επιτροπών 
διαγωνισμού και αξιολόγησης 
ενστάσεων που αφορούν την 
υπηρεσία: «Τεχνική υποστήριξη για την  
ομαλή  και ασφαλή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων υποστήριξης 
χιονοδρομίας του Χ.Κ. Φαλακρού για 
την χιονοδρομική περίοδο 2016 – 
2017» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
258.540,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει το σχέδιο Προκήρυξης και της περίληψης 
του διαγωνισμού που αφορούν την υπηρεσία: 
«Τεχνική υποστήριξη για την  ομαλή  και ασφαλή 
λειτουργία των εγκαταστάσεων υποστήριξης 
χιονοδρομίας του Χ.Κ. Φαλακρού για την 
χιονοδρομική περίοδο 2016 – 2017» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 258.540,00 ευρώ.  
καθώς και την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού 
και αξιολόγησης ενστάσεων.  
 

6. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 
2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών του έργου: «Κατασκευή νέας 
δεξαμενής στον οικισμό Πτελέας»  
αναδόχου «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.». 

 

729 

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή νέας 
δεξαμενής στον οικισμό Πτελέας»  αναδόχου 
«ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τρεις μήνες 
μέχρι τις 19-12-2016 

 

7. 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 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση 
αποτελέσματος της δημοπρασίας του 
έργου: «Μονώσεις και λοιπές εργασίες 
κτηνιατρείου Ξάνθης» 
προϋπολογισμού δημοπράτησης με 
Φ.Π.Α. 150.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: : «Μονώσεις και λοιπές 
εργασίες κτηνιατρείου Ξάνθης» προϋπολογισμού 
δημοπράτησης με Φ.Π.Α. 150.000,00 ευρώ  €. 

 

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

10. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 
Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του επαναληπτικού, 
ηλεκτρονικού, ανοικτού, μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το 
υποέργο: «Συντήρηση – Λειτουργία 
αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα 
έτους 2016» της Π.Ε. Έβρου για 
χρονική περίοδο δώδεκα (12) μηνών 
από την υπογραφή της σύμβασης, 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 
85.126,62 ευρώ. 
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Εγκρίνει: το συνημμένο Πρακτικό Νο1 της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού, 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το υποέργο: 
«Συντήρηση – Λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής 
ποταμού Άρδα έτους 2016» της Π.Ε. Έβρου για 
χρονική περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού χωρίς 
Φ.Π.Α. 85.126,62 ευρώ 

11. 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. 

 
  

12. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
της Διακήρυξης και της περίληψης του 
Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο 
με τίτλο: «Σύνταξη μελετών Περιοχής 

- 
ΑΠΟΣΥΡΡΕΤΑΙ 
 



Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και 
σύσταση Φορέα Διαχείρισης» 
συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
45.000,00 ευρώ καθώς και των 
αρμοδίων επιτροπών. 

 
13. Εισήγηση για την έγκριση 

μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της 
Π.Α.Μ.Θ. 
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Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Καβάλας Θεοδώρου Μαρκόπουλου 

14. Εισήγηση για την επικύρωση του 
Πρακτικού της 24ης ,25ης ,26ης και 27ης 
Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.  
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Επικυρώνει τα Πρακτικά 24/2016, 25/2016 26/2016 
και 27/2016 των προηγούμενων συνεδριάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής 

 

15. Εισήγηση για την έγκριση της  
ανάθεσης νέων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα κολύμβησης, στο 
κολυμβητήριο Ορεστιάδας, με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης για το 
σχολικό έτος 2016-2017 

 
737 

Εγκρίνει  την ανάθεση των νέων δρομολογίων για 
την μεταφορά των μαθητών που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα κολύμβησης και θα μεταφέρονται στο 
κολυμβητήριο Ορεστιάδας, κατά το σχολικό έτος 
2016-2017, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και με κόστος που 
προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ 
αριθμ.24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1449/Β’/14-6-
2013), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του 
άρθρου 17 του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/19-9-
2014). 
 

