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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   26-7-2019 
 

                
 
                 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  29/2019 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 της 
διακήρυξης, προκήρυξης, περίληψης 
διακήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση - 
ασφαλτόστρωση της οδού από διασταύρωση 
της Ε.Ο. Προσοτσάνης - Μικρόπολης προς 
Γραμμένη», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
150.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει  τη διακήρυξη, την προκήρυξη, την 
περίληψη της διακήρυξης και την συγκρότηση της 
επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του 
έργου: «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση της οδού από 
διασταύρωση της Ε.Ο. Προσοτσάνης - Μικρόπολης 
προς Γραμμένη», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
150.000,00 ευρώ. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και 
συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού και 
αξιολόγησης ενστάσεων που αφορούν την 
προμήθεια: «Επισκευή βλαβών και 
αντικατάσταση εξαρτημάτων των εν λειτουργία 
αναβατήρων και λοιπού Η/Μ εξοπλισμού του 
Χ.Κ. Φαλακρού έτους 2018 (χιονοδρομική 
περίοδος 2018-2019)», προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 74.385,99 ευρώ. 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, της περίληψης 
διακήρυξης και της συγκρότησης επιτροπών 
διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων που 
αφορούν την προμήθεια: «Επισκευή βλαβών και 
αντικατάσταση εξαρτημάτων των εν λειτουργία 
αναβατήρων και λοιπού Η/Μ εξοπλισμού του Χ.Κ. 
Φαλακρού έτους 2018 (χιονοδρομική περίοδος 
2018-2019)», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
74.385,99 ευρώ. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών 
του οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2019 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και την διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

4. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της 
σύναψης της 1ης ΣΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 
132 παρ. 2 του Ν 4412/2016, συνολικής 
δαπάνης 20.892,10 ευρώ με Φ.Π.Α. του έργου: 
«Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» και Β. Του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 
1ου ΠΚΤΝΜΕ του παραπάνω έργου, αναδόχου 
«ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ε.Δ.Ε». 
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Εγκρίνει  Α. Τη σύναψη της 1ης ΣΣΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 132 παρ. 2 του Ν 4412/2016, συνολικής 
δαπάνης 20.892,10 ευρώ με Φ.Π.Α. του έργου: 
«Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» και Β. Το 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο 
ΠΚΤΝΜΕ του παραπάνω έργου, αναδόχου 
«ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ε.Δ.Ε». 
 



 

5. Εισήγηση για την έγκριση των 
δαπανών οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 
Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 
την «Προμήθεια δύο φορτηγών με επίπεδη 
καρότσα, τεσσάρων θυρών – πέντε θέσεων, 
τετρακίνητων 4χ4, με  μέγιστο μεικτό βάρος  
έως 3500 kg και πετρελαιοκινητήρα έως 2500 
κυβικών εκατοστών και ενός φορτηγού με 
επίπεδη καρότσα, δύο θυρών – τεσσάρων 
θέσεων, τετρακίνητου 4χ4, με μέγιστο μεικτό 
βάρος  έως 3500 kg και πετρελαιοκινητήρα 
έως 2500 κυβικών εκατοστών» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.400,00 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  1 κατά) 

 
Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου για την «Προμήθεια δύο φορτηγών με 
επίπεδη καρότσα, τεσσάρων θυρών – πέντε 
θέσεων, τετρακίνητων 4χ4, με  μέγιστο μεικτό 
βάρος  έως 3500 kg και πετρελαιοκινητήρα έως 
2500 κυβικών εκατοστών και ενός φορτηγού με 
επίπεδη καρότσα, δύο θυρών – τεσσάρων θέσεων, 
τετρακίνητου 4χ4, με μέγιστο μεικτό βάρος  έως 
3500 kg και πετρελαιοκινητήρα έως 2500 κυβικών 
εκατοστών» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.400,00 
ευρώ.   
 

