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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 22/2020 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 του 2ου 
Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου: «Συντήρηση, επισκευή και ενεργειακή 
αναβάθμιση του κτιρίου της πρώην Σχολής 
Κρέατος για τη στέγαση του Τμήματος 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμού 
μελέτης 135.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 
 

358 

Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση, επισκευή και 
ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της πρώην 
Σχολής Κρέατος για τη στέγαση του Τμήματος 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμού 
μελέτης 135.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 
 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση της 
στέγης του κεντρικού κτιρίου του 
Καπνολογικού Ινστιτούτου Π.Ε. Δράμας», 
προϋπολογισμού μελέτης 330.000,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση της 
στέγης του κεντρικού κτιρίου του Καπνολογικού 
Ινστιτούτου Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμού 
μελέτης 330.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση 
καταβοθρών Δ.Κ. Νευροκοπίου έτους 2019» 
προϋπολογισμού μελέτης 161.290,32 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α.  
 

360 

Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της επιτροπής  
διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός και 
συντήρηση καταβοθρών Δ.Κ. Νευροκοπίου έτους 
2019» προϋπολογισμού μελέτης 161.290,32 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α.  
 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: « 
Ανακατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων 
και νησίδων του Διοικητηρίου και των χώρων 
στάθμευσης της Π.Ε. Δράμας», 
προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Ανακατασκευή και διαμόρφωση 
πεζοδρομίων και νησίδων του Διοικητηρίου και των 
χώρων στάθμευσης της Π.Ε. Δράμας», 
προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Ηλεκτροφωτισμός κόμβων Ποταμιάς επί της 
επαρχιακής οδού Παναγίας-Σκάλα Ποταμιάς 
νήσου Θάσου», προϋπολογισμού 22.000,00 
ευρώ. 
 

362 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κόμβων Ποταμιάς 
επί της επαρχιακής οδού Παναγίας-Σκάλα Ποταμιάς 
νήσου Θάσου», προϋπολογισμού 22.000,00 ευρώ. 
 



6. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
(Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)», 
υποέργο: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 
οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020» 
προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)», 
υποέργο: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού 
δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020» προϋπολογισμού 
800.000,00 ευρώ. 
 
 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του προϋπολογισμού.  
 

364 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και την διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης 
διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών, 
αποπαγωτικών, αντιψυκτικών, γράσων και 
λοιπών χημικών προϊόντων για τις ανάγκες της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) με  
προϋπολογισμό 818.977,64 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

365 

Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης, της 
αντίστοιχης περίληψης διεθνούς ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών, 
αποπαγωτικών, αντιψυκτικών, γράσων και λοιπών 
χημικών προϊόντων για τις ανάγκες της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου), με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης %) με  προϋπολογισμό  818.977,64 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 4ης 
παράτασης της υπηρεσίας: «Μελέτη 
αναδασμού Αγροκτήματος Σουνίου». 
 366 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει την χορήγηση 4ης παράτασης της 
υπηρεσίας: «Μελέτη αναδασμού Αγροκτήματος 
Σουνίου». 
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