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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   2 - 11 - 2016 
 

 
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   43/2016  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. 
 

751 
 
Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης δαπανών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας  οικ. έτους 2016. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της 
διακήρυξης και της περίληψης του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια 20.000 
δόσεων εμβολίων κατά της οζώδους 
δερματίτιδας των βοοειδών για τις ανάγκες της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας 
για το έτος 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%. 
 

752 

   ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α 
               (Με ψήφους 5 υπέρ  και 3 λευκά) 
 
Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης  και την περίληψη 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
20.000 δόσεων εμβολίων κατά της οζώδους 
δερματίτιδας των βοοειδών για τις ανάγκες της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας για το 
έτος 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση προκήρυξης, 
περίληψης προκήρυξης και συγκρότησης 
επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης 
ενστάσεων που αφορούν την υπηρεσία: 
«Συντήρηση και εκχιονισμός δρόμου από 
διασταύρωση Βώλακα μέχρι Χ. Κ. Φαλακρού 
έτους 2016», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
80.000,00 ευρώ.  
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   ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α 
              (Με ψήφους 5 υπέρ  και 3 λευκά) 
 
Εγκρίνει την προκήρυξη, την περίληψη προκήρυξης 
και την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και 
αξιολόγησης ενστάσεων που αφορούν την 
υπηρεσία: «Συντήρηση και εκχιονισμός δρόμου 
από διασταύρωση Βώλακα μέχρι Χ. Κ. Φαλακρού 
έτους 2016», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
80.000,00 ευρώ.  
 

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

5. Εισήγηση για την έγκριση συνοπτικού 
διαγωνισμού περί ανάδειξης αναδόχου «Για τη 
διακίνηση της αλληλογραφίας κοινής και 
courier των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Καβάλας, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τον  συνοπτικό διαγωνισμό περί ανάδειξης 
αναδόχου «Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας 
κοινής και courier των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.-
Π.Ε. Καβάλας, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
40.000,00 ευρώ, για το έτος 2017.  



40.000,00 ευρώ, για το έτος 2017.  
 
 

 

6. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης 
με αριθ.7/2016 του συνοπτικού διαγωνισμού 
,περί        ανάδειξης προμηθευτή καυσίμων 
κίνησης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Π.Ε. Καβάλας προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
63.600,00 ευρώ για το έτος 2017.  
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Εγκρίνει την διακήρυξη με αριθ.7/2016 του 
συνοπτικού διαγωνισμού, περί ανάδειξης 
προμηθευτή καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 63.600,00 ευρώ για το έτος 2017.  
 

7. Εισήγηση για την έγκριση συνοπτικού 
διαγωνισμού περί ανάδειξης αναδόχου για την 
«Ανάθεση σε ειδικό συνεργείο παροχής 
υπηρεσιών της φύλαξης των χώρων του 
κτηρίου της Π.Ε. Καβάλας», για το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης 
και για ένα έτος, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
54.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει τον  συνοπτικό διαγωνισμό περί ανάδειξης 
αναδόχου για την «Ανάθεση σε ειδικό συνεργείο 
παροχής υπηρεσιών της φύλαξης των χώρων του 
κτηρίου της Π.Ε. Καβάλας», για το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για 
ένα έτος, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 54.000,00 
ευρώ. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης με 
αριθμ. 04/2016 ανοικτού, διεθνή, δημόσιου, 
μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Την 
επιλογή αναδόχων σύμβασης για τη μεταφορά 
μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2016-2017, 
2017-2018 και 2018-2019 με κάθε κατάλληλο 
μέσο, μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Καβάλας» συνολικού προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 2.510.168,75 ευρώ και δικαιωμάτων 
προαίρεσης 20% και τρίμηνης παράτασης 
καθώς και την έγκριση συγκρότησης 
επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και 
ενστάσεων του παραπάνω διαγωνισμού. 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης  με αριθμ. 04/2016 
του ανοικτού, διεθνή, δημόσιου, μειοδοτικού 
διαγωνισμού με αντικείμενο: «Την επιλογή 
αναδόχων σύμβασης για τη μεταφορά μαθητών 
κατά τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 
2018-2019 με κάθε κατάλληλο μέσο, μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της Π.Ε. Καβάλας» συνολικού προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 2.510.168,75 ευρώ και δικαιωμάτων 
προαίρεσης 20% και τρίμηνης παράτασης καθώς 
και την συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων και ενστάσεων του παραπάνω 
διαγωνισμού. 
  

