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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   18/2017  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 των δαπανών του 
οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2017 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

 

2. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης, 
περίληψης διακήρυξης και καθορισμός 
επιτροπών α)διενέργειας του διαγωνισμού , 
β)ενστάσεων και γ) παραλαβής των υλικών 
του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας  
«Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης έτους 
2017» της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. Δράμας, 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 49.000,00 ευρώ.  
 

- 

 
 
Το θέμα αποσύρθηκε, κατόπιν εισηγήσεως της 
Υπηρεσίας. 

3. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του 
οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2017 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας 
Εκπαίδευσης  Π.Ε. Καβάλας Σχολικού έτους 
2016-2017 που εκτελούνται με ταξί και μικρό 
λεωφορείο. 
 

288 

Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καβάλας 
Σχολικού έτους 2016-2017 που εκτελούνται με ταξί 
και μικρό λεωφορείο. 
 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του 
οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2017 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Ξάνθης με 
λεωφορεία και ταξί για το σχολικό έτος 2016-
2017. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 
Ξάνθης με λεωφορεία και ταξί για το σχολικό έτος 
2016-2017. 

 



7. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του 
οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2017 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού No1 της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
του επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για  τη διακίνηση της επείγουσας 
αλληλογραφίας, ταχυμεταφορές για τις ανάγκες 
των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής, Υγείας Κοιν. Μέριμνας, 
Ανάπτυξης και  Τμήματος Περιβ/ντος & 
Υδροοικονομίας  της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου, για χρονική περίοδο ενός (1) 
έτους από την υπογραφή της σύμβασης, της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), με κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού 3.629,03€ χωρίς Φ.Π.Α 
(4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)  
σύμφωνα με την Διακήρυξη 03/2017. 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό  No1 της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για  τη διακίνηση της επείγουσας 
αλληλογραφίας, ταχυμεταφορές για τις ανάγκες των 
Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 
Υγείας Κοιν. Μέριμνας, Ανάπτυξης και  Τμήματος 
Περιβ/ντος & Υδροοικονομίας  της Π.Α.Μ.Θ. - 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική περίοδο 
ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), με κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού 3.629,03€ χωρίς Φ.Π.Α 
(4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)  
σύμφωνα με την Διακήρυξη 03/2017. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση όρων διακήρυξης 
με την προσφυγή στη ανοικτή διαδικασία κατά 
το άρθρο 27 του ν.4412/2016  με κριτήριο 
ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής, καθώς και ορισμό επιτροπής του 
ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 
ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΕΟ51 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 
προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α. 
χρηματοδοτούμενο από Πιστώσεις του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.-Θ. (Συνέχιση 
του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΠΑΜΘ-ΠΕ 
Έβρου, ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100006. 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης με την προσφυγή 
στη ανοικτή διαδικασία κατά το άρθρο 27 του 
ν.4412/2016  με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής, καθώς και ορισμό επιτροπής του 
ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ 
ΣΤΗΝ ΕΟ51 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΖΑΧΑΡΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 
90.000,00€ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από 
Πιστώσεις του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Α.Μ.-Θ. (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» 
της ΠΑΜΘ-ΠΕ Έβρου, ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100006. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση όρων 
διακήρυξης με την προσφυγή στη διαδικασία 
του συνοπτικού διαγωνισμού κατά το άρθρο 
117 του ν.4412/2016  καθώς και ορισμό 
επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του 
υποέργου «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΩΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΜΕΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 
49.277,00€ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από 
το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. από τις πιστώσεις του 
έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» και κωδικό έργου 
ΚΑΕ:2012ΣΕ03100000 της ΣΑΕ 031. 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης με την προσφυγή  
στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού κατά 
το άρθρο 117 του ν.4412/2016  καθώς και ορισμό 
επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του 
υποέργου «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΩΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΜΕΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 
49.277,00€ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από το 
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. από τις πιστώσεις του έργου 
με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
– ΘΡΑΚΗΣ» και κωδικό έργου 
ΚΑΕ:2012ΣΕ03100000 της ΣΑΕ 031. 
 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση των 
δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 
& Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

295 
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2017 
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 
& Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 



 
 
 
 

                                                                                                O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Ο.Ε.  
 

 
 

                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
 

Ροδόπης καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 
 

Προϋπολογισμού. 
 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
Πρακτικού για την Προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED»  
προϋπολογισμού 29.760,00€. 
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Εγκρίνει το συνημμένο 1ο Πρακτικό για την 
Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων τύπου 
LED»  προϋπολογισμού 29.760,00€. 
 

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

14. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αρ. 271/2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αρ. 271/2017 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής    

15. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
13 της Επιτροπής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής 
– τεχνικής προσφοράς καθώς και της 
οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση 
κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Π.Ε. Ξάνθης για τις ανάγκες των 
πανελλαδικών εξετάσεων για το σχολικό έτος 
2016-2017. 

298 

Εγκρίνει το συνημμένο  πρακτικό 13 της Επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς καθώς και της οικονομικής 
προσφοράς, για την ανάθεση κατόπιν 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης για τις ανάγκες των 
πανελλαδικών εξετάσεων για το σχολικό έτος 2016-
2017. 

16. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της υπ’ αριθ. 239/2017 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση  της υπ’ αριθ. 239/2017 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 


