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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  21/2018 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 έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

489 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2018 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

2. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 401/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 401/2018 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 332/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση  της υπ’ αριθμ. 332/2018 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

492 

Εγκρίνει  τις δαπάνες  του έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των όρων 
ανάθεσης, Β) Της διακήρυξης & περίληψης 
δημοπρασίας και Γ) Της συγκρότησης 
επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση μέσω του εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Επισκευή – 
Καθαρισμός και Συντήρηση  Οδικού Δικτύου Ν. 
Καβάλας». 
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Εγκρίνει: Α) τους όρους ανάθεσης, Β) την 
διακήρυξη & περίληψη δημοπρασίας και Γ) Την 
συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την δημοπράτηση μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Επισκευή – Καθαρισμός και 
Συντήρηση  Οδικού Δικτύου Ν. Καβάλας». 
 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2018 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
. 
 

 



 

7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
«Συντήρηση ρεμάτων και καναλιών και 
κατασκευή τεχνικών σε περιοχές της Π.Ε. 
Ξάνθης» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: «Συντήρηση ρεμάτων και 
καναλιών και κατασκευή τεχνικών σε περιοχές της 
Π.Ε. Ξάνθης» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
πρακτικού της επιτροπής του συνοπτικού 
διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων 
της διακήρυξης της παρεχόμενης υπηρεσίας 
με τίτλο: «Έκτακτες ανάγκες οδικού δικτύου 
Π.Ε. Ξάνθης», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 
24.000,00 ευρώ. 
 

496 

Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής του 
συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης της παρεχόμενης υπηρεσίας 
με τίτλο: «Έκτακτες ανάγκες οδικού δικτύου Π.Ε. 
Ξάνθης», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 24.000,00 
ευρώ. 
 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο1 
της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της διενέργειας 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου, για χρονική διάρκεια δύο (2) 
ετών με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 365.983,52 ευρώ. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διενέργειας 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση για 
την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική διάρκεια 
δύο (2) ετών με σφραγισμένες προσφορές, 
συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 365.983,52 
ευρώ. 
  

11. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 2 της 
επιτροπής για την ολοκλήρωση του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του 
υποέργου: «Άμεση αποκατάσταση βλαβών 
των φωτεινών σηματοδοτών του οδικού 
δικτύου της Π.Ε. Έβρου» (CPV-34996100-6) 
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού 
δικτύου Π.Α.Μ.Θ.» (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000) με ΚΑΕ  2014ΕΠ53100006 
της ΣΑΕΠ 531 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
60.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό 2 της επιτροπής για την 
ολοκλήρωση του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού του υποέργου: «Άμεση 
αποκατάσταση βλαβών των φωτεινών 
σηματοδοτών του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου» 
(CPV-34996100-6) του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ.» (Συνέχιση 
του έργου 2012ΕΠ03100000) με ΚΑΕ  
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
60.000,00 ευρώ. 
 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2018 και Β) Των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2018,  των Διευθύνσεων 
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και 
των Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπης, καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει: Α) την ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 και Β) τις 
δαπάνες του οικονομικού έτους 2018, των 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & 
Θράκης και των Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπης, 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Ροδόπης, «Διοργάνωση από την Π.Ε. 
Ροδόπης του 1ου παιδικού φεστιβάλ με τίτλο: 
«Καλωσήλθες Καλοκαίρι» με την εθελοντική 
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης, «Διοργάνωση από την 
Π.Ε. Ροδόπης του 1ου παιδικού φεστιβάλ με τίτλο: 
«Καλωσήλθες Καλοκαίρι» με την εθελοντική 
στήριξη του Συλλόγου Εβριτών Ν. Ροδόπης – 



στήριξη του Συλλόγου Εβριτών Ν. Ροδόπης – 
Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικών 
Σχολείων Κομοτηνής – Δ/νσης Β’θμιας 
Εκπ/σης Ροδόπης Ομάδα Φυσικής Αγωγής και 
του Δήμου Κομοτηνής, που θα 
πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 9 και 10 
Ιουνίου 2018 στο άλσος της Αγίας Παρασκευής 
στη πόλη της Κομοτηνής, σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 
0071.9899.0001, &  Κωδικό Δράσης 
184102008. 
 

Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικών 
Σχολείων Κομοτηνής – Δ/νσης Β’θμιας Εκπ/σης 
Ροδόπης Ομάδα Φυσικής Αγωγής και του Δήμου 
Κομοτηνής, που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό 
διάστημα 9 και 10 Ιουνίου 2018 στο άλσος της 
Αγίας Παρασκευής στη πόλη της Κομοτηνής, σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 
0071.9899.0001, &  Κωδικό Δράσης 184102008. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση προσφυγής στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση (Άρθρο 32 παραγρ. 
2 περιπτ. ββ του Ν.4412/2016) συνολικού 
ποσού με Φ.Π.Α. 51.000 ευρώ, για την 
υλοποίηση του έργου: «Παρακολούθηση 
τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής 
και αλιείας δίθυρων μαλακίων της Π.Α.Μ.Θ.». 
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Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
(Άρθρο 32 παραγρ. 2 περιπτ. ββ του Ν.4412/2016) 
συνολικού ποσού με Φ.Π.Α. 51.000 ευρώ, για την 
υλοποίηση του έργου: «Παρακολούθηση τοξικών 
μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας 
δίθυρων μαλακίων της Π.Α.Μ.Θ.». 

15. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 
επί της αίτησης ακύρωσης της Ταλιχμανίδου 
Ελένης κατά της υπ΄ αριθμ.3/2017/6-9-2017 
απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στον δικηγόρο Γούναρη Κωνσταντίνο. 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 
επί της αίτησης ακύρωσης της Δέσποινας 
Χινίσογλου κατά της υπ΄αριθμ.4/2017/6-9-2017 
απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
 

504 
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στον δικηγόρο Γούναρη Κωνσταντίνο. 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 
επί της αίτησης ακύρωσης του 
Χατζηκωνσταντίνου Ιωάννη κατά της 
υπ΄αριθμ.5/2017/6-9-2017 απόφασης του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφέρειας. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στον δικηγόρο Γούναρη Κωνσταντίνο. 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
Πρακτικού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 
ιρλανδικών διαβάσεων του εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου από κορμούς, 
κλαδιά και φυτική ύλη αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης» προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το συνημμένο 2ο Πρακτικό  για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για 
τον καθαρισμό ιρλανδικών διαβάσεων του εθνικού 
και επαρχιακού οδικού δικτύου από κορμούς, 
κλαδιά και φυτική ύλη αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» 
προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ. 

19. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της 
περίληψης και της διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού προμήθειας και τον ορισμό 
επιτροπής διαγωνισμού και ενστάσεων, για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης 
και της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2018», 
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Εγκρίνει τους όρους της περίληψης και της 
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας 
και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού και 
ενστάσεων, για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών των 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
Ροδόπης και της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2018», 
προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ, σε βάρος των 
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προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ, σε βάρος 
των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Ροδόπης και της Π.Α.Μ.Θ. με ΚΑΕ 
0311.1321.0001, 0072.1321.0002 για την 
προμήθεια και με ΚΑΕ 0311.0861.0001, 
0072.0861.0002 για τις εργασίες. 
 

πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Ροδόπης και της Π.Α.Μ.Θ. με ΚΑΕ 
0311.1321.0001, 0072.1321.0002 για την 
προμήθεια και με ΚΑΕ 0311.0861.0001, 
0072.0861.0002 για τις εργασίες. 
 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού για 
την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή 
φράγματος Ιασίου (Π.Κ. 9931537) – Συνέχιση 
του έργου 1999ΕΠ03130016» υποέργο: 
«Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου – 
Β΄ φάση» προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 
999.758,06 ευρώ.   
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Εγκρίνει το συνημμένο  πρακτικό για την επιλογή 
αναδόχου του έργου: «Κατασκευή φράγματος 
Ιασίου (Π.Κ. 9931537) – Συνέχιση του έργου 
1999ΕΠ03130016» υποέργο: «Αποπεράτωση 
εργασιών φράγματος Ιασίου – Β΄ φάση» 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 999.758,06 ευρώ.   
 

21. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού και τη συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού του υποέργου: «Αποκατάσταση 
παραμορφώσεων - καθιζήσεων στο εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Ροδόπης» 
προϋπολογισμού 272.190,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τη 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 
υποέργου: «Αποκατάσταση παραμορφώσεων - 
καθιζήσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο 
Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού 272.190,00 
ευρώ. 
 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων 
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
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Εγκρίνει την μετακίνηση του Θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης, κ. Κωνσταντίνου 
Αντωνιάδη. 
 


