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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   22- 6 - 2020 
 

                
 
                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 24/2020 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 των όρων 
και της περίληψης του ηλεκτρονικού διεθνούς 
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
ελαίων για ένα έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 323.932,30 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

385 

Εγκρίνει τους όρους και την περίληψη του 
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
και λιπαντικών ελαίων για ένα έτος από την 
υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Δράμας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 323.932,30 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
 
 

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

3. Εισήγηση για την έγκριση 
παραχώρησης χρήσης των παρακάτω 
Μηχανημάτων Έργου: 1. Διαμορφωτή – 
Ισοπεδωτή γαιών (Grader) Μ.Ε. 52049 και 2. 
Φορτωτή – Εκσκαφέα (JCB) Μ.Ε. 122660, 
ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ.,  στον Τ.Ο.Ε.Β. 
Θαλασσιάς – Κρεμαστής, μέχρι την 
31/12/2021. 
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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 την παραχώρηση χρήσης των παρακάτω 
Μηχανημάτων Έργου: 1. Διαμορφωτή – Ισοπεδωτή 
γαιών (Grader) Μ.Ε. 52049 και 2. Φορτωτή – 
Εκσκαφέα (JCB) Μ.Ε. 122660, ιδιοκτησίας 
Π.Α.Μ.Θ.,  στον Τ.Ο.Ε.Β. Θαλασσιάς – Κρεμαστής, 
μέχρι την 31/12/2021. 
 
 

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

388 

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

5. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 
Νο3 της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των 

389 
Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των 
δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων, για 



δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των 
ορίων, για τον Επαναληπτικό 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. 
 

τον Επαναληπτικό 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. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση εισηγητικής 
έκθεσης επί της Εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο 
2020. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί της Εκτέλεσης 
του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο 2020 
και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό 
συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας. 
 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση εισηγητικής 
έκθεσης επί της Εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κατά το Δ΄ Τρίμηνο 
2019. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 3 κατά) 

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

8. Εισήγηση για την έγκριση εισηγητικής 
έκθεσης επί της 2ης Αναμόρφωσης του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού 
Έτους 2020. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί της 2ης 
Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
του Οικονομικού Έτους 2020. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικών Νο 1 
και Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
ανοιχτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για 
το Υποέργο «Συντήρηση – λειτουργία 
αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 
2020 & 2021» της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου για χρονική περίοδο δύο (2) ετών από 
την υπογραφή της σύμβασης, 
προϋπολογισμού 227.190,52 € με Φ.Π.Α. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 6 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
του ανοιχτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το Υποέργο 
«Συντήρηση – λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής 
ποταμού Άρδα έτους 2020 & 2021» της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για χρονική 
περίοδο δύο (2) ετών από την υπογραφή της 
σύμβασης, προϋπολογισμού 227.190,52 € με 
Φ.Π.Α. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
(υποκατάσταση αναδόχου) συμβάσεων 
μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2019-
2020 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση (υποκατάσταση 
αναδόχου) συμβάσεων μεταφοράς μαθητών 
σχολικού έτους 2019-2020 της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας. 
 

11.  Εισήγηση για την έγκριση της περίληψης 
και του σχεδίου Συνοπτικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού για την προμήθεια τόνερ, 
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Εγκρίνει την περίληψη και του σχεδίου Συνοπτικού 
Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια τόνερ, 
γραφίτη, μελανιών και λοιπών αναλωσίμων 



γραφίτη, μελανιών και λοιπών αναλωσίμων 
εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φαξ, 
φωτοαντιγραφικών μηχανών γραφείου για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας, των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης Ν. Δράμας και του Κ.Ε.Σ.Υ Ν. 
Δράμας για το χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2020 
προϋπολογισμού 16.824,32€ και διαδικασίας 
προμήθειας των υλικών αυτών. 
 

εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φαξ, 
φωτοαντιγραφικών μηχανών γραφείου για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
Ν. Δράμας και του Κ.Ε.Σ.Υ Ν. Δράμας για το 
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31-12-2020 προϋπολογισμού 
16.824,32€ και διαδικασίας προμήθειας των υλικών 
αυτών. 
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