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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   46/2016  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. 

 
819 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
                    (Με ψήφους 6 υπέρ  και 3  λευκά) 
 

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

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

820 
Εγκρίνει την  διάθεση πίστωσης δαπανών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας οικονομικού έτους 
2016. 

3. Εισήγηση για την έγκριση 
κατακύρωσης στον δεύτερο κατά σειρά 
μειοδότη του διαγωνισμού για τη 
σύναψη σύμβασης του έργου: «Άρση 
καταπτώσεων οδικού δικτύου Ν. 
Καβάλας», με την επωνυμία 
«ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Ε.» προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 76.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει την κατακύρωση σύμφωνα με την 
συνημμένη εισήγηση της Υπηρεσίας στον δεύτερο 
κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού για τη 
σύναψη σύμβασης του  έργου: «Άρση 
καταπτώσεων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας», με την 
επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Ε.» 

4. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης 
και των επιτροπών του διεθνή, 
ηλεκτρονικού, ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου 
θέρμανσης για την κάλυψη των 
αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Α.Ε.Δ. 
Καβάλας) της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας για το έτος 2017 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 88.722,00 
ευρώ 
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Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης κης περίληψης 
του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης 
για την κάλυψη των αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. 
(Ο.Α.Ε.Δ. Καβάλας) της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας για το έτος 2017 προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 88.722,00 ευρώ καθώς και την συγκρότηση 
των επιτροπών 

5. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών από τον 
προϋπολογισμό 2016, 2017 και 2018 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης.                                 
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης των δαπανών της 
Π. Ε. Ξάνθης  από τον προϋπολογισμό  του 2016, 
2017 και 2018  της Π.Ε. Ξάνθης. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση αποδοχής 
της σύναψης με απ' ευθείας ανάθεση 
σύμβασης για την υλοποίηση του 
έργου το οποίο θα αφορά στη 
διενέργεια μικροβιολογικών και 

- 

Αποσύρει το θέμα διότι η απ’ ευθείας ανάθεση δεν 
επιτρέπεται να υπογράφεται από την οικονομική 
επιτροπή, παρά μόνο σε έκτακτες ανάγκες, Ν. 
4071/2012 .   
 



χημικών αναλύσεων πόσιμων και 
θαλάσσιων υδάτων της Π.Ε. Ξάνθης 

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 των δαπανών 
έτους 2016 των υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου 
οικονομικού έτους 2016 

8. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 
της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου νέων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Έβρου, στο 
κολυμβητήριο Ορεστιάδας, για το 
σχολικό έτος 2016-2017, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς 
Φ.Π.Α. 6.895,06 ευρώ. 
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Εγκρίνει: το από 10/11/2016 πρακτικό της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Έβρου, στο κολυμβητήριο 
Ορεστιάδας, για το σχολικό έτος  2016-2017, με 
συνολικό προϋπολογισμό το ποσό των 6.895,06 €  
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

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 έγκριση προμήθειας 
καυσίμων από Ν.Π.Δ.Δ της Π.Ε. 
Ροδόπης, με βάση τη χαμηλότερη τιμή, 
όπως αυτή προκύπτει από το 
Παρατηρητήριο Τιμών (με έγγραφο του 
Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης) 
κατά την ημέρα της προμήθειας, μέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου 
Ανοικτού Διεθνή Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου / 
αναδόχων για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων, για τις ανάγκες των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης για το έτος 2016».  

- 

Αποσύρει το θέμα διότι η απ’ ευθείας ανάθεση δεν 
επιτρέπεται να υπογράφεται από την οικονομική 
επιτροπή, παρά μόνο σε έκτακτες ανάγκες, Ν. 
4071/2012 .   
 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Π.Α.Μ.Θ. κατά την εκδίκαση της 
αίτησης ακυρώσεως που υπέβαλλε η 
εταιρεία «ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.» στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού: 
«Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός 
διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για 
την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για 
την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις 
ανάγκες των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ροδόπης για το έτος 2016» 
(ΑΔΑ: ΩΘΠΛ7ΛΒ-ΦΩΩ – αρ. 
διαγωνισμού 21212), την 13-12-2016, 
σύμφωνα με την από 31-08-2016 
Πράξη της Προέδρου του Β’ Τμήματος 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 
(ΑΒΕΜ: ΑΚ61/22-07-2016, Αριθμ. 
Πιν.:43). 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στους δικηγόρους της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης Αναγνώστου Ελένη ή/και 
Γούνατη Κωνσταντίνο να παρασταθούν και να 
εκπροσωπήσουν μαζί ή χωριστά την Περιφέρεια 
Α.Μ.Θ κατά την εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως 
που υπέβαλλε η ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού: «Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός 
διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή 
αναδόχου / αναδόχων για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης για το έτος 2016» 

12. Εισήγηση για την έγκριση 
μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, 828 Εγκρίνει την μετακίνηση του Περιφερειακού 

Συμβούλου Αμοιρίδη Μιχάλη, για τη συμμετοχή 



 
                                                                                          

 
                                                                                             O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.  

