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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   26/2017  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. 
 

440 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους  6 υπέρ  και 2 λευκά) 

 
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 του πρακτικού 
διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 
με σύστημα υποβολής προσφορών την 
προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
– άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων από 
διασταύρωση Προσοτσάνης έως διασταύρωση 
Βώλακα επί της Ε.Ο. Νο 57». 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό διενέργειας 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σύστημα 
υποβολής προσφορών την προσφορά με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 παρ. 2α του 
Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση τμημάτων από διασταύρωση 
Προσοτσάνης έως διασταύρωση Βώλακα επί της 
Ε.Ο. Νο 57». 
 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
διενέργειας δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας με 
το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης, για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Κατασκευή έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή 
Δ.Κ. Οχυρού του Δήμου Νευροκοπίου». 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό διενέργειας 
δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 
στην περιοχή Δ.Κ. Οχυρού του Δήμου 
Νευροκοπίου». 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης 
χρήσης ορισμένου χρόνου, μηχανήματος 
έργου ΜΕ 122158 ΙΧ Ισοπεδωτή Γαιών 
(GRADER) από την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα 
Δράμας στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου, στο 
πλαίσιο σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής 
συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω φορέων. 
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Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης ορισμένου 
χρόνου, μηχανήματος έργου ΜΕ 122158 ΙΧ 
Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) από την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης - Περιφερειακή 
Ενότητα Δράμας στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου, στο 
πλαίσιο σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής 
συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω φορέων. 
 



5. 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. 
 
 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και 
συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση του έργου: «Αγροτική οδοποιία 
σε αναδασμούς Καλλιράχης και Ραχωνίου 
Θάσου» προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης  και συγκρότησης 
επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του 
έργου: «Αγροτική οδοποιία σε αναδασμούς 
Καλλιράχης και Ραχωνίου Θάσου» 
προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ. 
   

7. 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 την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της 
3/2017 διακήρυξης, που αφορά την  διεξαγωγή  
δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων της 
Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για 
αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές 
ζημιές) για το χρονικό διάστημα από 1/11/2017 
έως 1/11/2018. 
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Εγκρίνει τους όρους  της 3/2017 διακήρυξης, που 
αφορά την  διεξαγωγή  δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων και 
μηχανημάτων της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης για αστική ευθύνη (σωματικές 
βλάβες και υλικές ζημιές) για το χρονικό διάστημα 
από 1/11/2017 έως 1/11/2018. 
 
 

9. 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. 
 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού No1 
της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  την υπηρεσία 
φύλαξης του κεντρικού κτιρίου στέγασης των 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου, για δύο (2) έτη, με κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού 38.709,68 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός δαπάνης: 48.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α.) 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό No1 της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  
την υπηρεσία φύλαξης του κεντρικού κτιρίου 
στέγασης των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. - 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για δύο (2) έτη, με 
κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, 
συνολικού προϋπολογισμού 38.709,68 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός δαπάνης: 48.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α.) 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης 
διάρκειας μίσθωσης του κτιρίου στέγασης των 
κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. 
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Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης διάρκειας 
μίσθωσης του κτιρίου στέγασης των κεντρικών 
Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου. 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, με την 
προσφυγή στη ανοικτή διαδικασία κατά το 
άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής, του έργου: «Αποκατάσταση ισόπεδων 
διαβάσεων ΟΣΕ στην ΕΟ51 στην περιοχή του 
Εργοστασίου Ζάχαρης Ορεστιάδας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 90.000,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει το συνημμένο  πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη μειοδότη, με την προσφυγή στη ανοικτή 
διαδικασία κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, του 
έργου: «Αποκατάσταση ισόπεδων διαβάσεων ΟΣΕ 
στην ΕΟ51 στην περιοχή του Εργοστασίου 
Ζάχαρης Ορεστιάδας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
90.000,00 ευρώ.  
 
 



 
 
 
 

                                                                                                O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
                                                                                                ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                              ΤΗΣ Ο.Ε.  
 

 
                                                               ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

13. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Πρακτικού 
διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού  για την 
ανάδειξη  μειοδότη για την «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανημάτων, 
φορτηγών και επιβατικών οχημάτων για τα έτη 
2017-2018» και Β) Ματαίωσης της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης και παράλληλα την 
προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 32 του 
Ν. 4412/16.  
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Εγκρίνει: Α) το συνημμένο πρακτικό διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη  
μειοδότη για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και 
συντήρηση μηχανημάτων, φορτηγών και 
επιβατικών οχημάτων για τα έτη 2017-2018» και Β) 
την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
και παράλληλα την προσφυγή στην διαδικασία του 
άρθρου 32 του Ν. 4412/16.  
 

14. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων 
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες  του οικονομικού έτους 2017 
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 
& Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

15. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
της επιτροπής Καλής εκτέλεσης και 
παραλαβής για τον δημόσιο ηλεκτρονικό 
ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια 
45.000 δόσεων εμβολίων κατά της Οζώδους 
Δερματίτιδας Βοοειδών για της ανάγκες των 
κτηνιατρικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. για το 
έτος 2016». 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό  της επιτροπής 
Καλής εκτέλεσης και παραλαβής για τον δημόσιο 
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο: 
«Προμήθεια 45.000 δόσεων εμβολίων κατά της 
Οζώδους Δερματίτιδας Βοοειδών για της ανάγκες 
των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. για το 
έτος 2016». 
 
 

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

- 

Το θέμα αποσύρθηκε, διότι δεν υπήρξαν 
μετακινήσεις του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών 
Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 

17. Εισήγηση για την επικύρωση του 
Πρακτικού της 15ης ,16ης ,17ης και 18ης 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την επικύρωση του Πρακτικού της 15ης 
,16ης ,17ης και 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

18.  Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο2 
της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφάλισης 
οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου, για αστική ευθύνη (σωματικές 
βλάβες και υλικές ζημιές, για χρονική διάρκεια 
ενός (1) έτους με σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
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Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο2 της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφάλισης 
οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και 
υλικές ζημιές, για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή. 
 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της 227/17 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 457 

Εγκρίνει  την τροποποίηση της 227/17 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
 


