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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   18 - 6 - 2018 
 

 
 
                 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  26/2018 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 A. Των 
δαπανών οικονομικού έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού και Β. Ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2018 των Διευθυνσεων της 
Π.Ε. Δράμας. 
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Εγκρίνει: A. τις δαπάνες  οικονομικού έτους 2018 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού και Β. 
την ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Δράμας. 
 

2. Εισήγηση για την άσκηση ή μη 
αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της 
με αριθμό 61/2018 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία). 
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Εγκρίνει την μη  άσκηση  αναίρεσης ενώπιον του 
Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 61/2018 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας 
(Τακτική Διαδικασία). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση Διακήρυξης, 
Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και 
επιτροπής διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση 
του έργου: « Αντικατάσταση - Τοποθέτηση 
νέων Στηθαίων Ασφαλείας στο Εθνικό και 
Επαρχιακό Δίκτυο της Π.Ε. Δράμας», 
προϋπολογισμού 499.999,99€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 5 υπέρ  και 3 λευκά) 

 
Εγκρίνει την Διακήρυξη, Προκήρυξη, περίληψη 
Διακήρυξης και επιτροπή διαγωνισμού για τη 
Δημοπράτηση του έργου: « Αντικατάσταση - 
Τοποθέτηση νέων Στηθαίων Ασφαλείας στο Εθνικό 
και Επαρχιακό Δίκτυο της Π.Ε. Δράμας», 
προϋπολογισμού 499.999,99€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης 
για την δημοπράτηση μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΑ-ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΣΩΤΗΡΑ-ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ 
(ΘΕΣΗ ΚΛΙΣΜΑ)», προϋπολογισμού 
128.225,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 
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Εγκρίνει την  διακήρυξη,  για την δημοπράτηση 
μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΑ-ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΩΤΗΡΑ-
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-
ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ (ΘΕΣΗ ΚΛΙΣΜΑ)», 
προϋπολογισμού 128.225,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 
 
 



5. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού ΙΙ 
Επιτροπής Διαγωνισμού και φακέλου 
δικαιολογητικών για την λήψη απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του 
έργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΕΘΝΙΚΗ 
ΟΔΟ», προϋπολογισμού 71.500,00 € (με 
ΦΠΑ). 
 

596 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού και 
φακέλου δικαιολογητικών για την λήψη απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ», προϋπολογισμού 
71.500,00 € (με ΦΠΑ). 
 
 
 

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 την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
της 4/2018 Διακήρυξης, που αφορά την  
διεξαγωγή  δημόσιου συνοπτικού  
διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων & 
μηχανημάτων της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακής 
Ενότητας  Ξάνθης- για αστική ευθύνη 
(σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) για το 
χρονικό διάστημα από 1/11/2018 έως 
1/11/2019, προϋπολογισμού 8.000,00€ χωρίς 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τους όρους της 4/2018 Διακήρυξης, που 
αφορά την  διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού  
διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων & 
μηχανημάτων της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακής 
Ενότητας  Ξάνθης- για αστική ευθύνη (σωματικές 
βλάβες και υλικές ζημιές) για το χρονικό διάστημα 
από 1/11/2018 έως 1/11/2019, προϋπολογισμού 
8.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 
 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση του 
Πρακτικού 2 σχετικά με τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του ανοικτού δημοσίου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την συντήρηση ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων-πυροπροστασίας του 
Πολυχώρου Τέχνης & Σκέψης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης-ΠΑΜ-Θ, 
συνολικού προϋπολογισμού 9.114,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Διακήρυξη 
2/2018 (ΑΔΑ: 6Ψ1Δ7ΛΒ-Σ57). 
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Εγκρίνει το Πρακτικό 2 σχετικά με τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του ανοικτού δημοσίου συνοπτικού διαγωνισμού 
για την συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων-
πυροπροστασίας του Πολυχώρου Τέχνης & Σκέψης 
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης-ΠΑΜ-Θ, 
συνολικού προϋπολογισμού 9.114,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Διακήρυξη 2/2018 
(ΑΔΑ: 6Ψ1Δ7ΛΒ-Σ57). 
 
