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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 31/2020 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 
και κατακύρωσης αναδόχου του έργου: 
«Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση τμημάτων 
του εθνικού οδικού δικτύου από τον κόμβο 
Ξηροποτάμου: Α. Έως τον κόμβο ΒΙ.ΠΕ. 
Δράμας επί της εθνικής οδού Νο 57 και Β. 
Έως τον κόμβο Μυλοποτάμου επί της 
εθνικής οδού Νο 12» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 700.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και κατακύρωσης αναδόχου του 
έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση τμημάτων 
του εθνικού οδικού δικτύου από τον κόμβο 
Ξηροποτάμου: Α. Έως τον κόμβο ΒΙ.ΠΕ. Δράμας 
επί της εθνικής οδού Νο 57 και Β. Έως τον κόμβο 
Μυλοποτάμου επί της εθνικής οδού Νο 12» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 700.000,00 ευρώ. 

 

2. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και 
συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού και 
αξιολόγησης ενστάσεων που αφορούν την 
υπηρεσία: «Λειτουργία Χιονοδρομικού 
Κέντρου Φαλακρού για τη χιονοδρομική 
περίοδο 2020-2021 και 2021-2022», 
προϋπολογισμού 980.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. Αξία προκηρυσσόμενης  
σύμβασης: 740.230,40 ευρώ με Φ.Π.Α. , 
Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης: 
239.769,60 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  

(Με ψήφους 7 υπέρ  και 4 κατά) 
 
Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, περίληψης 
διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών 
διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων που 
αφορούν την υπηρεσία: «Λειτουργία Χιονοδρομικού 
Κέντρου Φαλακρού για τη χιονοδρομική περίοδο 
2020-2021 και 2021-2022», προϋπολογισμού 
980.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Αξία 
προκηρυσσόμενης  σύμβασης: 740.230,40 ευρώ με 
Φ.Π.Α. , Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης: 239.769,60 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας για τη σύναψη Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων μελετών άνω των 
ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
καθώς και ορισμό επιτροπής του ανοικτού 
διαγωνισμού της μελέτης: «Αρδευτικό 
δίκτυο φράγματος Μαρμαρά (μελέτη)» με 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων μελετών άνω 
των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής καθώς και ορισμό επιτροπής του ανοικτού 
διαγωνισμού της μελέτης: «Αρδευτικό δίκτυο 
φράγματος Μαρμαρά (μελέτη)» με προϋπολογισμό 
2.449.955,50 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο 



προϋπολογισμό 2.449.955,50 ευρώ με 
Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης ΣΑΜΠ 031 με ΚΑΕ 
2016ΜΠ03100001. 

 

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
ΣΑΜΠ 031 με ΚΑΕ 2016ΜΠ03100001. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της 
διακήρυξης και προκήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού και Β. Της συγκρότησης 
Επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού για 
την δημοπράτηση του έργου: 
«Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων 
των καναλιών στα Τενάγη Φιλίππων» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 21.000,00 
ευρώ. 
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Εγκρίνει: Α. Την διακήρυξη και προκήρυξη 
συνοπτικού διαγωνισμού και Β. Της συγκρότησης 
Επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση 
υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα Τενάγη 
Φιλίππων» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 21.000,00 
ευρώ. 
 

5. 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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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. Ξάνθης και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της 
πρόσκλησης για την διενέργεια 
διαπραγμάτευσης  για την διακίνηση της 
επείγουσας αλληλογραφίας, των 
υπηρεσιών της Π.Ε Ξάνθης, για τα έτη 
2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 
24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά (χαμηλότερη τιμή).  
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Εγκρίνει τους όρους της πρόσκλησης για την 
διενέργεια διαπραγμάτευσης  για την διακίνηση της 
επείγουσας αλληλογραφίας, των υπηρεσιών της 
Π.Ε Ξάνθης, για τα έτη 2021-2022, συνολικού 
προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).  

 

7. Εισήγηση για την έγκριση του 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 σχετικά με τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη 
για τη διακίνηση της κοινής 
αλληλογραφίας των υπηρεσιών της 
Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Ξάνθης, για τα έτη 2021-
2022, κατά την 02/2020 Διακήρυξη 
(ΑΔΑ:ΨΔ077ΛΒ-Β12). 
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Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 σχετικά με τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του προσωρινού μειοδότη για τη διακίνηση της 
κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της 
Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Ξάνθης, για τα έτη 2021-2022, κατά 
την 02/2020 Διακήρυξη (ΑΔΑ:ΨΔ077ΛΒ-Β12). 
 

 
8. 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 δαπ’ανες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού. 

 

9. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
1-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης 
φακέλων για την έγκριση της εκμίσθωσης 
της αλιευτικής εκμετάλλευσης του 
Δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΛΙΜΝΗ» της 
Π.Ε. Ροδόπης. 
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Εγκρίνει το πρακτικό 1-2020 της Επιτροπής 
Αξιολόγησης φακέλων για την έγκριση της 
εκμίσθωσης της αλιευτικής εκμετάλλευσης του 
Δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΛΙΜΝΗ» της Π.Ε. 
Ροδόπης. 
 



10. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων 
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών 
και Περιφερειακών Συμβούλων της 
Π.Α.Μ.Θ. 

 

-  

Αποσύρει το θέμα 

11. Εισήγηση για την έγκριση ή μη του 1ου 
πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και 
αξιολόγησης της διακήρυξης 03/2020  
του Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού, 
με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή 
(χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια 
τόνερ, 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€». 
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Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής παραλαβής 
και αξιολόγησης της διακήρυξης 03/2020  του 
Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 
(χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια τόνερ, 
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€». 

12. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης, σχολικού έτους 2020-
21, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
67.634,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
13%, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (Ν. 
4713/2020 ΦΕΚ146/Α). 
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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 την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, 
σχολικού έτους 2020-21, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 67.634,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
13%, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (Ν. 
4713/2020 ΦΕΚ146/Α). 

13.   Εισήγηση για την έγκριση παράτασης 
των συμβάσεων μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ξάνθης έως 30-06-2021, σύμφωνα 
με το άρθρο 33, παράγραφος 2 α) του Ν. 
4713/2020, ΦΕΚ 147/Α΄2020 
«Εκσυγχρονισμός της Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων». 
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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 την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης έως 30-06-2021, 
σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 2 α) του Ν. 
4713/2020, ΦΕΚ 147/Α΄2020 «Εκσυγχρονισμός της 
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων». 

14. Εισήγηση για την έγκριση του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού 
και εποχικού προσωπικού του δημοσίου 
τομέα έτους 2021. 
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Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων 
τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου 
τομέα έτους 2021. 
 

 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                                 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  

 
                                                                                                 

 