7. Εισήγηση για την έγκριση  των όρων 
διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 
καθώς και ορισμό επιτροπής του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
τμημάτων της ΕΟ51 Β. Έβρου»,  με 
προϋπολογισμό 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α, 
χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΣΑΕΠ 931 με 
ΚΑΕ 2017ΕΠ93100026. 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το άρθρο 27 του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή καθώς και ορισμό επιτροπής του 
ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
τμημάτων της ΕΟ51 Β. Έβρου»,  με 
προϋπολογισμό 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α, 
χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης ΣΑΕΠ 931 με ΚΑΕ 
2017ΕΠ93100026. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση των 
δαπανών του οικονομικού έτους 2019, 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 2019, 
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 
& Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση της 
εισηγητικής έκθεσης Επί της Εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, κατά το B΄ Τρίμηνο 
2019. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 6 υπέρ  και  1 λευκό) 

 
Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση Επί της Εκτέλεσης 
του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, κατά το B΄ Τρίμηνο 2019 
και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό 
συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα 
πλαίσια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την 
ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης, προϋπολογισμού με προαίρεση, 
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Εγκρίνει τους όρους πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στα πλαίσια διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης για την ανάθεση των δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης, προϋπολογισμού με προαίρεση, χωρίς 
Φ.Π.Α. ποσού 68.010,77 ευρώ, τα οποία 



χωρίς Φ.Π.Α. ποσού 68.010,77 ευρώ, τα οποία 
προέκυψαν άγονα κατόπιν του σχετικού 
διαγωνισμού. 
 

προέκυψαν άγονα κατόπιν του σχετικού 
διαγωνισμού. 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
κατά την συζήτηση της υπ’ αριθμ. 61/2019 
κατατεθείσας αγωγής των Φιλίππου Γεωργίας 
κλπ. είκοσι ένα (21), υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(ΙΔΑΧ) της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης» που αφορά την 
καταβολή αναδρομικώς των επιδομάτων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 5 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στην δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου. 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση των 
δαπανών της δράσης με τίτλο: «Φεστιβάλ 
Θρακικού Πελάγους Παραλία Π.Α.Μ.Θ. 2019» 
δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού 
συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
15.000,00 ευρώ που θα πραγματοποιηθεί τέλη 
Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου 2019. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 4 υπέρ  και 2 κατά) 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες της δράσης με τίτλο: 
«Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους Παραλία Π.Α.Μ.Θ. 
2019» δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 15.000,00 ευρώ που 
θα πραγματοποιηθεί τέλη Αυγούστου και αρχές 
Σεπτεμβρίου 2019. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού ΙΙI και κατακύρωση της σύμβασης 
της μελέτης: «Οριστική μελέτη δικτύων 
διανομής νερού φράγματος Ιασίου», 
προϋπολογισμού 1.484.716,29 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει  το πρακτικό ΙΙI και τη κατακύρωση της 
σύμβασης της μελέτης: «Οριστική μελέτη δικτύων 
διανομής νερού φράγματος Ιασίου», 
προϋπολογισμού 1.484.716,29 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση 
δικαιολόγησης απουσίας μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής από τη συνεδρίαση. 
 

- 
Το θέμα αποσύρθηκε. 
 

15. 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. 
 

16.    Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

17.  Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικών Νο 1 
και Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των 
δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των 
ορίων, για τον Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση 
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), για χρονικό 
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 
συνολικού προϋπολογισμού 248.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τα Πρακτικά  Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των 
δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων, για 
τον Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών 
καθαριότητας των κτιρίων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου), για χρονικό διάστημα είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 
248.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 



 
 
 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                               ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  

18.  Εισήγηση για την έγκριση υπογραφής 
νέων συμβάσεων στα πλαίσια του Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σχετικά με την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ 
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙKHΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 2018», συνολικού προϋπολογισμού 
275.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει την υπογραφή νέων συμβάσεων στα 
πλαίσια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
σχετικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ 
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙKHΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 
2018», συνολικού προϋπολογισμού 275.600,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

19.  Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των 
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών του ανοιχτού 
διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης, για τα σχολικά έτη 
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 (έως 31-6-
2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, 
συνολικού προϋπολογισμού 5.435.257,99 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων 
προαίρεσης και Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς 
μαθητών του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης, για τα σχολικά 
έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 (έως 31-6-
2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού 
προϋπολογισμού 5.435.257,99 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 
και Φ.Π.Α. 
 