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

10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της 
2/2016 διακήρυξης για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού πληροφορικής» για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της  Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Ξάνθης, 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 30.500,00 ευρώ  
καθώς και του πρακτικού κληρώσεων για τις 
επιτροπές αξιολόγησης και ενστάσεων του 
διαγωνισμού. 
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Εγκρίνει τους όρους  της 2/2016 διακήρυξης για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Ξάνθης, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 30.500,00 
ευρώ  καθώς και του πρακτικού κληρώσεων για τις 
επιτροπές αξιολόγησης και ενστάσεων του 
διαγωνισμού. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με 
την συζήτηση των αιτήσεων αναστολής του 
Κοσμά Καβούνη κατά της Π.Α.Μ.Θ. και κατά 
της υπ΄αριθμ. 7478/2015 απόφασης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Θεοφάνη 
Μηναίου κατά της Π.Α.Μ.Θ. και κατά της 
υπ΄αριθμ. 7479/2015 απόφασης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά καταβολή 
χρηματικού προστίμου. 
 

761 Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Γούναρη. 



 

12. Εισήγηση για την έγκριση επαναληπτικής 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση των 
δημόσιων ιχθυοτροφείων Λάφρας και 
Λαφρούδας της Π.Ε. Ξάνθης. 
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Εγκρίνει την  επαναληπτική δημοπρασία για την 
εκμίσθωση των δημόσιων ιχθυοτροφείων Λάφρας 
και Λαφρούδας της Π.Ε. Ξάνθης. 
 

 
13. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Διάνοιξη και συντήρηση καναλιών και 
κατασκευή τεχνικών» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 400.000,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Διάνοιξη και συντήρηση 
καναλιών και κατασκευή τεχνικών» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 400.000,00 ευρώ.  
 

14. Εισήγηση για την έγκριση σύναψης 
σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών 
εργασιών του έργου: «Βελτίωση 
κυκλοφοριακής σύνδεσης στην περιοχή 
σφαγείων Γενισέας» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 28.933,68 ευρώ,  σύμφωνα με τον 2ο 
Α.Π.Ε. και το  1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που τη 
συνοδεύουν.        
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Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης εκτέλεσης 
συμπληρωματικών εργασιών του έργου: «Βελτίωση 
κυκλοφοριακής σύνδεσης στην περιοχή σφαγείων 
Γενισέας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 28.933,68 
ευρώ,  σύμφωνα με τον 2ο Α.Π.Ε. και το  1ο  
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που τη συνοδεύουν.        
 

15. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 6ης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών 
του υποέργου 1:  «Βελτίωση της υπ’ αρ. 2 
Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» της 
πράξης «Βελτίωση της υπ’ αρ. 2 Επαρχιακής 
Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» αναδόχου «Κ/Ξ 
«ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.-ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
Α.Ε.». 
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Εγκρίνει την χορήγηση  6ης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης εργασιών του υποέργου 1:  «Βελτίωση 
της υπ’ αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας 
Πολυσίτου)» της πράξης «Βελτίωση της υπ’ αρ. 2 
Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» 
αναδόχου «Κ/Ξ «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.-ΖΑΡΡΑΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.». 
 

16. 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.     
 

17. Εισήγηση για την έγκριση 1ου Α.Π.Ε.–
1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: 
«Αποκατάσταση του κυρίως και υπερβλητού 
αναχώματος Πόρου-Κήπων». 
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Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε.–1ης συμπληρωματικής 
σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση του κυρίως 
και υπερβλητού αναχώματος Πόρου-Κήπων». 
 

