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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 3/2020 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 διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια 
γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. Δράμας) μέχρι 
31/12/2020, προϋπολογισμού 35.000,00 
ευρώ. 
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Εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 
για τη προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού 
χαρτιού για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. Δράμας) μέχρι 
31/12/2020, προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ. 
 
 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού της επιτροπής δημόσιας κλήρωσης 
για τη συγκρότηση επιτροπών: Α. Aξιολόγησης 
διαγωνισμών και Β. Eνστάσεων – προσφυγών 
των διαγωνισμών και αναθέσεων που 
πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με 
το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 
2020. 
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Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής δημόσιας 
κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών: Α. 
Aξιολόγησης διαγωνισμών και Β. Eνστάσεων – 
προσφυγών των διαγωνισμών και αναθέσεων που 
πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με το 
άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2020. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού Νο 2 της επιτροπής Διενέργειας 
Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, του έργου: «Ανακατασκευή του κόμβου 
Ξηροποτάμου και μετατροπή του σε κυκλικό» 
προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 
850.000,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 της επιτροπής 
Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του 
έργου: «Ανακατασκευή του κόμβου Ξηροποτάμου 
και μετατροπή του σε κυκλικό» προϋπολογισμού 
μελέτης με Φ.Π.Α. 850.000,00 ευρώ.  
 
 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού Νο 2 της επιτροπής Διενέργειας 
Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής 
οδού από διασταύρωση με δημοτική οδό 
Σκαρή – Κτηνιατρείου Καλαμπακίου μέχρι 
σφαγεία Αγ. Αθανασίου μήκους 1.000 
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Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 της επιτροπής 
Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του 
έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από 
διασταύρωση με δημοτική οδό Σκαρή – 
Κτηνιατρείου Καλαμπακίου μέχρι σφαγεία Αγ. 
Αθανασίου μήκους 1.000 μέτρων», 
προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 85.000,00 



μέτρων», προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 
85.000,00 ευρώ. 
 

ευρώ. 
 
 

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

6. Εισήγηση για την έγκριση των 
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. 

7. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της 
προμήθειας (υποέργου): «Προμήθεια ψυχρής 
ασφάλτου για τις ανάγκες της Π.Ε. Ξάνθης 
έτους 2019» του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ.(συνέχιση 
του έργου 2012ΕΠ03100000) με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531, 
προϋπολογισμού 9.994,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού της προμήθειας (υποέργου): 
«Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Ξάνθης έτους 2019» του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ.(συνέχιση του 
έργου 2012ΕΠ03100000) με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531, προϋπολογισμού 
9.994,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
 
 

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

62 

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

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 
κατά τη συζήτηση της προσφυγής της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ» στρεφομένης 
κατά της Περιφέρειας και του Ελληνικού 
Δημοσίου που αφορά την εκτέλεση του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου 
Π.Α.Μ.Θ.» υποέργο: «Αποκατάσταση 
βατότητας οδικού άξονα Λάδη-Κυπρίνος». 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στην δικηγόρο Ελένη Αναγνώστου. 
 
 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού 2 της επιτροπής για την 
ολοκλήρωση του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού του υποέργου: «Άμεση 
αποκατάσταση βλαβών των φωτεινών 
σηματοδοτών του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Έβρου έτους 2019 (CPV: 50232200-2)» του 
έργου:  «Επισκευή και συντήρηση οδικού 
δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)» της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Έβρου, ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το πρακτικό 2 της επιτροπής για την 
ολοκλήρωση του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού του υποέργου: «Άμεση 
αποκατάσταση βλαβών των φωτεινών 
σηματοδοτών του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου 
έτους 2019 (CPV: 50232200-2)» του έργου:  
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. 
(Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της 
Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Έβρου, ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100006 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού ολοκλήρωσης της επιτροπής 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη προμηθευτή για την υπηρεσία: 
«Προμήθεια χρωμάτων και υλικών 
διαγράμμισης εθνικού και επαρχιακού Ο.Δ. 
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Εγκρίνει το πρακτικό ολοκλήρωσης της επιτροπής 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη προμηθευτή για την υπηρεσία: 
«Προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης 
εθνικού και επαρχιακού Ο.Δ. Π.Ε. Έβρου 2019» 
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου 



Π.Ε. Έβρου 2019» του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Α.Μ.Θ. 
(συνέχιση του έργου 2013ΕΠ3100000) 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.400,00 ευρώ. 
 

αρμοδιότητας της Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2013ΕΠ3100000) προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
74.400,00 ευρώ. 
 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για 
την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ψυχρού 
επισκευαστικού ασφαλτομίγματος έτους 2019-
20», προϋπολογισμού 18.600,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και 
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών του 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια ψυχρού επισκευαστικού 
ασφαλτομίγματος έτους 2019-20», 
προϋπολογισμού 18.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προσωρινού μειοδότη της παροχής υπηρεσίας 
με τίτλο: «Μίσθωση μηχανήματων για 
καθαρισμό ιρλανδικών διαβάσεων του εθνικού 
και επαρχιακού οδικού δικτύου από κορμούς 
κλαδιά και φυτική ύλη έτους 2019-2020», 
προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 2ο πρακτικό αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προσωρινού μειοδότη της παροχής υπηρεσίας με 
τίτλο: «Μίσθωση μηχανήματων για καθαρισμό 
ιρλανδικών διαβάσεων του εθνικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου από κορμούς κλαδιά και φυτική ύλη 
έτους 2019-2020», προϋπολογισμού 12.400,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τους 
προσωρινούς μειοδότες της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανήματων 
για εκχιονισμούς και αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών χειμερινής περιόδου 2019-2020», 
προϋπολογισμού 21.390,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 2ο πρακτικό αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για 
τους προσωρινούς μειοδότες της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανήματων για 
εκχιονισμούς και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
χειμερινής περιόδου 2019-2020», προϋπολογισμού 
21.390,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

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

- Το θέμα αποσύρθηκε. 

16. Εισήγηση για την επικύρωση του 
πρακτικού της 48ης και 49ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2019. 
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Εγκρίνει την επικύρωση του πρακτικού της 48ης και 
49ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
έτους 2019. 

17. Εισήγηση για την έγκριση 
μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών 
Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
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Εγκρίνει τις μετακινήσεις του κ. Κωστή Σιμιτσή  
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ. και του 
κ. Ζιμπίδη Γεωργίου Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Α.Μ.Θ. 
 

 
 
 
 
 

                                                                                            Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    
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