 
 

                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
 

Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της 
Π.Α.Μ.Θ. 

 

στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2016, 
στη Θεσσαλονίκη, που θα πραγματοποιηθεί από 
18-20 Νοεμβρίου 2016, στο Εκθεσιακό Κέντρο της 
HELEXPO., 

13. Εισήγηση για την επικύρωση του 
Πρακτικού της 39ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 829 

Επικυρώνει το Πρακτικό  39/2016  της 
προηγούμενης συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής 

 
14. Εισήγηση για την έγκριση των 

πρακτικών της επαναληπτικής 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση των 
δημοσίων ιχθυοτροφείων Λάφρας και 
Λαφρούδας της Π.Ε. Ξάνθης. 

- 

Αποσύρει το θέμα ώστε η Υπηρεσία να διαβιβάσει  
την εξώδικη πρόσκληση του Μιχαηλίδη Δημητρίου 
στην νομική Υπηρεσία,  προκειμένου να αποφανθεί  
επ’ αυτής. 
    

 
15. Εισήγηση για την έγκριση 

τροποποίησης δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης με 
λεωφορεία και ταξί για το σχολικό έτος 
2016-2017 κατά τη διάρκεια ισχύος της 
παράτασης των συμβάσεων. 

830 

Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. 
Ξάνθης με λεωφορεία και ταξί για το σχολικό έτος 
2016-2017 κατά τη διάρκεια ισχύος της παράτασης 
των συμβάσεων 

16. Εισήγηση για την έγκριση της 
παράτασης των συμβάσεων 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και 
Β//θμιας   Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης, 
σχολικού έτους 2016-2017 έως 31-12-
2016. 
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Εγκρίνει  την παράταση της εκτέλεσης των 
συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.06.2016 και 
ήδη έχουν ενεργοποιηθεί  έως 11/12/2016 και για 
το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016 (ήτοι από 
12.12.2016 έως 31.12.2016). 

17. Εισήγηση για την εκδίκαση της 
προδικαστικής προσφυγής για τον 
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». 

832 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό της  Επιτροπής  
ενστάσεων για τον 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» και 
συγκερκριμένα την απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής της εταιρίας  «INTERVET HELLAS  
A.E.» κατά της με αριθμό 739/2016 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής 

18. Εισήγηση για την έγκριση της 
παράτασης των συμβάσεων 
μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Δράμας που 
ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016, έως 31-
12-2016. 

833 

Εγκρίνει την παράταση της εκτέλεσης των 
συμβάσεων που ήταν σε ισχύει στις 30-06-2016 για 
τα παρακάτω δρομολόγια μεταφοράς μαθητών τη 
ΠΕ Δράμας έως 31/12/2016, 

19. Εισήγηση για την έγκριση τευχών 
δημοπράτησης του έργου: «Συμπλ/κές 
εργασίες για την ολοκλήρωση του 
Πνευματικού Κέντρου Μητρόπολης 
Δράμας», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
100.000,00 ευρώ 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
                    (Με ψήφους 7 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει  τα τεύχη δημοπράτησης του έργου 
«Συμπλ/κές εργασίες για την ολοκλήρωση του 
Πνευματικού Κέντρου Μητρόπολης Δράμας», 
προϋπολογισμού «100.000» € με Φ.Π.Α. και την 
συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

20. Εισήγηση για την έγκριση της δαπάνης 
του έργου «Διαδικτυακό   χωρικό 
σύστημα απεικόνισης ανάλυσης 
δεδομένων και συμβουλευτικής 
λίπανσης των εδαφών της ΠΑΜΘ». 
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Εγκρίνει  την δαπάνη του έργου «Διαδικτυακό  
χωρικό σύστημα απεικόνισης ανάλυσης δεδομένων 
και συμβουλευτικής λίπανσης των εδαφών της 
ΠΑΜΘ» ποσού 43.400 ευρώ 


