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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   26- 5 - 2020 
 

                
 
                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 20/2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί  επ’  αυτών.  
                                              

          ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την 
επίλυση συμβιβαστικά με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η διαφορά 
με τον Γεώργιο Κεφαλά, που σχετίζεται με τη 
με αριθμό κατάθεσης 18/2020 αγωγή του κατά 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης στο Ειρηνοδικείο Δράμας. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 4 κατά) 

 
Αποδέχεται την γνωμοδότηση για την επίλυση 
συμβιβαστικά με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης η διαφορά με τον Γεώργιο Κεφαλά, που 
σχετίζεται με τη με αριθμό κατάθεσης 18/2020 
αγωγή του κατά της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης στο Ειρηνοδικείο Δράμας. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση της με αριθ. 
02/2020 Διακήρυξης Ανοικτού δημόσιου 
Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 
μειοδότη για την: «προμήθεια υγρών καυσίμων 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας για το έτος 
2021, προϋπολογισμού έως του ποσού των 
74.400,00 ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24 %, καθώς και έγκριση συγκρότησης 
επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και 
ενστάσεων του διαγωνισμού. 
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Εγκρίνει την με αριθ. 02/2020 Διακήρυξη Ανοικτού 
δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού, για την 
ανάδειξη μειοδότη για την: «προμήθεια υγρών 
καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας για το έτος 
2021, προϋπολογισμού έως του ποσού των 
74.400,00 ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24 %, καθώς και έγκριση συγκρότησης επιτροπών 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων του 
διαγωνισμού. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού ΙΙ 
της επιτροπής διενέργειας διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση των εργασιών της παροχής 
υπηρεσίας «Μισθώσεις μηχανημάτων έργου 
για την επείγουσα αντιμετώπιση πλημμυρών 
στην νήσο Θάσο», προϋπολογισμού 
328.104,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.  
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Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διενέργειας 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση των εργασιών της 
παροχής υπηρεσίας «Μισθώσεις μηχανημάτων 
έργου για την επείγουσα αντιμετώπιση πλημμυρών 
στην νήσο Θάσο», προϋπολογισμού 328.104,00€ 
πλέον ΦΠΑ 24%.  
 

5. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Ι 
της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή 334 Εγκρίνει το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 



αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη 
υδρογεώτρησης Ν. Καρβάλης», 
προϋπολογισμού 48.387,10 + 11.613,90 
(Φ.Π.Α.) = 60.000,00€. 
 

«Ανόρυξη υδρογεώτρησης Ν. Καρβάλης», 
προϋπολογισμού 48.387,10 + 11.613,90 (Φ.Π.Α.) = 
60.000,00€. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Ι 
της επιτροπής διαγωνισμού της παροχής 
υπηρεσιών: «Καθαρισμός πρανών, τάφρων 
και ερεισμάτων οδικού δικτύου νήσου Θάσου», 
προϋπολογισμού 57.864,60€ με ΦΠΑ 24%. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 10 υπέρ και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει το Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού 
της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός πρανών, 
τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου νήσου 
Θάσου», προϋπολογισμού 57.864,60€ με ΦΠΑ 
24%. 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση της 
διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής 
διαγωνισμού για την δημοπράτηση μέσω του 
εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Κατασκευή 
αμμοκράτη στο κεντρικό ρέμα του οικισμού 
Πρίνου» προϋπολογισμού 145.000,00€ με 
ΦΠΑ 24%. 
 

336 

Εγκρίνει την διακήρυξη και συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού για την δημοπράτηση μέσω του 
εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Κατασκευή 
αμμοκράτη στο κεντρικό ρέμα του οικισμού Πρίνου» 
προϋπολογισμού 145.000,00€ με ΦΠΑ 24%. 
 

8. Εισήγηση  για την έγκριση των όρων της 
Διακήρυξης 2/2020 για τον Ανοικτό Δημόσιο 
Συνοπτικό Διαγωνισμό για τη διακίνηση κοινής 
& επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών 
της Π.Α.Μ.Θ. -Π.Ε Ξάνθης, για τα έτη 2021-
2022, καθώς και του πρακτικού κληρώσεων 
των επιτροπών αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ενστάσεων 
και παραλαβής του αντικειμένου της 
σύμβασης, προϋπολογισμoύ  54.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
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Εγκρίνει τους όρους της Διακήρυξης 2/2020 για τον 
Ανοικτό Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό για τη 
διακίνηση κοινής & επείγουσας αλληλογραφίας των 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. -Π.Ε Ξάνθης, για τα έτη 
2021-2022, καθώς και του πρακτικού κληρώσεων 
των επιτροπών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού, ενστάσεων και παραλαβής του 
αντικειμένου της σύμβασης, προϋπολογισμoύ  
54.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και την διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
Πρακτικού Ολοκλήρωσης (αποσφράγισης 
δικαιολογητικών κατακύρωσης)της Επιτροπής 
Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού (κατά 
το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής της υπηρεσίας) για 
την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: 
«Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης 
προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας 
του ποταμού Ερυθροποτάμου επί της 
Επαρχιακής οδού με αριθμ. 8, με 
προεκτιμώμενη δαπάνη 29.666,80 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 2ο πρακτικό Ολοκλήρωσης 
(αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης)της 
Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού (κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής της υπηρεσίας) για την 
επιλογή Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: 
«Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης 
προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας του 
ποταμού Ερυθροποτάμου επί της Επαρχιακής 
οδού με αριθμ. 8, με προεκτιμώμενη δαπάνη 
29.666,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2020, των Διευθύνσεων 
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης 
και των Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπης, καθώς 
και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού.  
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020, 
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 
και Θράκης και των Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπης, 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 



Προϋπολογισμού. 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση του από 12-5-
2020 Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών –
κατακύρωσης σύμβασης)του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση-βελτίωση 
βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης έτους 
2020» προϋπολογισμού 2.000.000,00€. 
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Εγκρίνει το από 12-5-2020 Πρακτικό ΙΙ (ελέγχου 
δικαιολογητικών –κατακύρωσης σύμβασης)του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση-
βελτίωση βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης έτους 
2020» προϋπολογισμού 2.000.000,00€. 
 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 4ης 

παράτασης της μελέτης «Μελέτη Αναδασμού 
Αγροκτήματος Σουνίου». 
 

- 

Το θέμα αποσύρθηκε κατόπιν εισήγησης της 
Υπηρεσίας. 
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