 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση του 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
–ΘΡΑΚΗΣ(ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΕΠΟ3100000)» ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» , με προϋπολογισμό 
600.000,00 €.  
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Εγκρίνει το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ(ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΕΠΟ3100000)» ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 2017» , με προϋπολογισμό 600.000,00 €.  
 

10. 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 την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση του 
Πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής 
διαδικασίας επαναληπτικής διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και 
θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών της 
Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, 
συνολικού προϋπολογισμού 112.200,74 € μη 

602 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής 
διαδικασίας επαναληπτικής διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις 
ανάγκες υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 
112.200,74 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός δαπάνης 139.128,92 € με ΦΠΑ). 



συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός 
δαπάνης 139.128,92 € με ΦΠΑ). 
 

 

12. Εισήγηση για την έγκριση του 
Πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 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, 
συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ 
(προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00€, ποσό 
προαίρεσης 5.000,00 €. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
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, συνολικού 
προϋπολογισμού 20.000,00€ (προϋπολογισμός 
δαπάνης 15.000,00€, ποσό προαίρεσης 5.000,00 
€. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση 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 τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2018, 
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 
& Θράκης και των Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπης, 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
    

14. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων για τον διαγωνισμό του έργου 
“Διαχείριση & Συντονισμός Έργου του 
εγκεκριμένου έργου «Διασυνοριακός 
Σχεδιασμός και έργα Υποδομής για την 
προστασία από πλημμύρες» και Ακρωνύμιο: 
«FLOOD PROTECTION» του προγράμματος 
ΙNTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-
2020”. 
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Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων για τον διαγωνισμό του έργου 
“Διαχείριση & Συντονισμός Έργου του εγκεκριμένου 
έργου «Διασυνοριακός Σχεδιασμός και έργα 
Υποδομής για την προστασία από πλημμύρες» και 
Ακρωνύμιο: «FLOOD PROTECTION» του 
προγράμματος ΙNTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020”. 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
Πρακτικού διενέργειας για τον διαγωνισμό του 
έργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης για τη διερεύνηση 
χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την 
υποστήριξη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
και έργων φιλικών προς το περιβάλλον στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 1 λευκό) 

 
Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό διενέργειας για τον 
διαγωνισμό του έργου «Παροχή υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης για τη διερεύνηση 
χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την 
υποστήριξη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και 
έργων φιλικών προς το περιβάλλον στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση του 
Πρακτικού I αποσφράγισης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση και 
Αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου 
Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και 
Κομοτηνής» Υποέργο:«Αναβάθμιση και 
Aποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου 
Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής 
(Ανακατασκευή και προσθήκη κατ’ επέκταση)». 
 

607 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 1 αποχή) 

 
Εγκρίνει το Πρακτικό I αποσφράγισης του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: 
«Αναβάθμιση και Αποκατάσταση του 
Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιεράς Μητροπόλεως 
Μαρωνείας και Κομοτηνής» Υποέργο:«Αναβάθμιση 
και Aποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου 
Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής 
(Ανακατασκευή και προσθήκη κατ’ επέκταση)». 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση 
μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών 
Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
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Εγκρίνει την μετακίνηση του κ. Τσαλικίδη Νικόλαου, 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ροδόπης και του 
περιφερειακού σύμβουλου Μπούτου Ιωάννη. 



 
 
 
 

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                          ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                         ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  

 

18.  Εισήγηση για την: Α. Ακύρωση της υπ’ 
αριθμ. 577/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και Β. Έγκριση της διακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισμού για «Τεχνική 
υποβοήθηση υπηρεσιών σε μελέτες που 
εκπονούν με ίδια μέσα»   -  Επικαιροποίηση 
μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία 
παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. 
Ξάνθης, τμήμα από γέφυρα Πηγαδίων έως 
γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256 μ» 
και έγκριση σύστασης επιτροπής 
διαγωνισμού.  
 
 

609 

Εγκρίνει: Α. την Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 577/2018 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και Β. την 
διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Τεχνική 
υποβοήθηση υπηρεσιών σε μελέτες που εκπονούν 
με ίδια μέσα»   -  Επικαιροποίηση μελέτης 
«Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων 
ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από γέφυρα 
Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 
8.256 μ» και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού.  
 
 


