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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 21/2020 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 δαπανών του 
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε.   Δράμας καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

 

342 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε.   Δράμας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού I του 
Διαγωνισμού και ανάθεση κατασκευής του 
έργου: «Συντήρηση – Εξοπλισμός του 
τελωνείου και της σήραγγας Εξοχής», 
προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό I του Διαγωνισμού και 
ανάθεση κατασκευής του έργου: «Συντήρηση – 
Εξοπλισμός του τελωνείου και της σήραγγας 
Εξοχής», προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ. 

3. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης, 
Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και 
επιτροπής διαγωνισμού για τη 
Δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση-
Ασφαλτόστρωση Επαρχ. Οδού Νο 11 
από Κ. Βροντού έως όρια Ν. Σερρών»  με 
προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει την  Διακήρυξη, Προκήρυξη, περίληψη 
Διακήρυξης και την επιτροπή του  διαγωνισμού για 
τη Δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση-
Ασφαλτόστρωση Επαρχ. Οδού Νο 11 από Κ. 
Βροντού έως όρια Ν. Σερρών»  με προϋπολογισμό 
150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

4. 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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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 1 κατά) 

 
 
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. 
του έργου: «Επισκευή – συντήρηση των 
με αριθμό 8 και 9 επαρχιακών οδών της 
Π.Ε. Καβάλας», με την αύξηση του 
Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής 
Σύμβασης σε ποσοστό 14,99%, σύμφωνα 
με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του 
Ν.4412/2016, προϋπολογισμού 
650.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή – 
συντήρηση των με αριθμό 8 και 9 επαρχιακών 
οδών της Π.Ε. Καβάλας», με την αύξηση του 
Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης 
σε ποσοστό 14,99%, σύμφωνα με το άρθρο 132 
παραγρ. 2 του Ν.4412/2016, προϋπολογισμού 
650.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 



6. Εισήγηση για την έκκριση του Πρακτικού ΙΙ  
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και 
τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – 
επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του 
Κεντρικού Λιμένα Καβάλας» 
προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ  της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού 
και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – 
επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του Κεντρικού 
Λιμένα Καβάλας» προϋπολογισμού 1.550.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

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

8. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης με 
λεωφορεία και ταξί για το σχολικό έτος 
2019-2020. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση των δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης με λεωφορεία και ταξί 
για το σχολικό έτος 2019-2020. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Σύναψης της 
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
Εργασιών του υποέργου: «Συντήρηση 
Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. 
Ξάνθης έτους 2017» του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης (Συνέχιση έργου 
2012ΕΠ03100000)» αναδόχου 
«ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και Β. Του 2ου 
Α.Π.Ε. που την συνοδεύει και αιτιολογεί 
την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών 
της συμπληρωματικής σύμβασης και 
περιλαμβάνει επί πλέον: 1. Τις εργασίες 
της 1ης ΣΣΕ, συνολικής δαπάνης 
64.296,75 ευρώ με Φ.Π.Α. και 2. Το 1ο 
ΠΚΜΝΕ της 1ης ΣΣΕ με δύο (2) νέες τιμές. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
            (Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 
 
 
Εγκρίνει : Α. Την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης Εργασιών του υποέργου: «Συντήρηση 
Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 
έτους 2017» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)» 
αναδόχου «ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και Β. Τον 2ο 
Α.Π.Ε. που την συνοδεύει και αιτιολογεί την 
αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της 
συμπληρωματικής σύμβασης και περιλαμβάνει επί 
πλέον: 1. Τις εργασίες της 1ης ΣΣΕ, συνολικής 
δαπάνης 64.296,75 ευρώ με Φ.Π.Α. και 2. Το 1ο 
ΠΚΜΝΕ της 1ης ΣΣΕ με δύο (2) νέες τιμές 

10. 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 έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 

11. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 185/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕ Ι ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 185/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
της επιτροπής δημοπράτησης του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του 
έργου: «Συντήρηση υποδομών και 
αποκατάσταση βλαβών στην Ε.Ο. 51 από 
τελωνειακό σταθμό Καστανέων μέχρι την 
συνοριακή γραμμή» με κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, 
συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
45.680,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής δημοπράτησης 
του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του 
έργου: «Συντήρηση υποδομών και αποκατάσταση 
βλαβών στην Ε.Ο. 51 από τελωνειακό σταθμό 
Καστανέων μέχρι την συνοριακή γραμμή» με 
κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, 
συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 45.680,00 
ευρώ. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 104/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕ Ι ΟΨ Η ΦΙΑ  

(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 
 



  
Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 104/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 2α 
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
και Αξιολόγησης της Ανοικτής Διαδικασίας 
για την σύνταξη ηλεκτρονικής δημόσιας 
σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 
για την τροποποίηση της με αριθμό 
295/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά το έργο: 
«Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων Λίμνης 
Βιστωνίδας και Οριοθέτηση-Καθορισμός 
Αιγιαλού-Παραλίας», προϋπολογισμού 
649.966,21 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό 2α της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης της 
Ανοικτής Διαδικασίας για την σύνταξη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 
για την τροποποίηση της με αριθμό 295/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
το έργο: «Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων Λίμνης 
Βιστωνίδας και Οριοθέτηση-Καθορισμός Αιγιαλού-
Παραλίας», προϋπολογισμού 649.966,21 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση του από 12-5-
2020 πρακτικού για την επιλογή 
αναδόχου του έργου: «Περιοχή 
Μαρώνειας Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό 
χώρο βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 12.450.000 
ευρώ. 
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Εγκρίνει το από 12-5-2020 πρακτικό για την 
επιλογή αναδόχου του έργου: «Περιοχή 
Μαρώνειας Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό χώρο 
βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 12.450.000 ευρώ. 
 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για τις 
ανάγκες των πανελληνίων εξετάσεων για 
το σχολικό έτος 2020, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.889,89€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
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Εγκρίνει την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για τις ανάγκες 
των πανελληνίων εξετάσεων για το σχολικό έτος 
2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
2.889,89€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
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