18. 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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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 5 υπέρ, 1 κατά  και 1 λευκό ) 

 
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 άσκησης ή μη, 
ένδικου μέσου κατά της υπ' αριθ. 40/2016 
διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 
Κομοτηνής, μετά την Β' κοινοποίηση από 
6/10/2016, του Ιωάννη Κυριακάκη του 
Αλεξάνδρου κατά της Π.Α.Μ.Θ. 
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    ΑΠ Ο ΦΑ ΣΙΖ ΕΙ  Κ ΑΤ Α  Π ΛΕ ΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
                 (Με ψήφους 4 υπέρ  και 3 κατά) 
 
Εγκρίνει την μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ' 
αριθ. 40/2016 διαταγής πληρωμής του 
Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, μετά την Β' κοινοποίηση 



 από 6/10/2016, του Ιωάννη Κυριακάκη του 
Αλεξάνδρου κατά της Π.Α.Μ.Θ. 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 1 της 
επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: 
«Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των 
Κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης για 
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) Μηνών» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 170.000,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει συνημμένο  πρακτικό 1 της επιτροπής του 
διαγωνισμού του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών 
Καθαριότητας των Κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. και της 
Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 
Μηνών» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 170.000,00 
ευρώ. 

21. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 2ης 
φάσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
και αξιολόγησης προσφορών για τον 
ηλεκτρονικό, δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό 
διαγωνισμό που αφορά την «Παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτηρίου της 
Π.Α.Μ.Θ. (Γ. Κακουλίδη 1-Κομοτηνή) για 
διάστημα 24ων μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης» συνολικού προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 43.200,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει συνημμένο  πρακτικό 2ης φάσης της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης προσφορών για τον ηλεκτρονικό, 
δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό που 
αφορά την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του 
κεντρικού κτηρίου της Π.Α.Μ.Θ. (Γ. Κακουλίδη 1-
Κομοτηνή) για διάστημα 24ων μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης» συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 43.200,00 ευρώ. 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης ύψους 2.550,00 ευρώ για την 
κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού 
προϋπολογισμού της παράστασης του 
παραδοσιακού χοροθεάτρου  «Η χαρά της 
Δουκινιώς» στις 5 Νοεμβρίου 2016 στην 
Κομοτηνή, με ανοικτή συμμετοχή κοινού, σε 
συνδιοργάνωση του Συλλόγου Εβριτών Ν. 
Ροδόπης, με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Ροδόπης». 
 

772 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 5 υπέρ  και 2 κατά) 
 
Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ύψους 2.550,00 
ευρώ για την κάλυψη μέρους της δαπάνης του 
συνολικού προϋπολογισμού της παράστασης του 
παραδοσιακού χοροθεάτρου  «Η χαρά της 
Δουκινιώς» στις 5 Νοεμβρίου 2016 στην Κομοτηνή, 
με ανοικτή συμμετοχή κοινού, σε συνδιοργάνωση 
του Συλλόγου Εβριτών Ν. Ροδόπης, με την 
Περιφέρεια Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Ροδόπης». 
 

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

773 
Εγκρίνει την μετακίνηση του  Μποταΐτη Σωτήριου, 
Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Έβρου της 
Περιφέρειας Α. Μ. Θ. 

24. Εισήγηση για την επικύρωση του 
Πρακτικού της 28ης, 29ης ,30ης ,31ης, 32ης, 33ης 
και 34ης  συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
 

774 

Εγκρίνει την  επικύρωση των Πρακτικών  της 28ης, 
29ης ,30ης ,31ης, 32ης, 33ης και 34ης  συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

25.   Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο1 
της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της Διαδικασίας 
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχων 
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Έβρου, για τα σχολικά 
έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
335.930,40 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης. 
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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 νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Έβρου, 
για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-
2019 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
335.930,40 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης. 



26. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο2 
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 & 
2018-2019 και συγκεκριμένα για τα αδιάθετα 
δρομολόγια της Ομάδας 4 της αριθ. 06/2016 
Διακήρυξης σύμφωνα με την πρόσκληση με 
αριθ. Πρωτ. 4335/13-09-16 (ΑΔΑ:ΩΞΤΣ7ΛΒ-
4ΦΕ, ΑΔΑΜ:16PROC005076974) με συνολικό 
προϋπολογισμό το ποσό των 174.071,46 € μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο2 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 & 2018-2019 
και συγκεκριμένα για τα αδιάθετα δρομολόγια της 
Ομάδας 4 της αριθ. 06/2016 Διακήρυξης σύμφωνα 
με την πρόσκληση με αριθ. Πρωτ. 4335/13-09-16 
(ΑΔΑ:ΩΞΤΣ7ΛΒ-4ΦΕ, 
ΑΔΑΜ:16PROC005076974) με συνολικό 
προϋπολογισμό το ποσό των 174.071,46 € μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

27. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-
2018 & 2018-2019, συνολικής 
προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 2.573.269,46€συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και δικαιώματα προαίρεσης και 
παράτασης, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης. 
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Εγκρίνει την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης 
για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-
2019, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 2.573.269,46€συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και δικαιώματα προαίρεσης και παράτασης, 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

28. Εισήγηση για την έγκρισης ανάθεσης 
δαπάνης ποσού 450,00 ευρώ για την 
υλοποίηση της δράσης με τίτλο : «Συμμετοχή 
της Περιφέρειας ΑΜΘ στην έκθεση «World 
Travel Market 2016» που θα πραγματοποιηθεί 
στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας από 7 
έως 9 Νοεμβρίου 2016. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 5 υπέρ  και 2 κατά) 

 
Εγκρίνει την ανάθεση δαπάνης ποσού 450,00 ευρώ 
για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο : 
«Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην έκθεση 
«World Travel Market 2016» που θα 
πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Μεγάλης 
Βρετανίας από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2016. 
 

29. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δαπάνης ποσού 3.966.02 ευρώ για την 
υλοποίηση της δράσης με τίτλο : «Συμμετοχή 
της Περιφέρειας ΑΜΘ στην έκθεση «World 
Travel Market 2016» που θα πραγματοποιηθεί 
στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας από 7 
έως 9 Νοεμβρίου 2016. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 5 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει την ανάθεση δαπάνης ποσού 3.966.02 
ευρώ για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο : 
«Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην έκθεση 
«World Travel Market 2016» που θα 
πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Μεγάλης 
Βρετανίας από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2016. 
 

30. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δαπάνης ποσού 5.984,25 ευρώ για την 
υλοποίηση της δράσης με τίτλο : «Συμμετοχή 
της Περιφέρειας ΑΜΘ 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 την ανάθεση δαπάνης ποσού 5.984,25 
ευρώ για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο : 
«Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην έκθεση 
«World Travel Market 2016» που θα 
πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Μεγάλης 
Βρετανίας από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2016. 

31. Εισήγηση για την έγκριση αναπομπής 
της 312/2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ μετά από 
αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας. 

- Το θέμα αποσύρθηκε. 



 
 
 
 
 

                                                                                               O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
                                                                                                    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Ο.Ε.  

 
 

                                                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 
 

 

 
 

32. Εισήγηση για την έγκριση νέων 
δρομολογίων σχολικού έτους 2016-2017 και 
διαδικασίας ανάθεσής τους σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.4415/2016. 
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Εγκρίνει τα νέα δρομολόγια σχολικού έτους 2016-
2017 και τη διαδικασία ανάθεσής τους σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.4415/2016. 

33. Εισήγηση για την έγκριση αλλαγής του 
τόπου συνεδρίασης. 782 

Εγκρίνει την αλλαγή του τόπου συνεδρίασης της 
οικονομικής επιτροπής στην Αλεξανδρούπολη. 