16. Εισήγηση για την  έγκριση Πρακτικού 
Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της Διαδικασίας 
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης με σκοπό την επιλογή 
αναδόχων για την μεταφορά μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Έβρου, για τα 
σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 
2018-2019 και συγκεκριμένα για τα 
αδιάθετα δρομολόγια της Ομάδας 4 της 
αριθ. 06/2016 Διακήρυξης σύμφωνα με 
την πρόσκληση με αριθμ. Πρωτ. 
4335/13-09-16 (ΑΔΑ:ΩΞΤΣ7ΛΒ-4ΦΕ, 
ΑΔΑΜ:16PROC005076974) με 
συνολικό προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ 
174.071,46 ευρώ. 
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Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο1 της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχων για 
την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Έβρου, για 
τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-
2019 και συγκεκριμένα για τα αδιάθετα δρομολόγια 
της Ομάδας 4 της αριθ. 06/2016 Διακήρυξης 
σύμφωνα με την πρόσκληση με αριθμ. Πρωτ. 
4335/13-09-16 (ΑΔΑ:ΩΞΤΣ7ΛΒ-4ΦΕ, 
ΑΔΑΜ:16PROC005076974) με συνολικό 
προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ 174.071,46 ευρώ 

17. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 2 
της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών, για το Δημόσιο 
ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με 
τίτλο: «Προμήθεια 45.000 δόσεων 
εμβολίων κατά της Οζώδους 
Δερματίτιδας Βοοειδών,  για τις 
ανάγκες των κτηνιατρικών υπηρεσιών 
της Π.Α.Μ.Θ. για το έτος 2016». 
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Εγκρίνει  το συνημμένο  πρακτικό του δημόσιου, 
ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: 
«Προμήθεια 45.000 δόσεων εμβολίων κατά της 
Οζώδους Δερματίτιδας Βοοειδών για τις ανάγκες 
των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. για το 
έτος 2016».. 

 



                                                                                          
 
     
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

18. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης ποσού έως 12.500,00 ευρώ 
για την υλοποίηση της δράσης  με 
τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. στην έκθεση «World Travel 
Market 2016» που θα 
πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της 
Μεγάλης Βρετανίας από 7 έως 9 
Νοεμβρίου 2016». 
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Εγκρίνει  τη διάθεση της πίστωσης για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην Έκθεση 
«World Travel Market» 2016 που θα 
πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Μεγάλης 
Βρετανίας από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2016 με  
δαπάνη συμμετοχής σε αυτήν, (εντός του εθνικού 
περιπτέρου του ΕΟΤ), του ποσού των 12.500,00 € 
ευρώ . 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των 
όρων της διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισμού: «Προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού και 
λογισμικού λειτουργικών συστημάτων 
Η/Υ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης & Περιφερειακής 
Ενότητας Ροδόπης με προϋπολογισμό 
26.850,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 
     Β. ι. Της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού και αξιολόγησης των 
προσφορών για το Συνοπτικό 
Διαγωνισμό: «Προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού και 
λογισμικού λειτουργικών συστημάτων 
Η/Υ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης & Περιφερειακής 
Ενότητας Ροδόπης. 
 ιι. Ενστάσεων και αναπλήρωσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/16 για τον ως άνω διαγωνισμό. 

 

741 ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
                (Με ψήφους 4 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει  : Ι. Τους όρους της διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Η/Υ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης & 
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με 
προϋπολογισμό 26.850,00€ με ΦΠΑ 24%. 
  ΙΙ. Την  περίληψη της διακήρυξης. 

 
Β. Την συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμών και εισήγησης για ανάθεση ως εξής: 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση των τευχών 
και της ανάθεσης της δράσης της ΠΕ 
Καβάλας«Συνδιοργάνωση 
προωθητικής ενέργειας γενικών 
προϊόντων KAVALA EXPO» με κωδικό 
162002017 
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Εγκρίνει τις αποφάσεις ανάθεσης και έγκρισης των 
τευχών για την δράση με κωδικό 162002017 - 
«Συνδιοργάνωση προωθητικής ενέργειας γενικών 
προϊόντων Kavala Expo» 


