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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   30/2017  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 τροποποίησης 
της υπ΄αριθμ. 451/2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

517 
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 451/2017 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

518 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2017 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση προσφυγής στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της παρ. 
2γ του Ν.4412/2016) των εργασιών για την 
«Αντιμετώπιση έκτακτων επιπτώσεων από 
καταπτώσεις στο οδικό δίκτυο Θάσου ένεκα 
πυρκαγιών» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
50.000,00 ευρώ. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
 (Με ψήφους 6 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
(άρθρο 32 της παρ. 2γ του Ν.4412/2016) των 
εργασιών για την «Αντιμετώπιση έκτακτων 
επιπτώσεων από καταπτώσεις στο οδικό δίκτυο 
Θάσου ένεκα πυρκαγιών» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 50.000,00 ευρώ. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και 
συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση του έργου: «Αντιπλημμυρικά 
έργα προστασίας περιοχής Δ. Παγγαίου» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 120.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει τους όρους  διακήρυξης και συγκρότησης 
επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του 
έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας 
περιοχής Δ. Παγγαίου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
120.000,00 ευρώ. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και 
συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση του έργου: «Επισκευή – 
Συντήρηση των υπ΄αριθμ. 8 και 9 Επαρχιακών 
οδών της Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 650.000,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει τους όρους  διακήρυξης  και συγκρότησης 
επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του 
έργου: «Επισκευή – Συντήρηση των υπ΄αριθμ. 8 
και 9 Επαρχιακών οδών της Π.Ε. Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 650.000,00 ευρώ.  
 

6. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: 

522 
Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού για τη διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας 



«Βελτίωση οδοποιίας αναδασμού Αγιάσματος 
δήμου Νέστου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
24.000,00 ευρώ. 
 

αναδασμού Αγιάσματος δήμου Νέστου» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 24.000,00 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. 
 
 

523 
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 
4/2017 διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την διακίνηση κοινής & 
επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών 
της Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Ξάνθης)  για το έτος 2018, 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, 
συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και του 
πρακτικού κληρώσεων για τις επιτροπές 
αξιολόγησης, ενστάσεων του διαγωνισμού και 
παραλαβής-παρακολούθησης  της σύμβασης. 
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Εγκρίνει τους όρους της 4/2017 διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την διακίνηση κοινής 
& επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της 
Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Ξάνθης)  για το έτος 2018, με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, 
συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και του 
πρακτικού κληρώσεων για τις επιτροπές 
αξιολόγησης, ενστάσεων του διαγωνισμού και 
παραλαβής-παρακολούθησης  της σύμβασης. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση του αρ. 1/2017 
πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. 
(Ο.Α.Ε.Δ.) χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Ξάνθης για τα έτη 2018-2019. 
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Εγκρίνει το αρ. 1/2017  συνημμένο πρακτικό της 
επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης 
για την προμήθεια υγρών καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. 
(Ο.Α.Ε.Δ.) χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ξάνθης 
για τα έτη 2018-2019. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 
 

526 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2017 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση 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 
2017-2018. 
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Εγκρίνει την ανάθεση νέων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα κολύμβησης, στο κολυμβητήριο 
Ορεστιάδας, με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
για το σχολικό έτος 2017-2018. 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του 
έργου: «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών - 
προμήθειας υλικών σηματοδοτών έτους 2016» 
για τις ανάγκες συντήρησης των φωτεινών 
σηματοδοτών ευθύνης της Π.Ε. Έβρου για το 
έτος 2017, με κριτήριο αξιολόγησης τη 
χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 24.600,00 ευρώ. 
 
 

528 

Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
φωτεινών σηματοδοτών - προμήθειας υλικών 
σηματοδοτών έτους 2016» για τις ανάγκες 
συντήρησης των φωτεινών σηματοδοτών ευθύνης 
της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2017, με κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 24.600,00 ευρώ. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με την 
προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου με την προσφυγή στη 
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού κατά το 
άρθρο 117 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης 



Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή, της 
προμήθειας: «Ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 
2017»  προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.370,24 
ευρώ. 
 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή, της 
προμήθειας: «Ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 
2017»  προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.370,24 
ευρώ. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
και αποδοχή των οικονομικών προσφορών 
των τριών (3) υποψήφιων προμηθευτών 
καθώς και την ανάδειξη και προσωρινή 
κατακύρωση του μειοδότη προμηθευτή με την 
επωνυμία: «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης εθνικού 
και επαρχιακού Ο.Δ. Π.Ε. Έβρου 2017». 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό και αποδέχεται τις 
οικονομικές προσφορές των τριών (3) υποψήφιων 
προμηθευτών καθώς και την ανάδειξη και 
προσωρινή κατακύρωση του μειοδότη προμηθευτή 
με την επωνυμία: «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρωμάτων και 
υλικών διαγράμμισης εθνικού και επαρχιακού Ο.Δ. 
Π.Ε. Έβρου 2017». 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης με τη 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: 
«Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. ‘Έβρου 
έτους 2017» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α.150.000,00 ευρώ χρηματοδοτούμενο 
από πιστώσεις του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Α.Μ.-
Θ.» (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) 
της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Έβρου, ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100006. 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης με τη 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: «Συντήρηση 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικού 
δικτύου Π.Ε. ‘Έβρου έτους 2017» προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α.150.000,00 ευρώ χρηματοδοτούμενο από 
πιστώσεις του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.» (Συνέχιση του 
έργου 2012ΕΠ03100000) της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Έβρου, ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006. 
  

16. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με την 
προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του 
Ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης» με ΚΑΕ  
2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031 για το 
υποέργο: «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης 
και στηθαίων ασφαλείας έτους 2017» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.400,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου με την προσφυγή στη 
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού κατά το 
άρθρο 117 του Ν.4412/2016, του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» με 
ΚΑΕ  2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031 για το 
υποέργο: «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και 
στηθαίων ασφαλείας έτους 2017» προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 74.400,00 ευρώ. 
 
 

17. 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 την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
της δράσης με τίτλο: «Συμμετοχή της 
Περιφέρειας στην έκθεση ”Philoxenia” 2017» 
δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
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Εγκρίνει τις δαπάνες της δράσης με τίτλο: 
«Συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση 
”Philoxenia” 2017» δια της Δ/νσης Διά Βίου 
Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                              ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

                                                               ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού (Ε.Φ 
0072 Κ.Α.Ε 0844.0002, ΑΞΟΝΑΣ 3 ΜΕΤΡΟ 
3.4 και Κ.Ε 170011005) συνολικού 
προϋπολογισμού 16.800,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που θα 
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 10-12 
Νοεμβρίου 2017.  
 

(Ε.Φ 0072 Κ.Α.Ε 0844.0002, ΑΞΟΝΑΣ 3 ΜΕΤΡΟ 
3.4 και Κ.Ε 170011005) συνολικού 
προϋπολογισμού 16.800,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που θα 
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 10-12 
Νοεμβρίου 2017.  
 

19. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών των 
οχημάτων – μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
Ροδόπης και της Π.Α.Μ.-Θ. έτους 2017»  
προϋπολογισμού 46.000,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει το συνημμένο 1ο Πρακτικό για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών 
των οχημάτων – μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
Ροδόπης και της Π.Α.Μ.-Θ. έτους 2017»  
προϋπολογισμού 46.000,00 ευρώ.  
 

20. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής κατά την εκδίκαση της από 23-11-
2012 προσφυγής/αγωγής της 
«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» κατά της 
Περιφέρειας Α.Μ. – Θ. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ.   
στην δικηγόρο Ελένη Αναγνώστου. 
 
 

21. 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. 
 

 


